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Változások
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45-49 A 3209, 3219, 3229, 3239, 3259, 3269, 3207, 3217, 3227, 3237, 3247, 3257, 3267,
munka3205, 3215, 3225, 3235, 3245, 3255, 3203, 3213, 3223, 3233, 3243, 3253, 3211, 3221,
nap
3241 és a 3251 sz. vonatok Angyalföld – Rákos között 1 perccel korábban közlekednek.
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hétvége

17

45
A 3249 sz. vonat Angyalföld állomásról 1 perccel korábban indul: 8.14.
49
A 3231 sz. vonat Angyalföld – Újpalota között 1 perccel korábban közlekedik.
54-57 A 3279, 3289, 3299, 3277, 3287, 3297, 3265, 3275, 3285, 3295, 3273, 3283, 3293,

3261 és 3281 sz. vonatok Angyalföld – Rákos között 1 perccel korábban közlekednek.
57
A 3271 sz. vonat Angyalföld – Újpalota között 1 perccel korábban közlekedik.
88-91 A mező címe alatt meg kell jeleníteni:

23

114

26 előutó

142

„Az időadatok előtt szereplő © megjelölés feltételes megállásra utal. Ezeken a
megállóhelyeken a vonatok csak abban az esetben állnak meg, ha van le- vagy felszálló
utas. Ezért kérjük, hogy leszállási szándékát időben jelezze a leszállás jelző készüléken,
felszállás előtt pedig kérjük úgy helyezkedjen el, hogy az érkező vonat mozdonyvezetője
időben láthassa utazási szándékát.”
Az Ŋ8900, Ŋ8902, Ŋ8904, Ŋ8906, Ŋ9808, Ŋ9807, Ŋ8907, Ŋ8905, Ŋ8903 és Ŋ8901
sz. vonatok időadatai elé Pötréte állomásnál © jelet kell felvenni.
A mező címe alatt meg kell jeleníteni:
„Az időadatok előtt szereplő © megjelölés feltételes megállásra utal. Ezeken a
megállóhelyeken a vonatok csak abban az esetben állnak meg, ha van le- vagy felszálló
utas. Ezért kérjük, hogy leszállási szándékát időben jelezze a leszállás jelző készüléken,
felszállás előtt pedig kérjük úgy helyezkedjen el, hogy az érkező vonat mozdonyvezetője
időben láthassa utazási szándékát.”
A 8510 sz. vonat fejrovatából a Õ jelet törölni kell.

Az ç840 sz. vonat lábjegyzetét ki kell egészíteni: Budapest-Déli – Keszthely Ý, Ō és
Â. Fejrovatából a Ō jelet törölni kell.
Az ç860 sz. vonat fejrovatába Ý és Â jeleket kell felvenni.
142-147 Az ç862, ç864, ç874, ç866, ç876, ç1878, ç867, ç865, ç875, ç863, ç873,
ç861 és az ç1871 sz. BALATON vonatok fejrovatába Ý jelet kell felvenni.
144 Az ç1878 sz. vonat naponta közlekedik.
29 elő- 164-165
A 8510 sz. vonat fejrovatából a Õ jelet törölni kell.
utó
168-169 A 9718 és az î19708 sz. vonatok menetrendje részben változik, Balatonfüred –

Tapolca között korábban közlekednek. Balatonfüred indul: 21.00, Tapolca 22.10.
176-177 A 9711 sz. vonat menetrendje változik, korábban közlekedik. Tapolca indul: 20.26,

Székesfehérvár ó 22.44.
30a
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204

A 8510 sz. vonat fejrovatából a Õ jelet törölni kell.

