
Változások a 2013/2014. évi menetrendben 
 
 
 

1 sz. vonal Budapest – Hegyeshalom oh.:  
• A 346/347 sz. Dacia vonat újra naponta közlekedik Bucuresti – Wien között, változat-

lan menetrendi fekvésben. 

• Az Adventi ünnepkör megnövekedett utasforgalma miatt mentesítő vonatok közleked-
nek Budapest-Keleti – Wien között, közlekedés napjai: 2013. XII. 21., 2014. XI. 29., 
XII. 06. és 13. 
Budapest-Keleti indul 7:35, Wien érezik: 10:52, 
Wien indul 17:34, Budapest-Keleti érkezik 20:56. 

• Új Arrabona IC vonatpár közlekedik Győr – Budapest viszonylatban, Győrből 6:18-
kor, Budapestről 20:10-kor indulva.  

• A tanítási időszakban, vasárnapi napokon közlekedő Ex 945 sz. vonat (Talentum) 
Budapest-Keleti helyett Budapest-Délibe érkezik.  

• A vonalon közlekedő gyorsvonatok nem állnak meg Biatorbágy állomáson és 
menetrendjük néhány perccel módosul. 

 
2. sz. Budapest – Esztergom vonal: 

• A vonal átépítése miatt továbbra is vágányzári menetrend lesz érvényben, melyről 
hirdetményeken tájékoztatjuk utasainkat. 

 
10. sz. Győr – Celldömölk vonal: 

• Halipuszta jobb kiszolgálása érdekében – a megállások számának megtartása mel-
lett – a megálló vonatok kijelölésében módosítás történt.   

 
20. sz. (Budapest –) Székesfehérvár – Szombathely vonal: 

• A 30a sz. Budapest – Székesfehérvár vonal átépítésének befejeződése után a gyors-
vonatok menettartama további 5 perccel csökken. 

• A 246/247 sz. Citadella IC vonatpár közlekedik Budapest – Maribor között,  
- Budapest-Déli indul 13:35, Maribor érkezik 19:27, 
- Maribor indul 12:05, Budapest-Déli érkezik 18:24. 

• A 958/959 sz. vonatpár Budapest – Zalaegerszeg között IC vonatként, kevesebb 
megállással, rövidebb menettartammal közlekedik, (Budapest indul 17:35, Zala-
egerszeg érkezik 20:38; Zalaegerszeg indul 5:24, Budapest érkezik 8:24). 

•  Budapest – Veszprém között csúcsidőben, csúcsirányban új vonatok kerülnek be-
vezetésre, melyek Kelenföld, Érd alsó, Székesfehérvár, Várpalota, Pétfürdő, Öskü 
és Hajmáskér településeken állnak meg. 

• Új vonatok Veszprémből/Veszprémbe:  
- Budapest-Déli – Veszprém: naponta 9:00, 15:00, 16:00, 17:00, munkanapokon 

14:00, 18:00.  
- Veszprém – Budapest-Déli: naponta 5:30, 6:25, 8:30, 14:20, 16:20, 17:17, 18:20, 

munkanapokon 6:41, 7:17.   
- Budapest-Déli – Székesfehérvár: munkanapokon 7:00, 
- Székesfehérvár – Veszprém: 6:47, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 14:50. 
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• A Budapest – Szombathely/Zalaegerszeg viszonylatú gyorsvonatok egy része ezen 
a szakaszon csak Várpalotán áll meg. 

• A tanítási időszakban, vasárnapi napokon új Hetés IC vonat közlekedik Zalaeger-
szeg – Budapest között, Zalaegerszegről 17.27-kor indul. 

 
23. sz. Rédics – Zalaegerszeg vonal: 

• Baktüttös megállóhelyen újra megállnak a vonatok, feltételes megállási helyként. 
 
25. sz. Celldömölk – Zalaegerszeg – Hodos vonal: 

• A 246/247 sz. Citadella IC vonatpár közlekedik Budapest – Maribor között,  
- Budapest-Déli indul 13:35, Maribor érkezik 19:27, 
- Maribor indul 12:05, Budapest-Déli érkezik 18:24. 

