
 

 

  

Tisztelt Utasaink! 

 

Az 1 sz. Budapest-Tatabánya-Győr-Hegyeshalom vasútvonal menetrendje a 2021. decemberi 12-i 

éves menetrendváltással módosul, Biatorbágy vasúti kiszolgálása több szempontból is bővül, melyről 

az alábbi tájékoztatást tudjuk adni. 

A Budapest-Tatabánya-Oroszlány viszonylatú S12 jelzésű személyvonatok a menetrendváltástól már 

nem csak munkanapokon, hanem minden nap fognak közlekedni, így a hétvégi napokon az eddigi 

órás helyett félórás kapcsolatot kap Biatorbágy mind a főváros, mind Bicske és Tatabánya irányába.  

Az elővárosi S10 és S12 jelzésű személyvonatok menetrendje kismértékben módosul: Budapest-

Déliből az eddigi óra:20 és óra:50-es percadat helyett óra:25 és óra:55-kor indulnak majd a vonatok, 

melyek Biatorbágyról óra:16 és óra:46-kor indulnak Bicske felé tovább. Az ellenkező irányban 

közlekedő személyvonatok Biatorbágyról az eddigi óra:10 és óra:40 helyett 2 perccel korábban, 

óra:08 és óra:38-as percekben indulnak Budapest-Déli felé, ahová 5 perccel korábban, óra:04 és 

óra:34-kor érkeznek majd meg. 

A személyvonatok üzemideje is bővül: új vonat közlekedik hajnali 03:10 órakor Budapest-Déliből 

Győrbe, mely 03:31-kor megáll Biatorbágyon, valamint késő este is új eljutási lehetőséget fog adni a 

Győr felől a fővárosba közlekedő személyvonat, mely 00:03 órakor indul Biatorbágyról, és 00:34-kor 

fog a Déli pályaudvarra megérkezni. 

A munkanap délutáni csúcsidőszakban Budapest-Keletiből Győr felé induló G10 jelzésű gyorsított 

személyvonatok a Keleti pályaudvarról az eddigi óra:53 helyett 8 perccel később, óra:01-kor fognak 

indulni, és Biatorbágyról az eddigi óra 20 helyett óra 27-kor fognak Győrbe továbbindulni.  

A fentiek alapján a reggeli csúcsidőszakban is kismértékben, néhány perccel változnak az indulási és 

érkezési időpontok az alapütemen felüli vonatok tekintetében is. 

A vonal 2021. december 12-étől érvényes menetrendje a MÁV-Csoport honlapjáról az alábbi linken 

letölthető: 



https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/1_start_-_gysev_v1202.pdf 

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 762 Budapest – Biatorbágy – Sóskút autóbuszvonalat érintően, a vasúti 

csatlakozások kedvezőbb biztosítása érdekében a következő változásokat lépteti életbe 2021. 

december 12-étől: 

 A 33 sz. járat (Budapest, Kelenföld vá., ind. m 06:50 óra – Biatorbágy, aut. ford. érk. m 07:34 

óra) Biatorbágy, vasútállomásról 3 perccel később, 07:21 órakor indul. 

 A 5 sz. járat (Budapest, Kelenföld vá., ind. 07:20 óra – Sóskút, iskola érk. 08:15 óra) 

Biatorbágy, vasútállomásról 3 perccel később, 07:51 órakor indul. 

 A 29 sz. járat (Biatorbágy, vá. ind. 20:48 óra – Sóskút, iskola érk. 21:15 óra) 3 perccel később, 

20:51 órakor indul. 

 A 31 sz. járat ((Biatorbágy, vá. ind. 22:48 óra – Sóskút, iskola érk. 23:15 óra) 3 perccel később, 

22:51 órakor indul. 

A csatlakozások megvalósulását a szolgáltató kiemelt figyelemmel kezeli majd.  
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