
K Ö Z L E M É N Y  
 

MÁV-Start S25-ös járat útvonala, budapesti végállomása 

Taksony Nagyközség közlekedését jelentősen meghatározza és segíti a MÁV-Start S25-ös 

(Budapest- Kunszentmiklós-Tass- Kelebia) járata, melyet nagyszámú taksonyi és környékbeli 

polgár vesz igénybe, elsősorban mindennapi munkába és iskolába járásra. Számukra, az ismert 

délpesti közúti közlekedési helyzet miatt, a kötöttpályás közlekedés az egyetlen lehetőség 

Budapest belvárosának gyors elérésére.  

Jelenleg ez a vasúti járat a Keleti pályaudvarig közlekedik, mely a vonalat igénybe vevő, 

agglomerációban élő lakosoknak rendkívül kedvező, sokkal kedvezőbb, mint a korábbi Kőbánya 

Kispest végállomás. Információk szerint a MÁV ez év decemberében a járat végállomását 

Kőbánya-Kispestre kívánja visszahelyezni. Ez jelentős nehézségeket okozna a közlekedésben, 

tekintettel arra is, hogy az M3 Metró helyett pótló buszok közlekednek.  

2019. év novemberében Kreisz László polgármester Taksony Nagyközség lakosságának 

képviseletében azzal a kéréssel fordult a MÁV Zrt. és a MÁV Start Zrt. vezérigazgatóihoz, 

hogy a MÁV vezetés hozzon döntést arról, hogy a fent megjelölt járat a továbbiakban is a 

Keleti Pályaudvar végállomásra érkezzen, megkönnyítve ezzel több ezer ingázó életét.  

Polgármester úr hivatkozott arra, hogy tömeges a lakossági igény arra, hogy az 

agglomerációban élő ingázók ne kényszerüljenek aránytalanul hosszú menetidővel 

terhelve eljutni nap, mint nap a fővárosba, és hogy a járat végállomása a Keleti Pályaudvar 

legyen.  

A válasz 2019. december 6-án megérkezett, mely szerint az Utasok többsége megelégedéssel 
fogadta a korábbi átterelést, amely eredményeképpen a Budapest-Keleti és Kunszentmiklós-
Tass között közlekedő vonatok jobban be tudták tölteni elővárosi vasúti funkciójukat. Ennél fogva 
utasforgalmi szempontból az érintett személyvonatok Budapest-Keleti pályaudvarra történő 
közlekedtetése továbbra is támogatott a Társaság részéről. Emellett, a metrópótlás segítése 
érdekében a Magyar Állam, mint megrendelő képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium is kifejezte igényét a végállomás-áthelyezés további fenntartására, illetve 
véglegesítésére. Mivel a Budapest – Hatvan vasútvonalon a következő menetrendi időszakban 
is, tehát 2019. december 15-től is folytatódnak a felújítási munkálatok – tehát azon a vonalon a 
pályaépítési munkák miatt a forgalom továbbra sem bonyolítható le teljes kapacitással – így a 
Kunszentmiklós-Tass – Kőbánya-Kispest viszonylatú vonatok (vágányzári menetrend keretében) 
továbbra is Budapest-Keleti pályaudvart használhatják majd.  
 
A vágányzári menetrend érvényessége és Keleti pályaudvari végállomás megtartása 
várhatóan 2020. március 20-ig tart majd, azonban a viszonylat megtartását a MÁV 
vezetősége az ezt követő időszakra is támogatni fogja. 
 

 
Taksony, 2019.12.10. 


