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2022.09.30. 23:00 – 2022.10.03. 04:30

A vonatok helyett Dorog és Esztergom között vonatpótló 
autóbuszok közlekednek.
Éjszakánként a 2010, 2020, 2088, 2098, 2019, 2029 (csak 
okt. 1-jén és 2-án) és 2181 sz. S72-es személyvonatok 
helyett Piliscsaba és Esztergom között vonatpótló 
autóbuszok közlekednek.

Train replacement buses serve the section between
Dorog and Esztergom instead of trains.
At night, passenger trains S72 no. 2010, 2020, 2088, 2098, 
2019, 2029 (only on 1st and 2nd Oct) and 2181 are replaced by 
buses between Piliscsaba and Esztergom.

A vonatok helyett Esztergom és Tokod között vonatpótló 
autóbuszok közlekednek.

Train replacement buses serve the section between
Esztergom and Tokod instead of trains.
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Budapest-Nyugati – Esztergom 

Esztergom – Komárom 

A vonatpótló autóbuszokon a kerékpárszállítás nem biztosítható.
Bicycle transportation is not allowed on the replacement buses.

További részletes információk és a menetrend: www.mavcsoport.hu
Detailed information and timetable at www.mavcsoport.hu
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