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Vecsés állomáson folytatódik a 100a vonal felújítása – jelentősen változik
a menetrend június 18-tól
2022. június 15. szerda, 14.41 / Utolsó módosítás: 2022. június 16. csütörtök, 12.13
A Budapest–Cegléd–Szolnok (100a) vasútvonal a főváros agglomerációjának legnagyobb forgalmú
pályája: naponta több mint 200 személyszállító és 50 tehervonat közlekedik. Ezt a szakaszt évente több
mint 3,5 millióan, a távolsági közlekedéssel együtt pedig mintegy 11 millióan veszik igénybe. A vonal
felújítása 2020-ban kezdődött a Nyugati és a Városligeti elágazás között, majd a Vecsés–Üllő és az ÜllőMonor szakasz felújításával folytatódott tavaly. Idén június 17-től július 10-ig Vecsés állomás és
térségének felújítására kerül sor; hétköznapokon Vecsés és Üllő, a hétvégi napokon Pestszentlőrinc és
Üllő között végeznek karbantartást. Az elővárosi és a távolsági vonatok menetrendje jelentősen módosul
a ceglédi, a debreceni, a szegedi és a lajosmizsei vonalakon.
A MÁV a Versenyképes vasúti infrastruktúra program keretén belül idén Vecsés állomáson és környezetében végez
pályafelújítást, mely során vágányokat építenek át, váltókat (kitérőket) cserélnek, ágyazatrostálást, síncseréket és
vágányszabályozást is végeznek, karbantartják a felsővezetéket és a biztosítóberendezést, továbbá sor kerül a Dózsa
György úti gyalogos és közúti átjáró, valamint Vecsés-Kertekalja megállóhelynél lévő gyalogos átjáró átépítésére is. (A
Dózsa György úti átjárót többször is lezárják időszakosan, bővebben lentebb) A kivitelezés a MÁV leányvállalata a
MÁV FKG mintegy száz szakemberének közreműködésével zajlik, számos nagy munkagép, vasútüzemi és közúti
jármű bevonásával.

Menetrendi változások
A vágányzár teljes időtartalma alatt pótlóbusz közlekedik egyes késő esti és kora hajnali vonatok helyett:

a Nyugati pályaudvarról Szolnokra naponta 23:41-kor, 0:43-kor, 2:17-kor induló, valamint a szombati és
vasárnapi napokon 1:43-kor induló S50-es vonat helyett Pestszentlőrinc és Üllő között (2688, 2610, 2650,
2620),
a Szolnokról a Nyugati pályaudvarra 22:25-kor induló S50-es vonat helyett Üllő és Pestszentlőrinc között
(2691).
Július 6-án estétől 8-án hajnalig a pótlóbuszok közlekedése módosul:

a Nyugati pályaudvarról Szolnokra 23:41-kor, 0:43-kor, 1:51-kor induló S50-es vonat helyett Kőbánya-Kispest
és Pilis között (2688, 2610, 2650),
a Szolnokról a Nyugati pályaudvarra 22:25-kor induló S50-es vonat helyett Pilis és Kőbánya-Kispest között
(2691) szállítja busz az utasokat.

Munkanapi közlekedési rend:
Elővárosi közlekedési rend
A monori S50-es vonatok nem közlekednek.
A Nyugati pályaudvarról Cegléd felé a Z50-es zónázó vonatok óra 48 perckor, a meghosszabbított
útvonalon, Ceglédig közlekedő S50-es személyvonatok pedig óra 53 perckor indulnak. A reggeli
időszakban a főváros felé utazók előnyben részesítése érdekében 7 óráig minden óra 48-kor csak a
személyvonatok indulnak Cegléd felé. Ceglédről a reggeli időszakot követően óra 7 perckor Z50-es, óra 51
perckor S50-es vonatok indulnak a Nyugati pályaudvarra.
A délutáni időszakban az elővárosba utazók jobb kiszolgálása érdekében a Nyugati pályaudvarról 15:18-kor
és 18:18-kor G50-es vonat indul Szolnokra, melyek Zugló, Kőbánya alsó, Pestszentlőrinc, Ferihegy, Vecsés,
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Monor, Ceglédbercel-Cserő, Cegléd és Abony állomásokon állnak meg.
Az elmaradó monori személyvonatok pótlása és az M3 metró felújítása miatt a Nyugati pályaudvar és
Kőbánya-Kispest között S21-es jelzésű betétjáratok közlekednek, melyek a Nyugatiból 5:23-tól 22:23-ig,
Kőbánya-Kispestről 5:46-tól 22:46-ig óránként indulnak.
Továbbra sem közlekednek Üllő és Kőbánya-Kispest között a reggeli S36-os és G43-as vonatok (3810,
3812, 3522).
Egyes reggeli személyvonatok menetrendjéhez igazodva Hosszúberek-Péteri és Vecsés, néhány délutáni
G50-es és expresszvonat menetrendjéhez igazodva Vecsés és Hosszúberek Péteri között pótlóbusz
közlekedik, mely érinti Vecsés-Kertekalja megállóhelyet és Üllőt is.