• A 958/959 sz. vonatpár Budapest – Zalaegerszeg között IC vonatként, kevesebb 
megállással, rövidebb menettartammal közlekedik. Zalaegerszeg indul 5:24, Buda-
pest érkezik 8:24; Budapest indul 17:35, Zalaegerszeg érkezik 20:38;  

• A tanítási időszakban, vasárnapi napokon új Hetés IC vonat közlekedik Zalaeger-
szeg – Budapest között, Zalaegerszegről 17.27-kor indul. 

• Zalaegerszeg – Boba között új vonatpár közlekedik (9509, 9508), Bobától a 909 sz. 
és a 908 sz. gyorsvonatok közvetlen kocsijaként Budapestre/-ről közlekednek. 

 
26. sz. Balatonszentgyörgy – Tapolca – Ukk vonal: 

• Tapolca és Keszthely között egy pár vonattal kevesebb közlekedik. 
 
29. sz. Székesfehérvár – Tapolca vonal: 

• A téli menetrend ideje alatt a 976 sz. gyorsvonat 17:35 helyett 15:35-kor fog indul-
ni Budapest-Déliből.   

 
30a sz. Budapest – Székesfehérvár vonal: 

• Budapest-Déli – Székesfehérvár között közlekedő zónázó vonatok Érd felső helyett 
Érd alsón át közlekednek, a reggeli ütem kibővítésre került. 

• Naponta, óránként Kőbánya-Kispest – Székesfehérvár viszonylatú gyorsított 
személyvonatok közlekednek Érd felsőn át, biztosítva Budatétény kiszolgálását a 30a 
vonal felé/felől. A vonatok csak Kelenföld, Budatétény, Érd felső, Tárnok, 
Martonvásár, Baracska, Kápolnásnyék, Velence és Gárdony állomásokon áll meg. Az 
első vonat Kőbánya-Kispestről 5:26-kor, az utólsó 19:26-kor, Székesfehérvárról az 
első vonat 5:16-kor, az utolsó vonat pedig 19:16-kor indul. 

• Munkanapokon, egész nap óránként zónázó vonatok közlekednek Érd alsón át 
Martonvásárra. A vonatok csak Kelenföld, Érd alsó és Tárnok állomásokon állnak 
meg, csatlakozást biztosítva Martonvásáron a székesfehérvári gyorsított 
vonatokhoz/tól. Az első vonat Budapest-Déliből 5:40-kor, az utólsó 20:40-kor, 
Martonvásárról az első vonat 5:48-kor, az utolsó vonat pedig 20:48-kor indul. 

• A jelenleg naponta, óránként Érd alsón át Martonvásárig közlekedő személyvonatok a 
csak Tárnokig közlekednek.  

• Az eddig Budapest – Siófok között közlekedő vonatok csak Székesfehérvár – Siófok 
között közlekednek, csatlakozva a Budapest – Székesfehérvár közötti órás ütemű zó-
názó vonatokhoz/tól. 
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30 sz. vonal Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa – Gyékényes oh.: 
• Az Agram InterCity Budapest-Déli – Zagreb viszonylatban, Zagreb felé új, reggeli in-

dulással, visszaúton jelenlegi menetrendi fekvésében közlekedik.  
- Budapest-Déli indul 6:05, Zagreb érkezik 12:50, 
- Zagreb indul 9:57, Budapest-Déli érkezik 16:29. 

• A 204/205 sz. vonat új útirányon át közlekedik Zagreb-be.  
• Az eddig Budapest – Siófok között közlekedő vonatok csak Székesfehérvár – Siófok 

között közlekednek, mely vonatokat Budapest – Székesfehérvár között az órás ütemű 
zónázó vonatok pótolják. 

• Az eddig Budapest – Siófok között közlekedő vonatok csak Székesfehérvár – Siófok 
között közlekednek, csatlakozva a Budapest – Székesfehérvár közötti órás ütemű zó-
názó vonatokhoz/tól. 

 
38. sz. Somogyszob – Nagyatád vonal: 

• Az új, Rippl-Rónai IC-hez/től csatlakozva új vonatpár közlekedik szombati, vasárnapi 
és ünnepnapi közlekedési rend szerint (Nagyatádról 16:50-kor, Somogyszobról 17:15-
kor indul.). 

 
40a-42. sz. Budapest – Pusztaszabolcs/Dunaújváros vonal: 

• A Budapest-Déli és Pusztaszabolcs között a személyvonatok 5 perccel korábban, óra 
55-kor indulnak Budapest-Déliből, visszafelé pedig 5 perccel később érkeznek. 

