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Lezárt vasútvonal / Closed railway lineLezárt vasútvonal / Closed railway lineLezárt vasútvonal / Closed railway line
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S40/S42-es személyvonat / S40/S42 passenger trainS40/S42-es személyvonat / S40/S42 passenger trainS40/S42-es személyvonat / S40/S42 passenger train

S36-os személyvonat / S36 passenger trainS36-os személyvonat / S36 passenger trainS36-os személyvonat / S36 passenger train
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A vasúti jegyek és bérletek nem érvényesek a BKK járatainA vasúti jegyek és bérletek nem érvényesek a BKK járatain
Railway tickets and passes are not valid on BKK servicesRailway tickets and passes are not valid on BKK services
A vasúti jegyek és bérletek nem érvényesek a BKK járatain
Railway tickets and passes are not valid on BKK services

A Budapest-Déli pályaudvaron végzett pályakarbantartási munkálatok miatt 2018. október 4-től A Budapest-Déli pályaudvaron végzett pályakarbantartási munkálatok miatt 2018. október 4-től 
2018. október 17-ig módosul a vonatok közlekedése és menetrendje a Budapest – Tatabánya – Győr,2018. október 17-ig módosul a vonatok közlekedése és menetrendje a Budapest – Tatabánya – Győr,
a Budapest – Székesfehérvár és a Budapest – Pusztaszabolcs vasútvonalon. A munkálatok idején a Budapest – Székesfehérvár és a Budapest – Pusztaszabolcs vasútvonalon. A munkálatok idején 
Budapest-Déli pályaudvarról egyáltalán nem indulnak, illetve oda nem is érkeznek vonatok.Budapest-Déli pályaudvarról egyáltalán nem indulnak, illetve oda nem is érkeznek vonatok.

Az S10-es, S12-es, S40-es, S42-es és Z30-as elővárosi vonatok csak Kelenföldig közlekednek és onnan is Az S10-es, S12-es, S40-es, S42-es és Z30-as elővárosi vonatok csak Kelenföldig közlekednek és onnan is 
indulnak. A Budapest – Pusztaszabolcs vasútvonal korszerűsítési munkái miatt az S40-es és S42-es indulnak. A Budapest – Pusztaszabolcs vasútvonal korszerűsítési munkái miatt az S40-es és S42-es 
vonatok továbbra sem érintik a Kelenföld és Érd felső közötti állomásokat és megállóhelyeket. Az S36-os vonatok továbbra sem érintik a Kelenföld és Érd felső közötti állomásokat és megállóhelyeket. Az S36-os 
és G43-as vonatok változatlanul Kőbánya-Kispest és Tárnok, illetve Székesfehérvár között közlekednek.és G43-as vonatok változatlanul Kőbánya-Kispest és Tárnok, illetve Székesfehérvár között közlekednek.

Szintén csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak a szombathelyi, zalaegerszegi, veszprémi, Szintén csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak a szombathelyi, zalaegerszegi, veszprémi, 
nagykanizsai, keszthelyi, tapolcai és ljubljanai gyorsvonatok, továbbá egyes InterCity járatok is.nagykanizsai, keszthelyi, tapolcai és ljubljanai gyorsvonatok, továbbá egyes InterCity járatok is.

A zágrábi Agram gyorsvonat (200/201) Budapest-Déli helyett Budapest-Keleti pályaudvarról indul és oda A zágrábi Agram gyorsvonat (200/201) Budapest-Déli helyett Budapest-Keleti pályaudvarról indul és oda 
is érkezik. Ugyancsak Budapest-Keleti pályaudvarról indul Zágráb felé a Gradec gyorsvonat (204/205), is érkezik. Ugyancsak Budapest-Keleti pályaudvarról indul Zágráb felé a Gradec gyorsvonat (204/205), 
amely azonban Zágráb felől csak Kelenföldig közlekedik. A Göcsej InterCity vonat (IC958/959) Zalaeger-amely azonban Zágráb felől csak Kelenföldig közlekedik. A Göcsej InterCity vonat (IC958/959) Zalaeger-
szeg felé Kelenföldről indul, Zalaegerszeg felől viszont Budapest-Keleti pályaudvarig közlekedik. szeg felé Kelenföldről indul, Zalaegerszeg felől viszont Budapest-Keleti pályaudvarig közlekedik. 

A Kelenföld állomásról, illetve a Kelenföld állomásra történő eljutáshoz az M4-es metró igénybe-A Kelenföld állomásról, illetve a Kelenföld állomásra történő eljutáshoz az M4-es metró igénybe-
vételét javasoljuk. A további közlekedési alternatívák a térképen találhatóak.vételét javasoljuk. A további közlekedési alternatívák a térképen találhatóak.

Az érintett vasútvonalak részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomásokon, valamintAz érintett vasútvonalak részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomásokon, valamint
a www.mavcsoport.hu honlapon.a www.mavcsoport.hu honlapon.

Due to track engineering works at Budapest-Déli station, service changes will be in place from 4 October 2018 until Due to track engineering works at Budapest-Déli station, service changes will be in place from 4 October 2018 until 
17 October 2018 on the Budapest – Tatabánya – Győr, on the Budapest – Székesfehérvár and on the Budapest – 17 October 2018 on the Budapest – Tatabánya – Győr, on the Budapest – Székesfehérvár and on the Budapest – 
Pusztaszabolcs railway lines. During the reconstruction works, no trains call at Budapest-Déli station at all.Pusztaszabolcs railway lines. During the reconstruction works, no trains call at Budapest-Déli station at all.