Az ç840 sz. vonat lábjegyzetét ki kell egészíteni: Budapest-Déli – Keszthely Ý, Ō és
Â. Fejrovatából a Ō jelet törölni kell.
205-221 Az î18502, î18404, î18494, î18594, î18406, î18596, î18798, î18509, î18497,
î18495, î18405, î18595, î18493, î18593 és az î18491 sz. vonatok vonatneve:
DÉLI -> PARTI.
205 Az î18502 sz. vonat végállomása: Balatonszentgyörgy. A vonat fejrovatába Ʊ jelet kell
felvenni.
205-221 Az ç862, ç864, ç874, ç866, ç876, ç1878, ç867, ç865, ç875, ç863, ç873,
ç861 és az ç1871 sz. BALATON vonatok fejrovatába Ý jelet kell felvenni.
205 Új, 4502 sz. vonat közlekedik ½ napokon Budapest-Déli – Székesfehérvár
viszonylatban. Budapest-Déli indul: 8.40, Székesfehérvár ó 9.35.
206 Új, 4592 sz. vonat közlekedik ½ napokon Budapest-Déli – Székesfehérvár
viszonylatban. Budapest-Déli indul: 9.40, Székesfehérvár ó 10.35.
206-221 Az î18494, î18594, î18406, î18596, î18509, î18497, î18495, î18595, î18493,
î18593 és az î18491 sz. vonatok fejrovatába Õ jelet kell felvenni.
207 Az î18594 sz. vonat végállomása: Balatonszentgyörgy.
208 Az î18406 sz. vonat végállomása: Balatonszentgyörgy.
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Változások
Új, ç1204 sz. ADRIA vonat közlekedik VI.11-én, VI.13-án, VI.18-án, IX.3-án és IX.4-én.
Budapest-Kelenföld indul: 19.00, Székesfehérvár ó 19.42.
Az ç1878 sz. vonat naponta közlekedik.
A 18618 sz. vonat 1 órával korábban közlekedik. Budapest-Déli indul: 22.40.
A 18728 sz. vonat 1 órával később közlekedik. Budapest-Déli indul: 23.40
A 1205 sz. ADRIA vonat vonatneme: ç.
Közlekedik: VI.13-án, VI.15-én, VIII.30-án, IX.5-én és IX.6-án.
Az î18595 sz. vonat kiindulási állomása: Balatonszentgyörgy.
Új, 4593 sz. vonat közlekedik ½ napokon Székesfehérvár – Budapest-Déli
viszonylatban. Székesfehérvár indul: 17.23, Budapest-Déli ó 18.19.
Új, 4501 sz. vonat közlekedik ½ napokon Székesfehérvár – Budapest-Déli
viszonylatban. Székesfehérvár indul: 18.23, Budapest-Déli ó 19.19.
Az î18593 sz. vonat vonatszáma: 18503. A vonat naponta közlekedik, kiindulási
állomása: Balatonszentgyörgy. A vonat fejrovatába Ʊ jelet kell felvenni.
Az î18491 sz. vonat kiindulási állomása: Balatonszentgyörgy.

221
30 elő- 262-263 A 8510 sz. vonat fejrovatából a Õ jelet törölni kell.
utó

Az ç840 sz. vonat lábjegyzetét ki kell egészíteni: Budapest-Déli – Keszthely Ý, Ō és
Â. Fejrovatából a Ō jelet törölni kell.
Az ç860 sz. vonat fejrovatába Ý és Â jeleket kell felvenni.
264-283 Az î18502, î18404, î18494, î18594, î18406, î18596, î18798, î18509,
î18497, î18495, î18405, î18595, î18493, î18593 és az î18491 sz. vonatok
vonatneve: DÉLI -> PARTI.
264-265 Az î18502 sz. vonat menetrendje változik, Fonyód helyett Balatonszentgyörgyig
közlekedik. Fonyód indul: 11.03, Balatonszentgyörgy ó 11.42. A vonat fejrovatába Ʊ
jelet, Székesfehérvár induló sorába ¨ jelet kell felvenni.
264-285 Az ç862, ç864, ç874, ç866, ç876, ç1878, ç867, ç865, ç875, ç863, ç873,
ç861 és az ç1871 sz. BALATON vonatok fejrovatába Ý jelet kell felvenni.
264-281 Az î18494, î18594, î18406, î18596, î18509, î18497, î18495, î18595,
î18493 és az î18491 sz. vonatok fejrovatába Õ jelet kell felvenni.
264-283 Az Ŋ9602, Ŋ9604, Ŋ9694, Ŋ9606, Ŋ9696/Ŋ19696, Ŋ9608, Ŋ9609, Ŋ9697/Ŋ19697,
Ŋ9607, Ŋ9605, Ŋ9695/Ŋ19695, Ŋ9603 és az Ŋ9693 sz. HELIKON vonatok
Balatonfenyves alsó helyett Máriahullámtelepen állnak meg.
266-267 Az î18594 sz. vonat menetrendje változik, Fonyód helyett Balatonszentgyörgyig
közlekedik. Fonyód indul: 15.03, Balatonszentgyörgy ó 15.42.
Az î18406 sz. vonat menetrendje változik, Fonyód helyett Balatonszentgyörgyig
közlekedik. Fonyód indul: 17.03, Balatonszentgyörgy ó 17.40.
270-271 Új, ç1204 sz. ADRIA vonat közlekedik VI.11-én, VI.13-án, VI.18-án, IX.3-án és IX.4-én.
Budapest-Keleti indul: 18.45, Gyékényes ó 22.23.
Az ç1878 sz. vonat naponta közlekedik.
A 18618 sz. vonat 1 órával korábban közlekedik. Budapest-Déli indul: 22.40.
A 18728 sz. vonat 1 órával később közlekedik. Budapest-Déli indul: 23.40
272-273 A 1205 sz. ADRIA vonat vonatneme: ç.
Közlekedik: VI.13-án, VI.15-én, VIII.30-án, IX.5-én és IX.6-án.
276-277 Az î18595 sz. vonat menetrendje változik, Fonyód helyett Balatonszentgyörgy
állomástól közlekedik. Balatonszentgyörgy indul: 12.15, Fonyód ó 12.59.
A 8525 sz. vonat menetrendje változik, Fonyód helyett Balatonszentgyörgy állomástól
közlekedik. Balatonszentgyörgy indul: 12.15, Fonyód ó 12.59.
278-279 A 8513 sz. vonat menetrendje változik, Fonyód helyett Siófok állomástól közlekedik.
280-281 Az î18593 sz. vonat vonatszáma: 18503. A vonat naponta, Fonyód helyett
Balatonszentgyörgy állomástól közlekedik. Balatonszentgyörgy indul: 16.15, Fonyód ó
16.59. A vonat fejrovatába Ʊ jelet kell felvenni.
A 8523 sz. vonatot törölni kell.
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30 elő- 280-281 Az î18491 sz. vonat menetrendje változik, Fonyód helyett Balatonszentgyörgy
utó
állomástól közlekedik. Balatonszentgyörgy indul: 18.15, Fonyód ó 18.59.