Távolsági közlekedési rend
A szegedi InterCity vonatok teljes és eredeti útvonalon közlekednek, a Nyugati pályaudvarról 10 perccel
korábban indulnak, illetve 20 perccel később érkeznek. Az előváros jobb kiszolgálása érdekében
hétköznapokon megállnak Pilis és Albertirsa állomásokon is.
A nyíregyházi és záhonyi Nyírség, illetve Latorca InterCity vonatok, valamint a Debrecenen, Nyíregyházán,
Miskolcon át a Keleti pályaudvarra közlekedő Tokaj InterCity vonatok változatlanul a Nyugati pályaudvarról
indulnak és oda is érkeznek, de kerülő útirányon, Újszász felé közlekednek. Zugló és Ferihegy
megállóhelyet, Kőbánya-Kispest és Cegléd állomást nem érintik. A Nyugatiból 28 perccel korábban, óra 55
perckor indulnak és 27 perccel később érkeznek.
A szegedi vonalon közlekedő és a Szolnoktól Debrecen, Nyíregyháza felé közlekedő InterCity-k
ceglédi csatlakozásának biztosítása érdekében, Cegléd és Szolnok között S50-es jelzésű betétjáratok
közlekednek.
A nyíregyházi illetve debreceni sebesvonatok a Debrecenből 2:30-kor és Nyugati pályaudvarról 22:28-kor
induló vonatok kivételével Ceglédig, illetve Ceglédtől közlekednek (6098, 6009).
Minden nap közlekedik a Ceglédről 16:24-kor Nyíregyházára, a Nyíregyházáról 19:46-kor, 20:46-kor
Záhonyba, a Záhonyból 4:57-kor Debrecenbe és a Nyíregyházáról 12:45-kor Ceglédre induló személyvonat
(6136, 6298, 6236, 6229, 6125).
A Ceglédről 18:24-kor Nyíregyházára induló személyvonat (6118) csak Szolnokig közlekedik.
A Záhonyból 5:24-kor Nyíregyházára és a Nyíregyházáról 6:45-kor Ceglédre induló személyvonat nem
közlekedik (6239, 6149).
A hajnali és késő esti kecskeméti, illetve szegedi személyvonatok módosított menetrend szerint
közlekednek, néhány perccel változik az indulási idejük. (7020, 7028, 7029, 7039, 7009, 7049).

A vágányzár hatása az S76-os vonatok közlekedésére
A Rákosról óra 33 perckor Piliscsabára és a Piliscsabáról óra 37 perckor Rákosra induló S76-os vonatok
rövidebb útvonalon, csak Angyalföld és Piliscsaba között közlekednek.
Az Óbudáról 6:05-kor, 7:05-kor és 8:05-kor Rákosra induló S76-os vonatok nem közlekednek (3209, 3229,
3249).

Hétvégi közlekedési rend:
Elővárosi közlekedési rend
A monori S50-es és a ceglédi Z50-es zónázó vonatok nem közlekednek, helyettük a Nyugati
pályaudvarról óra 53 perckor Ceglédre, valamint Ceglédről óra 51 perckor a Nyugati pályaudvarra S50-es
vonatok indulnak.
Az elmaradó monori személyvonatok pótlása és az M3 metró felújítása miatt a Nyugati pályaudvar és
Kőbánya-Kispest között S21-es jelzésű betétjáratok közlekednek, melyek a Nyugatiból 5:23-tól 22:23-ig,
Kőbánya-Kispestről 5:46-tól 22:46-ig óránként indulnak.
Nem közlekedik hétvégente a Nyugati pályaudvarról 3:43-kor Szolnokra, a Ceglédről 4:48-kor a Nyugati
pályaudvarra induló S50-es vonat, a Szolnokról 5:55-kor a Nyugati pályaudvarra induló Z50-es vonat (2640,
2839, 2669), a vasárnapoként Szolnokról 15:15-kor Ceglédre és a Ceglédről 16:24-kor Szolnokra induló
S50-es vonat (2683, 2696).

