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Legjobb szolgáltatást a legkedvezőbb árakon immár belföldön is a RegioJet 
járatain 
 
A mai napon megkezdődött az online belföldi jegyértékesítés a Budapest – Győr – 
Mosonmagyaróvár – Hegyeshalom útvonalon közlekedő RegioJet vonatokra. 

 
Radim Jančura, a RegioJet tulajdonosa az első hetek tapasztalatait a következőképpen értékelte: 
“Csupán három hét telt el az első járat indulása óta és a Budapest – Bécs útvonalon máris 
sikerült piacvezetővé válni a vonatok foglalási adatai alapján. Magyarországi utasainktól nagyon 
pozitív visszajelzéseket kaptunk a rendkívül kedvező árainkra illetve az ehhez kapcsolódó 
minőségi szolgáltatásainkra egyaránt. Ezen tapasztalatokat értékelve megérett az idő a legjobb 
szolgáltatást a legkedvezőbb árakon filozófiánkat kiterjeszteni a belföldi forgalomra is Budapest, 
Győr, Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom állomások között. Örömmel várjuk Önöket a RegioJet 
fedélzetén belföldi utazásra is.” 
 
A vonatok augusztus 26-tól Budapest, Győr, Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom állomások közötti 
utazásra is igénybe vehetők standard osztályon.   
 
A legkedvezőbb egyirányú jegyek Budapest és Győr között 5 EUR-tól valamint Budapest és 
Mosonmagyaróvár között 7 EUR-tól indulnak elérhetőek online a www.regiojet.hu magyar nyelvű 
oldalon keresztül. A lemondás és a módosítás az indulás előtti 15. percig lehetséges bármiféle extra 
kezelési díj felszámolása nélkül.  
 
További jegyárak a standard osztályra irányonként az alábbiak szerint alakulnak: 
 

Budapest - Győr   5 EUR/1750Ft* 
Budapest - Mosonmagyaróvár 7 EUR/2450Ft* 
Budapest - Hegyeshalom  7 EUR/2450Ft* 
Mosonmagyaróvár – Győr  2 EUR/700Ft* 
Hegyeshalom – Győr   2 EUR/700Ft* 
Hegyeshalom – Mosonmagyaróvár  2 EUR/700Ft* 

 
*A forintban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, a kártyák beterhelése Euróban történik 
valamint tartalmazzák a megfelelő mértékű ÁFA-t. 
A megváltott menetjegyek minden esetben tartalmazzák a helybiztosítást, az ingyenes ásványvizet 
és Illy kávét a fedélzeten az utazás során, illetve rendkívül kedvezményes áron választhatnak a 
fedélzeti bisztró kínálatából. Ezen felül a nagysebességű internet elérés is része a fedélzeti 

http://www.regiojet.hu/
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szolgáltatásnak, ezáltal biztosítva a kényelmes és minőségi utazás élményét belföldön egyaránt.  
 
A fedélzeten euróval, cseh koronával valamint forinttal lehetséges a fizetés.  
 
Szigeti András a járatok magyarországi üzemeltetését végző, szintén 100 százalékban magánkézben 
lévő Continental Railway Solution Kft. ügyvezetője elmondta: bár a RegioJet járatok alapvetően a 
nemzetközi vasúti közlekedést szolgálják, a járatok belföldi utazásra történő megnyitásának 
elsődleges célja a vasúti utazás előnyeinek kihangsúlyozása, a kedvező jegyárakon, és a minőségi 
fedélzeti szolgáltatásokon keresztül Budapest és az útvonal mentén található jelentősebb nyugat-
dunántúli városok között alternatívát nyújtva a vasutat választó utasok számára.  
 
Mindezt modern, utasbarát, 21. századi környezetben a RegioJet mottójának megfelelően: Legjobb 
szolgáltatást a legkedvezőbb árakon. 
 
A RegioJet járatai naponta kétszer közlekednek a következő menetrend alapján: 
 
Budapest Déli pu. – Hegyeshalom 
 
 RJ 1032 RJ 1036 

 érk. / ind.      érk. / ind. 

Budapest Déli pu.             7:45               15:45 

Budapest Kelenföld 7:52 / 7:52 15:52 / 15:52 

Győr 9:06 / 9:07 17:06 / 17:07 

Mosonmagyaróvár 9:24 / 9:25 17:24 / 17:25 

Hegyeshalom 9:34 / 9:37 17:34 / 17:37 

 
Hegyeshalom – Budapest Déli pu.  
 

 RJ 1031 RJ 1035 

      érk. / ind.     érk. / ind.  

Hegyeshalom 10:19 / 10:22 18:19 / 18:22 

Mosonmagyaróvár  10:30 / 10:31 18:30 / 18:31 

Győr 10:48 / 10:49 18:48 / 18:49 

Budapest Kelenföld 12:06 / 12:06 20:06 / 20:06 

Budapest Déli pu.  12:14 20:14 

 
 
A RegioJet a legnagyobb közép-európai magánvasúti személyszállító társaság a távolsági 
forgalomban.  A vonatok jelenleg Csehország, Szlovákia, Magyarország, Ausztria, Szlovénia és 
Horvátország területén közlekednek és az autóbusz járatokkal együtt éves szinten megközelítőleg 
20 millió utast szállítanak.  A társaság központja a csehországi Brünn (Brno) városában található és 
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a cég tulajdonosa Radim Jančura, cseh befektető aki többek között az Év befektetője díj kapta meg 
régebben.  A 2019-es év a RegioJet fennállásának történetében üzletileg az eddigi legsikeresebb 
időszak volt. Az adózás előtti eredmény 2019-ben 167 millió cseh korona volt, míg az EBITDA 
nemzetközi standardok szerint kalkulált eredmény 502 millió cseh koronát ért el.  
 
A Budapest-Bécs-Prága útirányon közlekedő RegioJet járatok indítására 2020. július 31-én került 
sor, az első időszakban a vonatok csak nemzetközi utazásra lehetett igénybe venni.  
 
Távlati tervek között szerepel a RegioJet járathálózatának további bővítése Csehországban és 
Szlovákiában valamint előkészítés alatt van Ausztria összekötése Lengyelországgal és Ukrajnával 
közvetlen vonatokkal.  
 
További kérdések esetén állunk szíves rendelkezésükre. 
 
angol és cseh nyelven: Ales Ondruj,  
Marketing igazgató REGIOJET,  
ales.ondruj@studentagency.cz                               
Tel: +420603523053  
 
magyar és angol nyelven: Szigeti András,  
Ügyvezető Continental Railway Solution, 
andras.szigeti@continentaltrain.com 
Tel: +36703134961  
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