 
40-41. sz. Budapest – Pécs és Dombóvár – Gyékényes vonalak: 

• A 18800 és a 8802 sz. vonat Abaligeten, a 8801 sz. vonat Mecsekalja-Cserkúton, a 
18801 sz. vonat Bükkösdön nem áll meg. 

• A 204/205 sz. Rippl-Rónai József IC vonatpár új útirányon, Kaposváron át közle-
kedik Zagreb-be. A vonat csak Kelenföld, Dombóvár, Kaposvár, Somogyszob, 
Csurgó és Gyékényes állomásokon áll meg. 

- Budapest-Keleti indul 14:45, Zagreb érkezik 20:56, 
- Zagreb indul 14:34, Budapest-Keleti érkezik 21:15. 

• A tanítási időszakban pénteken és vasárnap közlekedő Budapest – Kaposvár vi-
szonylatú Kapos expressz vonatok közlekedése megszűnik. 

 
45. sz. Sárbogárd – Székesfehérvár vonal:  

A vonatok száma és a megállási rend nem változik, de menetrendjük az alábbiak szerint 
módosul: 
• Székesfehérvárról 14:01-kor és 20:01-kor indul, Sárbogárdra 14:55-kor és 20:55-kor 

érkezik. Utóbbi vonat tovább közlekedik 21:04 órai indulással Bajáig.  
• Sárbogárdról 7:05-kor és 15:05-kor indul vonat, Székesfehérvárra 7:59-kor és 15:59-

kor érkezik. A reggeli vonat Bajáról indul, Sárbogárdra 6:54-kor érkezik. 
 
46. sz. Sárbogárd – Szekszárd – Bátaszék – Baja vonal: 

A Nagydorog és Tolna-Mözs állomások között folyó biztosítóberendezési munkák és a 
Szekszárd – Bátaszék között elvégzett pályafelújítási munkák következtében a menetidők 
5-5 perccel javulnak, az eljutási idők Bajára/-ról 10-20 perccel csökkennek. 
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A vonalon a jelenleg érvényes menetrend az alábbiak szerint változik: 
• Bajáról reggel 4:25-kor Székesfehérvárra és este vissza 20:01-kor új, közvetlen vonat-

pár közlekedik.  
• Új vonatpár közlekedik hétfőtől szombatig Sárbogárd – Baja között, Bajáról 7:05-kor, 

Sárbogárdról 9:04-kor indul.   
• A Sárbogárdról 5:50-kor induló vonat a hét minden napján, a 7:04-kor induló pedig 

csak szombati napokon közlekedik. 
• A hétvégi pénteki és vasárnapi diákforgalomhoz igazodva új vonatok közlekednek 

Sárbogárd Baja között, Sárbogárdról 17:04-kor, míg Bajáról 15:11-kor indul.  
 

60. sz. (Pécs–) Szentlőrinc – Barcs – Gyékényes (– Nagykanizsa) vonal: 
• Új vonatpár közlekedik munkanapokon Szigetvár és Pécs között, Szigetvárról 6:18-

kor, Pécsről 17:20-kor indul. 
 
65. sz. Pécs – Villány – Magyarbóly vonal: 

• Pécs – Villány között új, két órás ütemes menetrendi szerkezet kerül bevezetésre. 
Ezzel összefüggésben a Pécs – Magyarbóly közvetlen vonatok közlekedése meg-
szűnik, de az eljutás átszállással a jelenlegiekhez hasonlóan biztosított. 

• Új ütemen felüli vonatpár közlekedik munkanapokon Pécs – Villány között, Vil-
lányból 7:00, Pécsről 15:55 indulással. 

 
70. sz. Budapest – Szob vonal: 

• A Vác állomás átépítésének vágányzári munkái miatt a jövő év folyamán az átépítés 
fázisainak megfelelő vágányzári menetrend szerint közlekednek a vonatok. 

• A gyorsított vonatok Istvántelek mh-n nem állnak meg.  
 
71. sz. Budapest – Vácrátót – Vác vonal: 

• A Vác állomás átépítésének vágányzári munkái miatt a jövő év folyamán várhatóan 
Vác-Alsóváros – Vác között nem közlekednek a vonatok. 