Távolsági közlekedési rend
2. oldal (összes: 8)

Vecsés állomáson folytatódik a 100a vonal felújítása – jelentősen változik a menetrend június 18
MÁV-csoport (https://www.mavcsoport.hu)
A szegedi InterCity-k teljes és eredeti útvonalon közlekednek, a Nyugati pályaudvarról 10 perccel
korábban indulnak, illetve 15 perccel később érkeznek. A hétköznapokkal ellentétben, hétvégente többlet
megállás nélkül, eredeti megállási rendjük szerint közlekednek.
A nyíregyházi és záhonyi Nyírség, illetve Latorca InterCity vonatok, valamint a Debrecenen,
Nyíregyházán, Miskolcon át a Keleti pályaudvarra közlekedő Tokaj InterCity vonatok változatlanul a Nyugati
pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek, de kerülő útirányon át közlekednek. Zugló és Ferihegy
megállóhelyet, Kőbánya-Kispest és Cegléd állomást nem érintik. A Nyugatiból 28 perccel korábban, óra 55
perckor indulnak és 27 perccel később érkeznek.
A szegedi vonalon közlekedő és a Szolnoktól Debrecen, Nyíregyháza felé közlekedő InterCity-k
ceglédi csatlakozásának biztosítása érdekében, Cegléd és Szolnok között S50-es jelzésű betétjáratok
közlekednek.
A nyíregyházi illetve debreceni sebesvonatok a Debrecenből 2:30-kor és Nyugati pályaudvarról 22:28-kor
induló vonatok kivételével Ceglédig, illetve Ceglédtől közlekednek (6098, 6009).
Csak vasárnaponként közlekedik a Ceglédről eredeti menetrend szerint 18:24-kor Nyíregyházára induló
személyvonat (6118), mely 30 perccel korábban, 17:54-kor indul, és csak Szolnokig közlekedik.
A Záhonyból 5:24-kor Nyíregyházára és a Nyíregyházáról 6:45-kor Ceglédre induló személyvonat nem
közlekedik (6239, 6149).
A hajnali és késő esti kecskeméti, illetve szegedi személyvonatok módosított menetrend szerint, egyes
szakaszokon 10 perccel korábban, egyes szakaszokon 9-20 perccel később közlekednek (7020, 7028, 7029,
17009).

Balatoni, átlós vonatok közlekedéséről részletesen (rákattintással lenyitható)
16906, 16907-es számú Tekergő expressz:
A vonatok menetrendje Zánka-Köveskál és Kőbánya-Kispest között változatlan, Záhony és KőbányaKispest között változik.
Munkanapokon:

A 16906-os számú vonat 27 perces Kőbánya-Kispest állomási tartózkodás után, 16:38-kor indul, megáll
Pestszentlőrincen, Vecsésen, és 21:36-kor érkezik Záhonyba, az alapmenetrendnél 39 perccel később.
A 16907-es Tekergő expresszvonat az alapmenetrendnél 25 perccel korábban, 4:32-kor indul
Záhonyból, 29 perces Kőbánya-Kispest állomási tartózkodás után indul tovább 9:47-kor.
Hétvégi napokon:

A 16906-os vonat 13 perces Kőbánya-Kispest állomási tartózkodás után 16:24-kor indul és 21:36-kor
érkezik Záhonyba, az alapmenetrendnél 39 perccel később.
A 16907-es vonat az alapmenetrendnél 25 perccel korábban, 4:32-kor indul Záhonyból, 12 perces
Kőbánya-Kispest állomási tartózkodás után indul tovább 9:47-kor.
16706, 16707-es számú Aranypart expressz:
A vonatok menetrendje Fonyód és Kőbánya-Kispest között változatlan, Záhony és Kőbánya-Kispest
között változik.
Munkanapokon:

A 16706-os vonat 27 perces Kőbánya-Kispest állomási tartózkodás után 17:38-kor indul, megáll
Pestszentlőrincen, Vecsésen és a 100-as számú, Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon több helyen
megáll. Így 22:40-kor érkezik Záhonyba, az alapmenetrendnél 43 perccel később.
A 16707-es vonat az alapmenetrendnél 55 perccel korábban, 5:24-kor indul Záhonyból, és a 100-as
számú, Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon több helyen megáll. 29 perces Kőbánya-Kispest
állomási tartózkodás után indul tovább 10:47-kor.
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Hétvégi napokon:

A 16706-os vonat 13 perces Kőbánya-Kispest állomási tartózkodás után 17:24-kor indul, és a 100-as
számú, Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon több helyen megáll. Így 22:40-kor érkezik Záhonyba, az
alapmenetrendnél 43 perccel később.
A 16707-es vonat az alapmenetrendnél 55 perccel korábban, 5:24-kor indul Záhonyból, és a 100-as
számú, Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon több helyen megáll. 12 perces Kőbánya-Kispest
állomási tartózkodás után indul tovább 9:47-kor.
A 16906, 16907, 16706, 16707-es vonatok munkanapokon nem állnak meg Abonyban.
1787, 1786-os számú Aranyhíd expressz:
Munkanapokon:

Az 1786-os vonat Balatonszentgyörgy és Székesfehérvár állomások között alapmenetrend szerint
közlekedik. Székesfehérvárról 5 perccel korábban indul, Budapest-Kelenföldre menetrend szerint érkezik.
Kőbánya-Kispestről alapmenetrend szerint 19:39-kor indul, megáll Pestszentlőrincen, Vecsésen, 22:20-kor
érkezik Szegedre, a menetrendnél 19 perccel később.
Hétvégi napokon:

Az 1786-os vonat Balatonszentgyörgy és Székesfehérvár állomások között alapmenetrend szerint
közlekedik. Székesfehérvárról 5 perccel korábban indul, Budapest-Kelenföldre alapmenetrend szerint érkezik.
Kőbánya-Kispestről 29 perces tartózkodás után 20:04-kor indul, és 22:31-kor érkezik Szegedre - az
alapmenetrendnél 30 perccel később.
Az 1787-es vonat munkanapokon és hétvégi napokon is az alapmenetrendnél 54 perccel korábban,
7:03-kor indul Szegedről. 16 perces Kőbánya-Kispest állomási tartózkodás után indul tovább 10:17-kor.
Székesfehérvárra az alapmenetrendhez képest 3 perccel később, 11:28-kor érkezik. Székesfehérvár és
Balatonszentgyörgy állomások között menetrend szerint közlekedik.
1972, 1973-as számú Tekergő expressz:
A vonatok menetrendje Tapolca és Kőbánya-Kispest között változatlan, Szolnok és Kőbánya-Kispest
között változik.
Hétvégi napokon:

Az 1972-es vonat az alapmenetrendnél 30 perccel korábban, 6:15-kor indul Szolnokról. 11 perces
Kőbánya-Kispest állomási tartózkodás után indul tovább 7:47-kor.
Az 1973-as vonat 16 perces Kőbánya-Kispest állomási tartózkodás után, 20:28-kor indul. 21:52-kor
érkezik Szolnokra, az alapmenetrendnél 36 perccel később.
16708, 16709-es számú Napfürdő expressz, KISS motorvonat:
Hétvégi napokon:

