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Tanszünetben törölt járatok Budapest elővárosában, 2009. évben 
 

 
 
A Budapest-Vác-Szob (70) vasútvonalon: 
 
Budapestről: Törlésre kerültek a 9:12, 10:12, 11:12, 20:12, 21:12-kor Budapest 
Nyugati pu.-ról Vácra induló személyvonatok. Így a személyvonati követés Budapest-
Vác között (Dunakeszire és Gödre) az eddigi munkanapi 30 percről 60 percre nőtt 9-
12 és 20-22 óra között. 
 
Vácról: Törlésre kerültek a 9:04, 10:04, 11:04, 12:04, 19:04-kor Budapestre induló 
személyvonatok. Így a személyvonati követés a Vác-Budapest között (Gödről és 
Dunakesziről) az eddigi munkanapi 30 percről 60 percre nőtt 9-13 és 19-20 óra 
között. 
 
 
A Budapest-Fót-Veresegyház-Vác (71) vasútvonalon: 
 
Budapestről: Törlésre került valamennyi gyorsított személyvonat, azaz a 13:34, 
14:34, 15:34, 16:34, 17:34, 18.34-kor a Budapest Nyugati pu.-ról indulók. Így 13-19 
óra között az eddigi 30 percről 60 percre nőtt a munkanapi követés, és az is csak 
mindenhol megállós személyvonattal (hosszabb a menetidő). A vasútvonalon minden 
nap 4-24 óra között 60 percenként indul egy személyvonat Budapestről Fót-
Veresegyház-Vác útvonalon szóló motorkocsival. 
 
Vácról: Törlésre került valamennyi gyorsított személyvonat, azaz a 4:12, 4:57, 6.24 
(ez csak Vácrátótról), 6:57-kor Budapestre indulók. Így 4-8 óra között az eddigi 30 
percről 60 percre nőtt a munkanapi követés, és az is csak mindenhol megállós 
személyvonattal (hosszabb a menetidő). A vasútvonalon minden nap 3:34-22:34 óra 
között 60 percenként indul egy személyvonat Vácról Veresegyház-Fót-Budapest 
útvonalon szóló motorkocsival. 
 
 
A Budapest-Gödöllő-Hatvan (80a) vasútvonalon: 
 
Budapestről: Törlésre kerültek a 9:08, 10:08, 11:08, 12:08-kor Bp. Keleti pu.-ról 
Gödöllőre induló személyvonatok. Így a személyvonati követés Budapest-Gödöllő 
között (Rákoscsabára, Pécelre és Isaszegre) az eddigi munkanapi 30 percről 60 
percre nőtt 9-13 óra között. 
 
Gödöllőről: Törlésre kerültek a 10:10, 11:10, 12:10, 13:10-kor Budapestre induló 
személyvonatok. Így a személyvonati követés Gödöllő-Budapest között (Isaszegről, 
Pécelről és Rákoscsabáról) az eddigi munkanapi 30 percről 60 percre nőtt 10-14 óra 
között. 
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A Budapest-Cegléd-Szolnok (100a) vasútvonalon: 
 
Budapestről: Törlésre kerültek a 10:08, 11:08, 12:08-kor Bp. Nyugati pu.-ról Monorra 
induló személyvonatok. Így a személyvonati követés Budapest-Monor között 
(Ferihegyre, Vecsésre és Üllőre) az eddigi munkanapi 30 percről 60 percre nőtt 10-
13 óra között. 
 
Monorról: Törlésre kerültek a 9:08, 11:08, 12:08-kor Budapestre induló 
személyvonatok. Így a személyvonati követés Monor-Budapest között (Üllőről, 
Vecsésről és Ferihegyről) az eddigi munkanapi 30 percről 60 percre nőtt 9-10 és 11-
13 óra között. 
 
 
Szerelvényrövidítések 
 
A Budapest-Vác-Szob (70), a Budapest-Nagykáta-Szolnok (120a), és Budapest-
Cegléd-Szolnok (100a) vasútvonalakon a szerelvényeket is megrövidítették a nyári 
időszakban. Az intézkedés az egész napi forgalmat érinti, azaz az eddigi iskolai 
forgalmat lebonyolító vonatokon kívülieket is, így pl. a Budapestről az eddig sem 
jellemzően iskolások által használt 16 óra után induló járatokat.   
 
Az említett három vasútvonal bonyolítja le a legnagyobb forgalmat a budapesti 
elővárosi rendszerben mind utasszám, mind jegybevétel tekintetében, azaz 
gyakorlatilag az utasok szándékos elüldözésének lehetünk szemtanúi. 
 
 
 
Budapest, 2009. június 23. 
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