 
75. sz. Vác – Balassagyarmat vonal: 

• Vác átépítése miatt a vonatok csak Kisvác – Diósjenő/Balassagyarmat viszonylat-
ban közlekednek. 

• Vác (Kisvác) és Diósjenő állomások között munkanapokon 7 új vonat közlekedik, 
ezzel a vonalszakaszon munkanapokon óránkénti ütemes menetrend került kialakí-
tásra.  

 
80. sz. Budapest – Miskolc – Sátoraljaújhely ill. – Nyíregyháza vonal: 

• Az Ex 5609 sz. vonat Miskolcról 22 perccel később indul, további négy vonattól 
csatlakozást biztosítva. 

• Hatvan – Füzesabony között napközben új regionális menetrend lép életbe. A vona-
tok kétóránkénti ütemes struktúrában közlekednek. Hort-Csány állomáson csak a 
hivatásforgalmi igényeknek megfelelő időben állnak meg a vonatok.  

• A Vámosgyörk – Füzesabony szakasz kistelepülései számára a főváros felé és vi-
szont 8 és18 óra között vámosgyörki átszállással az egri InterCity vonatokhoz csat-
lakozva biztosítjuk  a gyakoribb eljutási lehetőséget. 
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82. sz. Hatvan – Szolnok vonal: 
• Zagyvarékas és Abonyi út megállóhely kiszolgálása módosul: Abonyi út megálló-

helyen a Vámosgyörk – Újszász – Szolnok vonal vonatai állnak meg, Zagyvarékas 
megállóhelyen pedig a kiszolgálást három reggeli és öt délutáni, hivatásforgalmi 
vonaton kívül a Vámosgyörk – Újszász – Szolnok és a Budapest – Újszász – Szol-
nok vonalakon közlekedő vonatokkal biztosítjuk. 

 
85. sz. Vámosgyörk – Gyöngyös vonal: 

• Iskolai időszakban, vasárnapi közlekedési rend szerinti napokon új vonat közleke-
dik Vámosgyörkről Gyöngyösre. (Vámosgyörkről 20:12-kor indul.) 
 

86. sz. Vámosgyörk – Újszász – Szolnok vonal: 
• Valamennyi vonat megáll Zagyvarékas és Abonyi út megállóhelyeken. 

 
87. sz. Eger – Szilvásvárad vonal: 

• A vasútvonal jelenlegi struktúrája változatlan, azonban április 19. és október 26. 
közötti hétvégeken egy második vonatpár is közlekedik (Szilvásváradról 13:40-kor, 
Egerből 14:55-kor indul). 

 
89. sz. Miskolc – Nyékládháza – Tiszaújváros – Tiszapalkonya vonal: 

• Tiszapalkonya - Erőmű kiszolgálása megszűnik, valamennyi vonat Tiszaújvárosig 
közlekedik. 

 
100a sz. Budapest – Cegléd – Szolnok vonal: 

• Zónázó rendszer kiterjesztésre kerül az esti időszakban 1 órával. 
 
100. sz. Budapest-Nyugati – Szolnok – Záhony vonal: 

• Új vonatok közlekednek, Kengyelfutó néven tanítási időszakban: pénteki napokon 
Budapest-Nyugati indul 15:58, Debrecen érkezik 18:34, vasárnapi napokon: Debrecen 
indul 16:00, Budapest-Nyugati érkezik 18:27. A vonatok csak Zuglóban, Kőbánya-
Kispesten és Ferihegyen állnak meg. 
 

101. sz. Püspökladány – Biharkeresztes vonal: 
• Az 366 sz. HARGITA IC vonat 60 perccel korábban közlekedik. 
• A 364 sz. ADY ENDRE IC vonat Mezőpeterden nem áll meg. 

 
106. sz. Debrecen – Sáránd – Nagykereki vonal: 

• A vonal menetrend-szerkezete megváltozik, a munkanapokon és hétvégén alternatív 
menetrend szerint közlekedő vonatok közül több is összevonásra kerül, egyszerűbbé, 
érthetővé téve a menetrendet.  

- Az első Debrecen – Nagykereki viszonylatú vonat naponta közlekedik. 
- Munkanapokon délelőtt új vonatpár közlekedik Debrecenből Konyárra, az eddigi, hét-

végenként közlekedő vonat megszűnik.  
- A délutáni órákban Debrecen – Nagykereki között munkanapokon négy, hétvégén egy 

vonattal több közlekedik, ezzel jelentősen javítva a hivatásforgalomban hazautazók 
utazási lehetőségét. 

