Menetrendi információ
Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy

2021. július 7-től
a COVID 19 koronavírus-járvány veszélyhelyzet kapcsán a nemzetközi vonatok
közlekedésében vasútvonalanként az alábbi változások vannak érvényben:
1 Budapest―Hegyeshalom
 Az ƭ vonatokban július 7-től ismét az utasaink rendelkezésére áll az étkezőkocsi.
 Az å143/å146 sz. TRANSILVANIA-SZAMOS vonat nem közlekedik.
 Az é462/ Ɵ466 sz. KÁLMÁN IMRE / WIENER WALZER vonatok 2021. július 1/2-től
Budapest-Keleti – Zürich HB, 2021. július 2/3-tól a Ɵ467/é463 sz. WIENER
WALZER / KÁLMÁN IMRE vonatok Zürich HB – Budapest-Keleti között ismét
továbbítanak fekvőhelyes kocsit.
 Az é462 sz. KÁLMÁN IMRE vonat 2021. július 15/16-tól Budapest-Keleti – München
Hbf, 2021. július 16/17-től az é463 sz. KÁLMÁN IMRE vonat München Hbf –
Budapest-Keleti között ismét továbbít fekvőhelyes kocsit.
25 Celldömölk―Boba―Zalaegerszeg―Bajánsenye [―Hodoš]
 A ç246/ç247 sz. CITADELLA vonatok kizárólag Þ osztályú kocsikat továbbítanak,
kerékpárszállítás az általános díjszabási szabályok szerint lehetséges.
 Az ë1246 sz. ISTRIA vonat 2021. július 16/17-től, az ë1247 sz. ISTRIA vonat 2021.
július 17/18-tól közlekedik. A vonat Budapest―Koper―Budapest viszonylatban 2.
osztályú ülőhelyes kocsikkal, Budapest―Rijeka―Budapest között 2. osztályú
ülőhelyes, valamint hálókocsival közlekedik.
30 [Budapest―] Székesfehérvár―Gyékényes
 2021. június 24-ig az ç204 sz. AGRAM - TÓPART vonat Budapest-Déli―Nagykanizsa
között kizárólag Þ osztályú kocsikkal közlekedik. Nagykanizsa―Gyékényes
viszonylatban az Ŋ8996 sz. vonattal biztosított az eljutás. 2021. június 25-től a vonat
ismét teljes útvonalán, Þ osztályú kocsikkal közlekedik.
 2021. június 24-ig az ç201 sz. AGRAM - TÓPART vonat Nagykanizsa―Budapest-Déli
között kizárólag Þ osztályú kocsikkal közlekedik. Gyékényes―Nagykanizsa
viszonylatban az Ŋ8993 sz. vonattal biztosított az eljutás. 2021. június 25-től a vonat
ismét teljes útvonalán, Þ osztályú kocsikkal közlekedik.
 2021. május 17-től az ç840 sz. TÓPART-BALATON és az ç200 sz. GRADEC-TÓPART
vonatok nem közlekednek. Az ç860/ç1860 sz. BALATON vonat Budapest-Déli
(6:35)―Balatonszentgyörgy (8:57/9:00)―Keszthely (9:11) viszonylatban közlekedik.
 2021. június 5-től 2021. szeptember 12-ig az ç205 sz. GRADEC-TÓPART vonat
Nagykanizsa―Budapest-Déli között, kizárólag Þ osztályú kocsikkal közlekedik.
Gyékényes―Nagykanizsa viszonylatban az Ŋ8905 sz. vonattal biztosított az eljutás.
28832-20/2020/START
MÁV-START / Menetrendtervezés

Menetrendi információ
 Az ç1204 sz. ADRIA vonat 2021. július 2/3-tól 2021. szeptember 10/11-ig μ/¶ , ¸/¹
és º/´ napokon Budapest―Split viszonylatban közlekedik.
Kizárólag Budapest―Gyékényes viszonylatban közlekedik:
- 2021. június 11-én, 13-án, 18-án, 20-án, 25-én, 27-én,
- 2021. július 2-tól augusztus 29-ig naponta, kivéve μ, ¸ és º napokon.
 Az ç1205 sz. ADRIA vonat 2021. július 3/4-től 2021. szeptember 10/12-ig ´/μ, ¶/·
és ¹/º napokon Split―Budapest viszonylatban közlekedik.
Kizárólag Gyékényes―Budapest viszonylatban közlekedik:
- 2021. június 13-án, 15-én, 20-án, 22-én, 27-én és 29-én,
- 2021. július 4-től augusztus 31-ig naponta, kivéve μ, · és º napokon.

