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Due to maintenance works, from 26th February until 15th June 2018 the S40, S42 and G43 suburban trains are running on a diverted route. Due to maintenance works, from 26th February until 15th June 2018 the S40, S42 and G43 suburban trains are running on a diverted route. 
The trains are not serving the section between Kelenföld and Érd felső stations on the Budapest – Pusztaszabolcs railway line. The stations of The trains are not serving the section between Kelenföld and Érd felső stations on the Budapest – Pusztaszabolcs railway line. The stations of 
this section (Háros, Budatétény, Barosstelep, Nagytétény-Diósd, Érdiliget) can be reached by the local bus routes on which lines the railway this section (Háros, Budatétény, Barosstelep, Nagytétény-Diósd, Érdiliget) can be reached by the local bus routes on which lines the railway 
passes are valid for the specified sections. (Bus route 13, 13A, 113, 113A on the section Budatétény vasútállomás – Barackos út/Angeli utca – passes are valid for the specified sections. (Bus route 13, 13A, 113, 113A on the section Budatétény vasútállomás – Barackos út/Angeli utca – 
Angeli utca/ Nagytétényi út; bus route 33, 114, 133E, 213, 214 on the section Budafok, Városház tér – Budatétényi sorompó; bus route 700, 701, Angeli utca/ Nagytétényi út; bus route 33, 114, 133E, 213, 214 on the section Budafok, Városház tér – Budatétényi sorompó; bus route 700, 701, 
702, 703 on the whole length of the line.)702, 703 on the whole length of the line.)

Pályafelújítási munkálatok miatt 2018. február 26-tól 2018. június 15-ig az S40-es, S42-es és G43-as elővárosi vonatok módosított útvo-
nalon közlekednek, emiatt nem érintik a Budapest – Pusztaszabolcs vasútvonal Kelenföld és Érd felső közötti szakaszát. A vonatok által 
nem érintett szakaszon található megállóhelyek (Háros, Budatétény, Barosstelep, Nagytétény-Diósd, Érdiliget) a BKK és a Volánbusz 
autóbuszjárataival érhetőek el, amelyeken a vasúti bérletek elfogadásra kerülnek a meghatározott szakaszokon.
(BKK 13-as, 13A, 113-as és 113A autóbusz: Budatétény vasútállomás – Barackos út/Angeli utca – Angeli utca/Nagytétényi út szakasz; 
BKK 33-as, 114-es, 133E, 213-as és 214-es autóbusz: Budafok, Városház tér – Budatétényi sorompó szakasz; Volánbusz 700-as, 701-es, 
702-es és 703-as autóbusz: a vonal teljes hosszán.)

Due to maintenance works, from 26th February until 15th June 2018 the S40, S42 and G43 suburban trains are running on a diverted route. 
The trains are not serving the section between Kelenföld and Érd felső stations on the Budapest – Pusztaszabolcs railway line. The stations of 
this section (Háros, Budatétény, Barosstelep, Nagytétény-Diósd, Érdiliget) can be reached by the local bus routes on which lines the railway 
passes are valid for the specified sections. (Bus route 13, 13A, 113, 113A on the section Budatétény vasútállomás – Barackos út/Angeli utca – 
Angeli utca/ Nagytétényi út; bus route 33, 114, 133E, 213, 214 on the section Budafok, Városház tér – Budatétényi sorompó; bus route 700, 701, 
702, 703 on the whole length of the line.)

Budapest-DéliBudapest-DéliBudapest-Déli

KelenföldKelenföldKelenföld

Budapest-DéliBudapest-DéliBudapest-Déli

BudafokBudafokBudafok

KastélyparkKastélyparkKastélypark

AlbertfalvaAlbertfalvaAlbertfalva

ÉrdÉrdÉrd

TörökbálintTörökbálintTörökbálint

BudaörsBudaörsBudaörs

TétényligetTétényligetTétényliget

HárosHárosHáros

BudatétényBudatétényBudatétényBarosstelepBarosstelepBarosstelepNagytétény-DiósdNagytétény-DiósdNagytétény-Diósd
Nagytétény-Nagytétény-
Diósd vá.Diósd vá.
Nagytétény-
Diósd vá.

