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Vágányzári információ
Track reconstruction information

A Budapest-Keleti – Kelenföld állomások között végzett pályakarbantartási munkák A Budapest-Keleti – Kelenföld állomások között végzett pályakarbantartási munkák 
miatt 2017. május 17-től 2017. június 1-ig változik egyes vonatok közlekedése és miatt 2017. május 17-től 2017. június 1-ig változik egyes vonatok közlekedése és 
menetrendje a Budapest – Tatabánya (– Oroszlány) – Győr – Sopron/Szombathely,menetrendje a Budapest – Tatabánya (– Oroszlány) – Győr – Sopron/Szombathely,
a Budapest – Székesfehérvár és a Budapest – Pusztaszabolcs – Pécs vasútvonalon.a Budapest – Székesfehérvár és a Budapest – Pusztaszabolcs – Pécs vasútvonalon.

 A munkanapokon közlekedő S12-es oroszlányi személyvonatok Budapest-Déli  A munkanapokon közlekedő S12-es oroszlányi személyvonatok Budapest-Déli 
helyett csak Kelenföldig közlekednek, illetve onnan indulnak.helyett csak Kelenföldig közlekednek, illetve onnan indulnak.

 Az S30/S36-os tárnoki/martonvásári személyvonatok és a G43-as székesfehérvári  Az S30/S36-os tárnoki/martonvásári személyvonatok és a G43-as székesfehérvári 
gyorsított személyvonatok Kőbánya-Kispest helyett csak Kelenföldig közleked-gyorsított személyvonatok Kőbánya-Kispest helyett csak Kelenföldig közleked-
nek, illetve onnan indulnak.nek, illetve onnan indulnak.

 A pécsi, a szombathelyi és a soproni InterCity vonatok Budapest-Keleti helyett  A pécsi, a szombathelyi és a soproni InterCity vonatok Budapest-Keleti helyett 
Budapest-Déli pályaudvarra érkeznek, illetve onnan indulnak.Budapest-Déli pályaudvarra érkeznek, illetve onnan indulnak.

 A Tapolcáról 15.50-kor induló sebesvonat csak Kelenföldig közlekedik. A Tapolcáról 15.50-kor induló sebesvonat csak Kelenföldig közlekedik.

Az érintett vasútvonalak részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állo-Az érintett vasútvonalak részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állo-
másokon és a megállóhelyeken, valamint a www.mavcsoport.hu honlapon.másokon és a megállóhelyeken, valamint a www.mavcsoport.hu honlapon.

Due to maintenance works between Budapest-Keleti and Kelenföld stations, train traffic Due to maintenance works between Budapest-Keleti and Kelenföld stations, train traffic 
and schedule will change from 17th May until 1st June 2017 on Budapest – Tatabányaand schedule will change from 17th May until 1st June 2017 on Budapest – Tatabánya
(– Oroszlány) – Győr – Sopron/Szombathely, on Budapest – Székesfehérvár and on Buda-(– Oroszlány) – Győr – Sopron/Szombathely, on Budapest – Székesfehérvár and on Buda-
pest – Pusztaszabolcs – Pécs railway lines.pest – Pusztaszabolcs – Pécs railway lines.

 S12 passenger trains run only to Kelenföld station instead of Budapest-Déli station,  S12 passenger trains run only to Kelenföld station instead of Budapest-Déli station, 
and depart from there too. (Weekdays only.)and depart from there too. (Weekdays only.)

 S30/S36 passenger trains and G43 semi-fast trains run only to Kelenföld station  S30/S36 passenger trains and G43 semi-fast trains run only to Kelenföld station 
instead of Kőbánya-Kispest station, and depart from there too.instead of Kőbánya-Kispest station, and depart from there too.

 InterCity trains to Pécs, Sopron and Szombathely depart from Budapest-Déli station  InterCity trains to Pécs, Sopron and Szombathely depart from Budapest-Déli station 
instead of Budapest-Keleti station, and arrive there too.instead of Budapest-Keleti station, and arrive there too.

 Semi-fast train departing from Tapolca at 15:50 runs only to Kelenföld station. Semi-fast train departing from Tapolca at 15:50 runs only to Kelenföld station.

Find the detailed timetable at the stations or visit our www.mavcsoport.hu website.Find the detailed timetable at the stations or visit our www.mavcsoport.hu website.

A Budapest-Keleti – Kelenföld állomások között végzett pályakarbantartási munkák 
miatt 2017. május 17-től 2017. június 1-ig változik egyes vonatok közlekedése és 
menetrendje a Budapest – Tatabánya (– Oroszlány) – Győr – Sopron/Szombathely,
a Budapest – Székesfehérvár és a Budapest – Pusztaszabolcs – Pécs vasútvonalon.

 A munkanapokon közlekedő S12-es oroszlányi személyvonatok Budapest-Déli 
helyett csak Kelenföldig közlekednek, illetve onnan indulnak.

 Az S30/S36-os tárnoki/martonvásári személyvonatok és a G43-as székesfehérvári 
gyorsított személyvonatok Kőbánya-Kispest helyett csak Kelenföldig közleked-
nek, illetve onnan indulnak.

 A pécsi, a szombathelyi és a soproni InterCity vonatok Budapest-Keleti helyett 
Budapest-Déli pályaudvarra érkeznek, illetve onnan indulnak.

 A Tapolcáról 15.50-kor induló sebesvonat csak Kelenföldig közlekedik.

Az érintett vasútvonalak részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állo-
másokon és a megállóhelyeken, valamint a www.mavcsoport.hu honlapon.

Due to maintenance works between Budapest-Keleti and Kelenföld stations, train traffic 
and schedule will change from 17th May until 1st June 2017 on Budapest – Tatabánya
(– Oroszlány) – Győr – Sopron/Szombathely, on Budapest – Székesfehérvár and on Buda-
pest – Pusztaszabolcs – Pécs railway lines.

 S12 passenger trains run only to Kelenföld station instead of Budapest-Déli station, 
and depart from there too. (Weekdays only.)

 S30/S36 passenger trains and G43 semi-fast trains run only to Kelenföld station 
instead of Kőbánya-Kispest station, and depart from there too.

 InterCity trains to Pécs, Sopron and Szombathely depart from Budapest-Déli station 
instead of Budapest-Keleti station, and arrive there too.

 Semi-fast train departing from Tapolca at 15:50 runs only to Kelenföld station.

Find the detailed timetable at the stations or visit our www.mavcsoport.hu website.

Gyorsított személyvonat (G43) / Semi-fast train (G43)Gyorsított személyvonat (G43) / Semi-fast train (G43)Gyorsított személyvonat (G43) / Semi-fast train (G43)

InterCity vonat (Budapest – Pécs) / InterCity train (Budapest – Pécs)InterCity vonat (Budapest – Pécs) / InterCity train (Budapest – Pécs)InterCity vonat (Budapest – Pécs) / InterCity train (Budapest – Pécs)

Egyéb vonatok útvonala / Other train routesEgyéb vonatok útvonala / Other train routesEgyéb vonatok útvonala / Other train routes

A rövidített útvonalon közlekedő vonatok általA rövidített útvonalon közlekedő vonatok által
nem érintett vonalszakszok nem érintett vonalszakszok 
Sections not served by the shortened routesSections not served by the shortened routes

A rövidített útvonalon közlekedő vonatok által
nem érintett vonalszakszok 
Sections not served by the shortened routes
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