Menetrendi információ
Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy

2020. december 13-tól
a COVID 19 koronavírus-járvány veszélyhelyzet kapcsán a nemzetközi vonatok
közlekedésében vasútvonalanként az alábbi változások vannak érvényben:
- 1 Budapest - Hegyeshalom
o Az å140/å149 sz. HORTOBÁGY vonatok csak Budapest-Keleti – Wien –
Budapest-Keleti viszonylatban közlekednek.
o Az ƭ162, ƭ60, ƭ62, å144 sz. CSÁRDÁS, ƭ68, å141 sz.
SEMMELWEIS, å143 sz. TRANSILVANIA-SZAMOS, ƭ61, å147 sz. LEHÁR és
az ƭ67 sz. vonatok rövidebb útvonalon, Budapest-Keleti – Hegyeshalom –
Budapest-Keleti viszonylatban, eredeti menetrendjük alapján, vonatnév nélkül,
gyorsvonatként közlekednek. A vonatok gyorsvonati pótjeggyel vehetők
igénybe.
o Az ƭ64 sz. vonat EuroCity vonatként közlekedik Wien Hbf. állomásig. A
továbbutazó utasoknak másik szerelvénybe kell átszállniuk.
o Az å142/å145 sz. LISZT FERENC, å148 sz. SEMMELWEIS, å340 sz. LEHÁR,
ƭ264, ƭ41, ƭ65, ƭ165, å341 sz. CSÁRDÁS, ƭ261 és az
å1160/å1167 sz. ADVENT vonatok nem közlekednek.
o Az å146 sz. TRANSILVANIA-SZAMOS vonat (Püspökladány–) Budapest-Keleti –
Hegyeshalom – Wien Hbf. között nem közlekedik.
o Az é462/é463 sz. KÁLMÁN IMRE vonatok kizárólag Þ osztályú kocsikat
továbbítanak. Az é462 sz. vonat 2021. január 11/12-től, az é463 sz. vonat
2021. január 12/13-tól Salzburg és München között nem közlekedik, a közlekedés
felfüggesztése a zürichi vonatrészt nem érinti.
- 25 Celldömölk - Boba - Zalaegerszeg - Bajánsenye [- Hodoš]
o A ç246/ç247 sz. CITADELLA vonatok kizárólag Þ osztályú kocsikat
továbbítanak, kerékpárszállítás az általános díjszabási szabályok szerint
lehetséges.
- 30 [Budapest -] Székesfehérvár – Gyékényes
o 2021. január 10-től az ç204 sz. AGRAM - TÓPART vonat Budapest-Déli –
Nagykanizsa között, kizárólag Þ osztályú kocsikkal közlekedik. Nagykanizsa –
Gyékényes viszonylatban a 8906 sz. vonattal biztosított az eljutás.
o 2021. január 11-től az ç201 sz. AGRAM - TÓPART vonat Nagykanizsa –
Budapest-Déli között, kizárólag Þ osztályú kocsikkal közlekedik. Gyékényes –
Nagykanizsa viszonylatban új 8591 sz. vonattal biztosított az eljutás (Gyékényes
indul 18:35, Nagykanizsa érkezik 19:07).
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- 70 vonal: Budapest - Szob [- Štúrovo]
o Az é476/é477 sz. METROPOL vonatok břeclavi, varsói és berlini
vonatrészében Þ osztályú ülőkocsi közlekedik. Prága – Budapest – Prága
viszonylatban az utasok břeclavi átszállással csak Þ osztályú ülőkocsit vehetnek
igénybe. 2021. január 11-től Budapest és Berlin, Varsó, illetve Prága között
közlekedő vonatrészek nem közlekednek, a közlekedés felfüggesztése a břeclavi
vonatrészt nem érinti.
o Az å270, å275, å278, å279 és az å280 sz. METROPOLITAN vonatok
csak Budapest – Brno – Budapest viszonylatban közlekednek.
o Az å274 sz. METROPOLITAN vonat csak Břeclav állomásig közlekedik.
o Az å130/å131 sz. BÁTHORY vonatok csak Budapest – Terespol – Budapest
viszonylatban közlekednek.
- 90 vonal: Miskolc – Hidasnémeti
o Az ç190, ç192, ç184, ç194, ç186, ç199, ç187, ç197, ç195 és az ç193
sz. HERNÁD vonatok rövidebb útvonalon, Budapest-Keleti – Hidasnémeti –
Budapest-Keleti viszonylatban közlekednek.
- 100 [Budapest -] Szolnok - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony [- Chop]
o Záhony – Chop – Záhony viszonylatban a 32510, 32519, 32530, 32539, 32520,
32529, 32517, 32516, 32513, 32526, 32523, 32518 és 32511 sz. vonatok nem
közlekednek.
o Záhony – Mukachevo – Záhony viszonylatban közlekedő 32512 és 32521 sz.
vonatok nem közlekednek.
o Az ç34/ç33 sz. LATORCA vonatok csak Budapest-Nyugati – Záhony –
Budapest-Nyugati viszonylatban közlekednek.
o Az å140/å149 sz. HORTOBÁGY vonatok Budapest-Keleti – Záhony –
Budapest-Keleti viszonylatban nem közlekednek.
o Budapest és Püspökladány között a ç367/ç366 sz. HARGITA és az
å143/å146 sz. TRANSILVANIA vonatok, valamint Debrecen és Püspökladány
között az å687/å686 sz. SZAMOS vonatok nem közlekednek.
- 101 Püspökladány - Biharkeresztes [- Oradea]
o Az ç366 sz. HARGITA vonat nem közlekedik.
o Az å143 sz. TRANSILVANIA-SZAMOS vonat (Budapest –) Püspökladány –
Biharkeresztes (–Cluj Napoca) között nem közlekedik.
o Az ç367 sz. HARGITA, az å146 sz. TRANSILVANIA-SZAMOS vonatok
személyvonatként, vonatnév nélkül, valamint a 369, 365, 364, 368 sz. vonatok
Püspökladány – Biharkeresztes – Püspökladány viszonylatban közlekednek.
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- 105 Debrecen - Nyírábrány [- Valea lui Mihai]
o Az å686 sz. SZAMOS vonat nem közlekedik.
o Az å687 sz. SZAMOS vonat személyvonatként, vonatnév nélkül, valamint a
6812, 6822, 6823, 6811 sz. vonatok Debrecen – Nyírábrány – Debrecen
viszonylatban közlekednek.
- 115 Mátészalka - Tiborszállás [- Carei]
o A 36326 sz. vonat nem közlekedik.
o A 36322, 36329 és a 36313 sz. vonatok Tiborszállás – Mátészalka – Tiborszállás
viszonylatban közlekednek.
- 128 Békéscsaba - Kötegyán - Vésztő - Püspökladány
o A 37630, 37647, 37651, 37656 sz. kishatárforgalmi vonatok Kötegyán – Salonta
viszonylatában nem közlekednek.
- 150 Budapest - Kunszentmiklós-Tass - Kelebia [-Subotica]
o A 343/342 sz. IVO ANDRIĆ és a 349/348 sz. vonatok Budapest-Keleti – Kelebia –
Budapest-Keleti viszonylatban közlekednek.
- A nemzetközi vonatokban étkező, háló- és fekvőhelyes kocsik nem közlekednek.

Az okozott kényelmetlenségért szíves elnézésüket kérjük!
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