S10, S12, S40, S42 and Z30 regional trains depart from and arrive at Kelenföld station. Due to reconstruction S10, S12, S40, S42 and Z30 regional trains depart from and arrive at Kelenföld station. Due to reconstruction 
works on the Budapest – Pusztaszabolcs railway line, S40 and S42 trains do not serve the stations between works on the Budapest – Pusztaszabolcs railway line, S40 and S42 trains do not serve the stations between 
Kelenföld and Érd felső. The S36 and G43 trains are running on their original routes between Kőbánya-Kispest and Kelenföld and Érd felső. The S36 and G43 trains are running on their original routes between Kőbánya-Kispest and 
Tárnok/Székesfehérvár.Tárnok/Székesfehérvár.

Fast trains to Szombathely/Zalaegerszeg/Veszprém/Nagykanizsa/Keszthely/Tapolca/Ljubljana depart from Fast trains to Szombathely/Zalaegerszeg/Veszprém/Nagykanizsa/Keszthely/Tapolca/Ljubljana depart from 
and arrive at Kelenföld station also, as well as certain InterCity trains.and arrive at Kelenföld station also, as well as certain InterCity trains.

The Agram fast train from/to Zagreb departs from and arrives at Budapest-Keleti instead of Budapest-Déli The Agram fast train from/to Zagreb departs from and arrives at Budapest-Keleti instead of Budapest-Déli 
station. The Gradec fast train also departs from Budapest-Keleti to Zagreb, but from Zagreb arrives it to station. The Gradec fast train also departs from Budapest-Keleti to Zagreb, but from Zagreb arrives it to 
Kelenföld. The Göcsej InterCity train departs from Kelenföld to Zalaegerszeg, but from Zalaegerszeg it arrives Kelenföld. The Göcsej InterCity train departs from Kelenföld to Zalaegerszeg, but from Zalaegerszeg it arrives 
at Budapest-Keleti.at Budapest-Keleti.

From/to Kelenföld railway station the use of metro line M4 is recommended. Further public transport options From/to Kelenföld railway station the use of metro line M4 is recommended. Further public transport options 
are shown on the map.are shown on the map.

Find the detailed timetables of the railway lines at the stations or visit www.mavcsoport.hu.  Find the detailed timetables of the railway lines at the stations or visit www.mavcsoport.hu.  

A Budapest-Déli pályaudvaron végzett pályakarbantartási munkálatok miatt 2018. október 4-től 
2018. október 17-ig módosul a vonatok közlekedése és menetrendje a Budapest – Tatabánya – Győr,
a Budapest – Székesfehérvár és a Budapest – Pusztaszabolcs vasútvonalon. A munkálatok idején 
Budapest-Déli pályaudvarról egyáltalán nem indulnak, illetve oda nem is érkeznek vonatok.

Az S10-es, S12-es, S40-es, S42-es és Z30-as elővárosi vonatok csak Kelenföldig közlekednek és onnan is 
indulnak. A Budapest – Pusztaszabolcs vasútvonal korszerűsítési munkái miatt az S40-es és S42-es 
vonatok továbbra sem érintik a Kelenföld és Érd felső közötti állomásokat és megállóhelyeket. Az S36-os 
és G43-as vonatok változatlanul Kőbánya-Kispest és Tárnok, illetve Székesfehérvár között közlekednek.

Szintén csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak a szombathelyi, zalaegerszegi, veszprémi, 
nagykanizsai, keszthelyi, tapolcai és ljubljanai gyorsvonatok, továbbá egyes InterCity járatok is.

A zágrábi Agram gyorsvonat (200/201) Budapest-Déli helyett Budapest-Keleti pályaudvarról indul és oda 
is érkezik. Ugyancsak Budapest-Keleti pályaudvarról indul Zágráb felé a Gradec gyorsvonat (204/205), 
amely azonban Zágráb felől csak Kelenföldig közlekedik. A Göcsej InterCity vonat (IC958/959) Zalaeger-
szeg felé Kelenföldről indul, Zalaegerszeg felől viszont Budapest-Keleti pályaudvarig közlekedik. 

A Kelenföld állomásról, illetve a Kelenföld állomásra történő eljutáshoz az M4-es metró igénybe-
vételét javasoljuk. A további közlekedési alternatívák a térképen találhatóak.

Az érintett vasútvonalak részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomásokon, valamint
a www.mavcsoport.hu honlapon.

Due to track engineering works at Budapest-Déli station, service changes will be in place from 4 October 2018 until 
17 October 2018 on the Budapest – Tatabánya – Győr, on the Budapest – Székesfehérvár and on the Budapest – 
Pusztaszabolcs railway lines. During the reconstruction works, no trains call at Budapest-Déli station at all.

S10, S12, S40, S42 and Z30 regional trains depart from and arrive at Kelenföld station. Due to reconstruction 
works on the Budapest – Pusztaszabolcs railway line, S40 and S42 trains do not serve the stations between 
Kelenföld and Érd felső. The S36 and G43 trains are running on their original routes between Kőbánya-Kispest and 
Tárnok/Székesfehérvár.

Fast trains to Szombathely/Zalaegerszeg/Veszprém/Nagykanizsa/Keszthely/Tapolca/Ljubljana depart from 
and arrive at Kelenföld station also, as well as certain InterCity trains.

The Agram fast train from/to Zagreb departs from and arrives at Budapest-Keleti instead of Budapest-Déli 
station. The Gradec fast train also departs from Budapest-Keleti to Zagreb, but from Zagreb arrives it to 
Kelenföld. The Göcsej InterCity train departs from Kelenföld to Zalaegerszeg, but from Zalaegerszeg it arrives 
at Budapest-Keleti.

From/to Kelenföld railway station the use of metro line M4 is recommended. Further public transport options 
are shown on the map.

Find the detailed timetables of the railway lines at the stations or visit www.mavcsoport.hu.  
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