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A Dunakanyar vasútvonalán május 21-én és 22-én, továbbá 28-án és 29-én, a Dömösi átkelés megállóhelynél
az időjárás okozta károk megelőzése érdekében sziklakitermelést végeznek, emiatt egyes vonatok módosított
menetrend szerint közlekednek.

A Budapest–Vác–Szob viszonylaton közlekedő Z70-es zónázó vonatok:
A Nyugati pályaudvarról Szobra közlekedő zónázó vonatok Nagymaros állomáson várakoznak: a 6:08-kor
induló 2312-es számú vonattól kezdődően a 19:08-kor induló 2328-as számú vonattal bezárólag 9 percet, míg
a 20:08-kor induló 2348-as számú és a 21:08-kor induló 2368-os számú vonat 14 percet.
Szobról a Nyugati pályaudvarra induló zónázó vonatok Szob és Nagymaros között 11 perccel korábban
közlekednek. Szobról a 6:56-kor induló 2327-es számú vonattól kezdődően a 19:56-kor induló 2331-es számú
vonattal bezárólag a vonatok Szobról óra 45-kor indulnak, Nagymarostól változatlan menetrend szerint
közlekednek.

A Budapest–Vác–Szob viszonylaton közlekedő S70-es személyvonatok:
A Nyugati pályaudvarról 2:53-kor induló 2330-as és a 3:53-kor induló 2340-es számú vonat 25 percet, a
4:53-kor induló 2350-es számú vonat 20 percet várakozik Nagymaros állomáson.
A Szobról 21:01-kor induló 2341-es és a 22:01-kor induló 2351-es számú vonat Szobról 11 perccel korábban,
20.50-kor, illetve 21:50-kor indul, Nagymarostól változatlan menetrend szerint közlekednek.
A Szobról 23:01-kor induló 2361-es számú vonat Szob és Vác között 6 perccel később, Vác és Budapest
között 5 perccel később közlekedik.
A Vácról 17:04-kor induló 2473-as számú személyvonat 4 perccel később közlekedik.

A Budapest–Vác–Szob viszonylaton közlekedő G70-es gyorsított személyvonatok:
A Nyugati pályaudvarról 8:33-kor induló gyorsított személyvonat csak Nagymaros állomásig közlekedik.
Május 21-én és május 28-án a Szobról 6:26-kor induló 2317-es számú gyorsított személyvonat Szobról 6
perccel később indul, S70-es személyvonatként közlekedik, Váctól minden állomáson és megállóhelyen
megáll.
A Szobról 16:26-kor induló 2323-as számú gyorsított személyvonat Szob és Vác között 6 perccel később, Vác
és Budapest között 5 perccel később közlekedik.

A 18702-as számú Jégmadár Expresszvonat Szob és Nagymaros között 5 perccel
korábban közlekedik.
A részletes menetrend ide kattintva tekinthető meg: https://bit.ly/37XCPDE [1]
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