Az 16709-es vonat az alapmenetrendnél 16 perccel korábban, 6:45-kor indul Szolnokról. 20 perces
Kőbánya-Kispest állomási tartózkodás után indul tovább 8:21-kor. Budapest-Kelenföldről az
alapmenetrendhez képest 3 perccel később, 8:50-kor indul, és Érd alsó megállóhelyen nem áll meg. Agárd és
Siófok között alapmenetrend szerint közlekedik.
A 16708-as vonat Siófok és Agárd között alapmenetrend szerint közlekedik. Agárd és BudapestKelenföld között néhány perccel korábban közlekedik, Érd alsó megállóhelyen nem áll meg, így BudapestKelenföldre 4 perccel korábban, 18:07-kor érkezik. Onnan alapmenetrend szerint 18:12-kor indul. Kőbánya4. oldal (összes: 8)
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Kispestről alapmenetrend szerint indul 18:26-kor, és 19:59-kor érkezik Szolnokra - az alapmenetrendnél 9
perccel később.
1674, 1677-es Panoráma expressz, KISS motorvonat:
Hétvégi napokon:
Az 1677-es vonat az alapmenetrendnél 32 perccel korábban, 8:25-kor indul Nyíregyházáról, Szolnoktól
az újszászi (120a) vonal felé, kerülő úton közlekedik.
Az 1674-es vonat Szolnokig az újszászi (120a) vonalon, kerülő úton közlekedik. 18:54-kor érkezik
Nyíregyházára, az alapmenetrendnél 22 perccel később.
Díjszabási tudnivalók (rákattintással lenyitható)
A szegedi InterCity vonatok gyorsvonati része a Nyugati pályaudvar és Cegléd
között felármentesen vehetők igénybe (700, 702, 712, 722, 732, 704, 714, 724, 734, 706, 716, 726, 736,
708, 718, 728, 709, 707, 717, 727, 737, 705, 715, 725, 735, 703, 713, 723, 733, 701, 711, 721).
Az Aranyhíd Expressz kijelölt kocsijai Kőbánya-Kispest és Cegléd között felármentesen vehetők
igénybe (1786, 1787).
A naponta közlekedő Tekergő, valamint Aranypart Expressz vonatok kijelölt kocsijai Kőbánya-Kispest és
Záhony között felármentesen vehetők igénybe (16906, 16706, 16907, 16707).
Pótlóbuszok megállási helyei (rákattintással lenyitható)
A pótlóbuszok a fel nem sorolt állomásokon az állomás előtti térről indulnak, azonban a néhány esetben a közút
vonalvezetése miatt a vasúttól messzebb állnak meg.
Kőbánya-Kispest:
autóbusz végállomáson, a Ferihegyi Repülőtérre vezető
út mellett, a Volánbusz induló kocsiállásai
Szemeretelep:
a Gyömrői úton, „Szemeretelep vasútállomás” nevű
BKK megállóhely
Ferihegy:
a Ferihegyi Repülőtérre vezető úton, „Ferihegy
vasútállomás” nevű BKK megállóhely
Vecsés:
a 4-es főúton, „Vecsés, Vörösmarty utca” nevű
Volánbusz megállóhely
Vecsés-Kertekalja:
a 4-es főúton, „Vecsés, Iskola utca” nevű Volánbusz
megállóhely
Hosszúberek-Péteri:
Péteriben a Petőfi Sándor utcán, „Péteri, községháza”
nevű Volánbusz megállóhely
Monorierdő:
a 4-es főúton, „Monorierdő, Autós Csárda” nevű
Volánbusz megállóhely
A pótlóbuszokon nem szállítható kerékpár!

Menetrendek, utazástervezés
A módosított menetrendek, térképek megtalálhatók a MÁV honlapján a Vágányzári hírek menüpontban [1], továbbá az
Elvira utazási tervező és a MÁV mobilalkalmazása már a módosítások alapján ad ajánlatot az utasoknak a
karbantartás időszakára is - az utazás viszonylatának és napjának megfelelő beállításával.

Budapest-Cegléd-Szolnok vonal menetrendi [1] hirdetménye
Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonal menetrendi [2] hirdetménye
Budapest-Lajosmizse vonal menetrendi [3] hirdetménye
Budapest-Cegléd-Szeged vonal menetrendi hirdetménye [4]
Néhány S36-os, G43 [5]-as vonat nem közlekedik
S76-os [6] vonatokat érintő változás
Közúti félpályás és teljes lezárások a vasúti átjáróknál (rákattintással lenyitható)
Vecsés állomásnál végzett felújítás során az alábbi időszakokban lezárják a Dózsa György úti átjárót a közúti
forgalom elől:
5. oldal (összes: 8)

Vecsés állomáson folytatódik a 100a vonal felújítása – jelentősen változik a menetrend június 18
MÁV-csoport (https://www.mavcsoport.hu)

Június 20. 8:30–12:00-ig
Június 24. 18:00 – június 28. 07:00-ig
Július 1. 18:00 – július 05. 12:00-ig
Zajhatás
A felújítás ideje alatt rakodás, depózás, szóródó anyagok szállítása, valamint nagygépekkel végzett munkák miatt
zajra lehet számítani Vecsés állomás körzetében nappal és éjszaka egyaránt, valamint szóródó anyagok
rakodása miatt a nappali időszakban Üllő állomáson is.
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Vecsés állomáson folytatódik a 100a vonal felújítása – jelentősen változik a menetrend június 18
MÁV-csoport (https://www.mavcsoport.hu)
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Vecsés állomáson folytatódik a 100a vonal felújítása – jelentősen változik a menetrend június 18
MÁV-csoport (https://www.mavcsoport.hu)
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Letölthető dokumentumok (nyilvános)
100a vonali vágányzár 2022.06.17-től 07.11-ig. [8]

Forrás:https://www.mavcsoport.hu/mavinform/vecses-allomason-folytatodik-100a-vonal-felujitasa-jelentosen-valtozikmenetrend-junius-18
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