ÉrdligetÉrdligetÉrdliget

TárnokTárnokTárnok

Érd felsőÉrd felsőÉrd felső

Érd alsóÉrd alsóÉrd alsó

Érd, Autóbusz-állomásÉrd, Autóbusz-állomásÉrd, Autóbusz-állomás

Budatétény vá.Budatétény vá.Budatétény vá.

BudatétényiBudatétényi
sorompósorompó

Budatétényi
sorompó

Érd, Széchenyi térÉrd, Széchenyi térÉrd, Széchenyi tér

200m200m200m

Érd, Sárvíz utcaÉrd, Sárvíz utcaÉrd, Sárvíz utca

Angeli utca/Angeli utca/
Nagytétényi útNagytétényi út

Angeli utca/
Nagytétényi út

BartókBartók
Béla útBéla út
Bartók
Béla út

Háros vá.Háros vá.Háros vá.

Az autóbuszjáratoknak nincs minden megállóhelye jelölve a térképen.Az autóbuszjáratoknak nincs minden megállóhelye jelölve a térképen.
Not all stops of the local bus routes shown on this map. Not all stops of the local bus routes shown on this map. 

Az autóbuszjáratoknak nincs minden megállóhelye jelölve a térképen.
Not all stops of the local bus routes shown on this map. 

Lépcsős u.Lépcsős u.Lépcsős u.

Barosstelep vá.Barosstelep vá.Barosstelep vá.

SzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvár

Kőbánya-KispestKőbánya-KispestKőbánya-Kispest

Százhalombatta, Pusztaszabolcs, Dunaújváros, DombóvárSzázhalombatta, Pusztaszabolcs, Dunaújváros, DombóvárSzázhalombatta, Pusztaszabolcs, Dunaújváros, Dombóvár

S40

S40

S42

S42

G43

G43

G43

S42S40

701

701

703700

700

702

701, 702,
◄703

700, 701, 702, ◄703

700, 701, 702

◄703

703►

Jelmagyarázat / LegendJelmagyarázat / LegendJelmagyarázat / Legend

S40/S42-es személyvonatS40/S42-es személyvonat
S40/S42 passenger trainS40/S42 passenger train
S40/S42-es személyvonat
S40/S42 passenger train

G43-as gyorsított személyvonatG43-as gyorsított személyvonat
G43 semi-fast trainG43 semi-fast train
G43-as gyorsított személyvonat
G43 semi-fast train

S40

G43

S42

Egyéb vonatok útvonalaEgyéb vonatok útvonala
Route of other trainsRoute of other trains
Egyéb vonatok útvonala
Route of other trains

BKK járatok vasúti bérletekkelBKK járatok vasúti bérletekkel
igénybe vehető szakaszaiigénybe vehető szakaszai
Local BKK bus routes available withLocal BKK bus routes available with
railway passes on the indicated sectionsrailway passes on the indicated sections

BKK járatok vasúti bérletekkel
igénybe vehető szakaszai
Local BKK bus routes available with
railway passes on the indicated sections

Csatlakozó BKK metróvonalakCsatlakozó BKK metróvonalak
Connecting BKK metro linesConnecting BKK metro lines
Csatlakozó BKK metróvonalak
Connecting BKK metro lines

Lezárt vasútvonalLezárt vasútvonal
Closed railway lineClosed railway line
Lezárt vasútvonal
Closed railway line

Vasúti bérletekkel igénybeVasúti bérletekkel igénybe
vehető Volánbusz járatok vehető Volánbusz járatok 
Local bus routes availableLocal bus routes available
with railway passeswith railway passes

Vasúti bérletekkel igénybe
vehető Volánbusz járatok 
Local bus routes available
with railway passes

Vágányzári információVágányzári információ
Track reconstruction informationTrack reconstruction information
Vágányzári információ
Track reconstruction information

Városház térVárosház térVárosház tér
703

214 214
114 114

13A

702

213 213

113

113

33 33

13

133E 133E

113A

113A

Barackos út/Barackos út/
Angeli utcaAngeli utca

Barackos út/
Angeli utca

13A13