70 vonal: Budapest―Szob [―Štúrovo]
 Az å 270 vonat 2021. június 13-tól ismét teljes útvonalon közlekedik.
 Az å130/å131 sz. BÁTHORY vonat Budapest―Terespol―Budapest
viszonylatban közlekedik.
 Az å172 sz. vonat 2021. június 23-tól, az å173 sz. HUNGÁRIA vonat 2021. június
24-től étkezőkocsit is továbbít.
 Az é476/é477 sz. METROPOL vonat Budapest-Keleti―Berlin-Charlottenburg―
Budapest-Keleti viszonylatban további intézkedésig csak ülőhelyes kocsit továbbít.
 Az é477 sz. METROPOL vonat 2021. június 25/26-tól Warszawa Wsch―
Budapest-Keleti között, 2021. július 1/2-től Praha hl.n.―Budapest-Keleti között
hálókocsit is továbbít.
 Az é476 sz. METROPOL vonat 2021. június 26/27-től Budapest-Keleti―Warszawa
Wsch között, 2021. július 2/3-tól Budapest-Keleti―Praha hl.n. között hálókocsit is
továbbít.
90 vonal: Miskolc―Hidasnémeti
 Az ç190, ç192, ç184, ç194, ç186, ç199, ç187, ç197, ç195 és az ç193 sz.
HERNÁD vonatok rövidebb útvonalon, Budapest-Keleti―Hidasnémeti―BudapestKeleti viszonylatban közlekednek.
100 [Budapest―] Szolnok―Debrecen―Nyíregyháza―Záhony [―Chop]
 A 32521 sz. vonat nem közlekedik.
 Az ç34/ç33 sz. LATORCA vonatok esetében Záhony állomáson másik szerelvénybe
kell átszállni.
A vonat Budapest-Nyugati―Mukachevo―Budapest-Nyugati
viszonylatban közvetlen kocsit nem továbbít.
 Budapest és Püspökladány között a ç367/ç366 sz. HARGITA és az å143/å146
sz. TRANSILVANIA vonat, valamint Debrecen és Püspökladány között az
å687/å686 sz. SZAMOS vonat nem közlekedik.
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 Az ç407/ç406 sz. CORONA vonatok a Püspökladány―Biharkeresztes
vasútvonalon folyó építési munkálatok miatt ç12407/ç12406 vonatszám alatt
Püspökladány―Debrecen―Nyírábrány útirányon át közlekednek 2021. október 28ig. Az ç12407 sz. vonat 2021. június 15/16-tól, az ç12406 sz. vonat 2021. június
16/17-től fekvőhelyes kocsit is továbbít.

101 Püspökladány―Biharkeresztes [―Oradea]
 Az ç366/ç367 sz. HARGITA vonat nem közlekedik.
 Az å143/å146 sz. TRANSILVANIA vonat nem közlekedik.
 A 369, 365, 364, 368 sz. vonat helyett a Püspökladány―Biharkeresztes vasútvonalon
folyó építési munkálatok miatt 2021. október 28-ig vonatpótló autóbusz közlekedik
Püspökladány―Biharkeresztes―Püspökladány viszonylatban.
 Az ç407/ç406 sz. CORONA vonat a Püspökladány―Biharkeresztes vasútvonalon
folyó építési munkálatok miatt ç12407/ç12406 vonatszám alatt
Püspökladány―Debrecen―Nyírábrány útirányon át közlekedik 2021. október 28ig. Az ç12407 sz. vonat 2021. június 15/16-tól, az ç12406 sz. vonat 2021. június
16/17-től fekvőhelyes kocsit is továbbít.
105 Debrecen―Nyírábrány [―Valea lui Mihai]
 Az å686 sz. SZAMOS vonat nem közlekedik.
 Az å687 sz. SZAMOS vonat személyvonatként, vonatnév nélkül, valamint a 6812,
6822, 6823, 6811 sz. vonat Debrecen―Nyírábrány―Debrecen viszonylatban
közlekedik.
 Az ç407/ç406 sz. CORONA vonatok a Püspökladány―Biharkeresztes
vasútvonalon folyó építési munkálatok miatt ç12407/ç12406 vonatszám alatt
Püspökladány―Debrecen―Nyírábrány útirányon át közlekedik 2021. október 28ig. Az ç12407 sz. vonat 2021. június 15/16-tól, az ç12406 sz. vonat 2021. június
16/17-től fekvőhelyes kocsit is továbbít.
115 Mátészalka―Tiborszállás [―Carei]
 A 36322, 36329 és a 36313 sz. vonatok Tiborszállás―Mátészalka―Tiborszállás
viszonylatban közlekednek.
 A 36326 sz. vonat 2021. július 11-ig csak Tiborszállás – Mátészalka között közlekedik,
2021. július 12-től a vonat teljes útvonalán lemondásra kerül.
150 Budapest―Kunszentmiklós-Tass―Kelebia [―Subotica]
 Az 343/342 sz. IVO ANDRIĆ sz. vonat esetében Kelebia állomáson másik
szerelvénybe kell átszállni.
 A 349/348 sz. vonatok Budapest-Keleti―Kelebia―Budapest-Keleti viszonylatban
közlekednek.
Az okozott kényelmetlenségért szíves elnézésüket kérjük!
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