60

80a
80
108

A 8721 sz. vonat menetrendje változik, Siófok helyett Fonyód állomástól közlekedik.
Fonyód indul: 19.02, Siófok ó 19.56.
366-369 A mező címe alatt meg kell jeleníteni:
„Az időadatok előtt szereplő © megjelölés feltételes megállásra utal. Ezeken a
megállóhelyeken a vonatok csak abban az esetben állnak meg, ha van le- vagy felszálló
utas. Ezért kérjük, hogy leszállási szándékát időben jelezze a leszállás jelző készüléken,
felszállás előtt pedig kérjük úgy helyezkedjen el, hogy az érkező vonat mozdonyvezetője
időben láthassa utazási szándékát.”
A 8950, 8960, 18960, 8952, 8954, 8956, 8958, 8959, 8957, 8955, 8953 és a 8951 sz.
vonatok időadatai elé Barcs felső, Kisdobsza, Nemeske, Molvány, Nagypeterd és
Szentdénes állomásoknál © jelet kell felvenni.
366-368 Az Ŋ8900, Ŋ8992, Ŋ8994, Ŋ8996, Ŋ8997, Ŋ8995, Ŋ8993 és a Ŋ8901 sz. PANNÓNIA
vonatok időadatai elé Somogyudvarhely és Bélavár állomásoknál © jelet kell felvenni.
Az Ŋ8902, Ŋ8904, Ŋ8906, Ŋ8997 és az Ŋ8995 sz. PANNÓNIA vonatok menetrendje
részben változik, Darányban nem állnak meg.
367-369 A 18964, 18966, 8963 és a 8961 sz. vonatok időadatai elé Nagypeterd és Szentdénes
állomásoknál © jelet kell felvenni.
398, 407 Az ë15502 és az ë15503 sz. vonatok fejrovatából a Ō jelet törölni kell.
A vonatok lábjegyzetét ki kell egészíteni: V.16-ig Ō, V.22-től Ʊ.
410-411 Az ë15502 és az ë15503 sz. vonatok fejrovatából a Ō jelet törölni kell.
436-437 A vonatok lábjegyzetét ki kell egészíteni: V.16-ig Ō, V.22-től Ʊ.
520-521 Az ë15502 és az ë15503 sz. vonatok fejrovatából a Ō jelet törölni kell.
A vonatok lábjegyzetét ki kell egészíteni: V.16-ig Ō, V.22-től Ʊ.
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