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Jelentős menetrendváltozásra, valamint pótlóbuszos átszállásokra kell számítaniuk a Budapest–Pusztaszabolcs–Pécs vonalon és a 

csatlakozó vonalakon utazóknak a Kelenföld–Érd felső szakaszon végzett pályafelújítás miatt.  A február 26-tól életbe lépő 

módosítások június 15-ig, a nyári menetrendig érvényesek. A munkafázisokhoz igazodva további módosítások is lesznek a felújítás 

várható befejezéséig, 2019 tavaszáig. Itt a MÁV legfrissebb közleménye a menetrend-váloztásokról. 

Hasonló tartalmaink: 

   

ÍGY JÁRNAK A VONATPÓTLÓK! 

   

EGY HELYEN MINDEN INFORMÁCIÓ A VONATOK JELENLEGI MENETRENDJÉRŐL 

http://erdmost.hu/2018/02/09/figyelem-itt-vannak-az-informaciok-a-40a-vasuti-vonalon-teljes-palyakizarassal-jaro-potlasi-tervrol/
http://erdmost.hu/2017/10/18/egy-helyen-minden-informacio-a-vonatok-jelenlegi-menetrendjerol/
http://erdmost.hu/2018/02/09/figyelem-itt-vannak-az-informaciok-a-40a-vasuti-vonalon-teljes-palyakizarassal-jaro-potlasi-tervrol/
http://erdmost.hu/2017/10/18/egy-helyen-minden-informacio-a-vonatok-jelenlegi-menetrendjerol/


   

MÁTÓL JELENTŐSEN VÁLTOZIK A MÁV-MENETREND 

Budapest elővárosi vonatforgalmát érintő változások: 

 

Óránként mindkét irányban egy-egy, közvetlen, átszállás nélküli utazást biztosító, S40/S42 jelzésű elővárosi vonat közlekedik Budapest-

Déli-Pusztaszabolcs/Dombóvár és Budapest-Déli-Pusztaszabolcs/Dunaújváros között Érd alsón át, Tárnok érintésével. A vonatok 4:40-

20:40 között korábban, óra 40 perckor, majd pedig 21:15-kor, 22:15-kor, 23:15-kor és 0:15-kor indulnak a Déliből, a Déli pályaudvari 

érkezés későbbre, óra 19 percre kerül át az 5:19-0:19 közötti idősávban. 

Munkanapokon a reggeli és délutáni csúcsidőszakban az eddigieken felül további két-két S40-es jelzésű vonat közlekedik Budapest és 

Pusztaszabolcs között. (A reggel Budapestre érkező vonatok közül az első Dombóvárról, a második pedig Sárbogárdról vonatrészeket 

továbbít. A délután Budapestről induló sűrítő vonatok csak Pusztaszabolcsig közlekednek.) 

A forgalom elől elzárt Kelenföld–Érd felső szakasz megállóhelyei a 

módosuló 700-as, 701-es, 702-es és 703-as jelzésű Volánbusz járatokkal és a BKK járataival közelíthetők meg. A 700-as járatcsoport 

menetrendje kibővül, egyes járatok útvonala Budafokig hosszabbodik meg ideiglenesen. A buszok összeköttetést teremtenek Érd alsó, Érd 

felső, Érdliget és Budatétény vasútállomások között. A BKK és a Volánbusz autóbuszain a vasúti bérleteket elfogadják a meghatározott 

szakaszokon: BKK 13-as, 13A-s, 113-as és 113A-s autóbuszok esetében Budatétény vasútállomás–Barackos út/Angeli utca–Angeli 

utca/Nagytétényi út szakaszon; a BKK 33-as, 114-es, 133E-s, 213-as és 214-es autóbuszain Budafok, Városház tér–Budatétényi sorompó 

szakasz; a Volánbusz 700-as, 701-es, 702-es és 703-as autóbuszain a vonal teljes hosszán. Ezekről az óránként közlekedő pusztaszabolcsi 

vonatokra Érd felsőn biztosít csatlakozást a vasúttársaság. 

  

A vágányzár kihatásai más vasútvonalakra: 

A 30a számú, Budapest–Székesfehérvár vonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, ez érinti a Veszprémből induló 

és oda érkező járatok egy részét is: a Budapest-Déli–Martonvásár közötti, Z30-as jelű zónázóvonatokat törölték a menetrendből, helyettük 

Budapest-Déli–Tárnok között az S40/S42-es vonatok közlekednek a Z30-asokkal megegyező menetrenddel és megállási helyekkel. 

A G43-as jelzésű, gyorsított személyvonatok Budatétény, Barosstelep és Érd felső megállóhelyeket nem érintik, ehelyett Kastélypark 

megállóhelyen állnak meg. 

http://erdmost.hu/2017/08/30/penteken-valtozik-a-menetrend/
http://erdmost.hu/2017/08/30/penteken-valtozik-a-menetrend/
http://erdmost.hu/wp-content/uploads/2018/02/busz_trkp.jpg


A Déli pályaudvarról 

munkanapokon 15:05, 16:05 és 17:05-kor indulóveszprémi személyvonatok 5 perccel korábban indulnak, és Székesfehérvárig Érd alsón, 

valamint Gárdonyon kívül megállnak Kastélypark megállóhelyen és Martonvásár állomáson is. Munkanapokon reggel a Déli pályaudvarra 5 

perccel később, 6:54-kor érkezik a veszprémi gyorsvonat, amely megáll Martonvásár és Tárnok állomásokon is. 

További részletek itt olvashatók. 

A vasúttársaság kéri utasait, hogy figyeljék az állomásokon kihelyezett hirdetményeket és útbaigazító táblákat, térképeket, valamint a hangos 

utastájékoztatást. A módosított menetrend a MÁV-csoport honlapján (www.mavcsoport.hu), a vágányzári hírek között érhető el. Az utasok 

tájékozódhatnak a Vonatinfó alkalmazásban és a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatánál is, a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon. 

Telekom-hálózatból hívhatják a +36 (30) 499 4999-es, Telenor-hálózatból a +36 (20) 499 4999-es, Vodafone-hálózatból a +36 (70) 499 

4999-es számot. 

(MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság – MÁVINFORM) 

 
 

https://www.mavcsoport.hu/mavinform/februar-26-tol-modositott-menetrend-potlobuszok-pecsi-fovonalon-es-csatlakozo-vonalakon
http://www.mavcsoport.hu/
http://erdmost.hu/wp-content/uploads/2018/02/busz_trkp1.jpg
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