- Nagykerekiből Debrecenbe naponta és hétvégeken is egy-egy vonattal lesz több. 
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110. sz. Debrecen – Nyírbátor – Mátészalka vonal: 
• Pénteki közlekedési rend szerint a 36206 sz. vonat Csengerig közlekedik a csúcsidei 

Debrecen – Csenger közvetlen kapcsolat megteremtése érdekében. 
• Vasárnapi közlekedési rend szerint egy vonatpár Fehérgyarmat helyett Tiborszállás-

ra/ról közlekedik.  
 

111. sz. Mátészalka – Záhony vonal: 
• A 6341 sz. vonat viszonylata változik, Záhony – Mátészalka között korábban közleke-

dik, Mátészalka – Tiborszállás között pedig új vonat lesz. Járulékosan a 6348 és a 
6358 sz. vonat menetrendje is változik. 
 

114. sz. Mátészalka – Csenger vonal: 
• A pénteki Debrecen – Csenger közvetlen kapcsolat megteremtése érdekében a vo-

natok menetrendje és napkijelölése módosul.  
 

115. sz. Tiborszállás oh. – Mátészalka vonal: 
• Mátészalka – Carei közötti délutáni kishatárforgalmi vonatpár menetrendje módosul: a 

jelenlegi 12:35 helyett 14:10-kor indul Mátészalkáról, és a jelenlegi 16:55 helyett 
18:03-kor érkezik Mátészalkára. 

• A 36316 sz. vonat munkanap és vasárnap fog közlekedni. 
• Munkanapokon új személyvonat közlekedik Tiborszállásról Mátészalkára, Tibor-

szállás indul: 13:02. 
• Vasárnapi közlekedési rend szerinti napokon közvetlen személyvonat közlekedik 

Debrecenből és vissza Debrecenen át Füzesabonyba. 
• A 36321 sz. vonat a hivatásforgalmi igények jobb kiszolgálása érdekében 23 perc-

cel korábban indul, ennek megfelelően a 36328 sz. vonat is korábban közlekedik. 
 
120. sz. (Budapest –) Szolnok – Lőkösháza vonal: 

• A 346/347 sz. Dacia vonat újra naponta közlekedik Bucuresti – Wien között, változat-
lan menetrendi fekvésben. 

 
121. sz. Békéscsaba – Mezőhegyes – Újszeged vonal: 

• A 37061 és 37066 sz. vonatok tanítási időszakban, vasárnapi napokon közlekednek 
és Kiszomboron, Kiszombor megállón, illetve Deszken nem állnak meg. 

• A 37038 sz. vonat 60 perccel később 22:01 helyett 23:01-kor indul Kétegyházáról. 
 

130. sz. Szolnok – Szentes – Hódmezővásárhely vonal: 
• A 7238 sz. vonat 15 perccel később 22:15 helyett 22:30-kor indul Szolnokról. 

 
135 sz. Szeged – Békéscsaba vonal: 

Óránkénti ütemes menetrend kerül bevezetésre a vonalon az alábbi ütempótlásokkal: 
• 3 pár új vonat közlekedik Szeged és Békéscsaba között. Indulási idők Szegedről: 8:21, 

10:21, 12:21, Békéscsabáról: 8:47, 10:47, 12:47. 
• A 7701 és a 7708 sz. vonatok pénteki és vasárnapi közlekedési rend helyett naponta 

közlekednek. 
• Új személyvonat közlekedik Szeged és Orosháza között, Szeged ind.: 22:21.  
• Az eddig 21:21-kor Szegedről Orosházára induló vonat 60 perccel korábban 20:21-kor 

indul. 
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140 sz. Budapest-Nyugati – Szeged vonal: 
• Egy esti vonatpár IC kocsikat is továbbít, BUGAC IC néven közlekedik. 
• Az eddigi 17101 sz. vonat vasárnapi napok helyett naponta közlekedik, 7001 sz. vo-

natként. 
 
145. sz. Szolnok – Lakitelek – Kecskemét vonal: 

• A pályaállapot változása miatt a vonatok Piroska és Tiszavárkony megállóhelyeken 
nem állnak meg.  

 
 


