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A Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon Biatorbágy és Herceghalom
között nem közlekednek a vonatok baleset miatt
2022. július 10. vasárnap, 03.07 / Utolsó módosítás: 2022. július 11. hétfő, 06.12
Jelentős vonatforgalmi korlátozások, pótlóbuszok, kerülő útvonalon közlekedő vonatok
Frissítés július 10-én 22 órakor: A Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon Biatorbágy és Herceghalom
között a vasárnap hajnali baleset következtében kisiklott teherkocsik beemelése hétfő reggelig is eltart.
Azt követen a megsérült pályarész helyreállítását végzik el. Így a vonatok továbbra is a vasárnap
bevezetett korlátozásokkal közlekedhetnek.
A tervek szerint Biatorbágy és Herceghalom között hétfőn dél körül egy vágányon sebességkorlátozással és még
menetrendi korlátozásokkal, de megindulhat a vonatközlekedés. A másik pálya helyreállítása és a forgalomnak való
visszadása hétfőn az esti órákban várható.

Vasárnap és hétfőn reggel is jelentős forgalomkorlátozásokkal, pótlóbuszos közlekedéssel kell számolni
továbbra is a győri vonalon utazóknak.

A nemzetközi vonatok egy része (a szobi vonalról korábban Rajka felé elterelt EC vonatok és az EN
vonatok) kerülő útvonalon: Székesfehérvár, Komárom érintésével közlekednek.
Az EC vonatok Bicske–Hegyeshalom között közlekednek, pótlóbusz Biatorbágy és Bicske között jár,
A hegyeshalmi határállomáson belépő railjet xpress vonatok csak Hegyeshalomig közlekednek.
Hegyeshalom és Herceghalom között két egységes FLIRT motorvonatok szállítják az utasokat. Herceghalom
és Biatorbágy között pótlóbusz közlekedik, majd személyvonattal biztosítják a továbbutazást Budapest felé.
Herceghalom és Budapest között 30 perces ütem kialakítását tervezik.
Az oroszlányi S12-es vonatok a Déli pályaudvar és Biatorbágy viszonylatban közlekednek.
A győri S10-es számú vonatok a Déli pályaudvar és Biatorbágy, illetve Herceghalom és Győr között
közlekednek, a Biatorbágy–Herceghalom szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.
A GYSEV-vel történt egyeztetés alapján a soproni és a szombathelyi InterCity vonatok FLIRT
motorvonattal közlekednek Sopron és Győr, valamint Szombathely és Győr között.
A Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Budapest–Győr–Sopron, illetve Szombathely közötti elővárosi és
távolsági IC vonatok jelentős késéssel közlekednek. Vonatkimaradások, rövidebb útvonalon
közlekedő vonatokra is számítani kell.
A fővárosban az M4-es metrón a BKK elfogadja a vasúti bérleteket, igazolványokat és menetjegyeket a
metrón utazásra. A Volánbusz elfogadja a vasúti utazási okmányokat a Kelenföld–Bicske közötti menetrend
szerinti buszjáratokra.
Az aktuális változásokat folyamatosan frissítjük.
A baleset és a kialakult helyzet miatt:

Valamennyi feláras személyszállító vonat felár megfizetése nélkül igénybe vehető a vasútvonal teljes
szakaszán.
Amennyiben lemondanak az utazásról forduljanak a visszatérítési kérelemmel az Ügyfélszolgálathoz vagy az
állomási jegypénztárakhoz.
A vonathoz kötött nemzetközi menetjegyeket a kialakult helyzet miatt a mai napon közlekedő más nemzetközi
járatra is elfogadják.
A vasútársaság elnézést és türelmet kér az utasoktól a kényelmetlenségek miatt. Köszönjük!
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Frissítés: A 141-es számú Semmelweis EC Bécs felől csak Tatabányáig közlekedik. A Keleti pályaudvarról
Bécsbe 10:40-kor induló 142-es számú Liszt Ferenc EC vonat csak Tatabányától közlekedik. Az utasok
S10.es vonattal, majd pótlóbusszal utazhatnak egy szakaszon.
A Déli pályaudvarról 9:25-kor induló S10-es személyvonat Budapest-Herceghalom között nem közlekedik.
Frissítés: A Záhonyból Bécsbe tartó 140-es számú Hortobágy EC a mai napon csak a Keleti pályaudvarig
közlekedik. Utasai a 130-as számú Báthory EC vonattal utazhatnak Győrig, mely a Hortobágy menetrendje
szerint közlekedik, a Keletiből 8:40-kor indul. A vonat kerülő útirányon: Székesfehérvár–Komáromon érintésével
közlekedik. A vonat csak Budapest-Kelenföld, Székesfehérvár és Győr állomáson áll meg. A
Mosonmagyaróvár–Hegyeshalom–Bécs viszonylaton továbbutazóknak Győr állomáson másik vonatra kell átszállniuk.
Frissítés: A Győrből a Keleti pályaudvarra 6:21-kor induló 949-es számú Arrabona InterCity a mai napon nem
közlekedik.
A Keleti pályaudvarról Grazba 8:15-kor induló 312-es számú Mura IC Budapest-Keleti pályaudvar és Győr között
nem közlekedik. Győrből indul és Szentgotthárdon másik vonatszerelvényre kell átszállni.
A Keleti pályaudvarról Sopronba 7:15-kor induló 932-es számú Tűztorony IC nem közlekedik Budapest–Győr
között.
A Győrből Rajkára 6:45-kor és a Rajkáról Hegyeshalomba 7:52-kor induló vonat a mai napon nem közlekedik.
A GYSEV-vel történt egyeztetés alapján a soproni és a szombathelyi InterCity vonatok FLIRT motorvonattal
közlekednek Sopron és Győr, valamint Szombathely és Győr között.
Előzmény: A Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon vasárnap 00:19-kor Biatorbágy és Herceghalom között
közlekedő tehervonat nekiütközött, eddig tisztázatlan körülmények között az előtte közlekedő
tehervonatnak. A balesetben több kocsi is kisiklott, Biatorbágy és Herceghalom között mindkét vágány kizárva a
vonatforgalom elől, a vonatközlekedés nem lehetséges. A kárfelmérést, helyreállítást és a vizsgálatot megkezdték.
Mindezek hosszabb időt vesznek igénybe.
Vasárnap jelentős forgalomkorlátozásokkal, pótlóbuszos közlekedéssel kell számolni a győri vonalon
utazóknak. Bizonyos vonatok kerülő útvonalon Székesfehérvár, Komárom érintésével közlekednek. A
Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Budapest–Győr–Sopron, illetve Szombathely közötti elővárosi és távolsági IC
vonatok jelentős késéssel közlekednek. Vonatkimaradások, rövidebb útvonalon közlekedő vonatok is lesznek.
Biatorbágy–Herceghalom szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A Déli pályaudvar és Tatabánya, illetve Tatabánya és a Déli pályaudvar között nem közlekednek az
oroszlányi S12-es elővárosi vonatok.
A győri S10-es számú vonatok a Déli pályaudvar és Biatorbágy, illetve Herceghalom és Győr között
közlekednek, a Biatorbágy–Herceghalom szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.
A Münchenből a főváros felé tartó 261-es számú railjet Bicske és Budapest között nem közlekedik. Utasai
vonatpótló busszal utazhatnak Bicske és Biatorbágy között, onnan tovább személyvonattal.

A mai napon nem közlekedik:
a Keleti pályaudvarról Szombathelyre 6:15-kor induló Savaria IC vonat,
Keleti pályaudvarról Zürichbe 6:40-kor induló 162-es számú railjet.
A Keleti pályaudvarról Sopronba 7:15-kor induló 932-es számú Tűztorony IC.
A Keleti pályaudvarról Münchenbe 7:40-kor induló 60-as számú railjet Tatabányáról indul.

Kerülő útirányon át Székesfehérvár–Komárom érintésével közlekedik:
A Keleti pályaudvarról Prágába 4:50-kor induló 280-as számú Metropolitan EC.
A Bukarestből a fővárosba érkező, a Keletiből Bécsbe 5:40-kor továbbinduló 346-os számú Dacia nemzetközi
gyors,
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A fővárosban az M4-es metrón a BKK elfogadja a vasúti bérleteket, igazolványokat és menetjegyeket a
metrón utazásra. A Volánbusz elfogadja a vasúti utazási okmányokat a Kelenföld–Bicske közötti
menetrend szerinti buszjáratokra.

Railway service suspended between Biatorbágy and Herceghalom on the Budapest–Győr–Hegyeshalom main line
All passenger railway services are replaced by buses between Biatorbágy and Herceghalom.
Due to a railway accident between Biatorbágy and Herceghalom all passenger and freight traffic is suspended on this
section. Replacement trains between Budapest and Biatorbágy and replacement buses between Biatorbágy and
Herceghalom (EC replacement buses between Biatorbágy and Bicske) are available.
All railjet xpress trains arrive at and depart from Hegyeshalom border station. Rjx services from and to Austria
terminate at Hegyeshalom where air conditioned low-floor domestic replacement trains are available to Herceghalom.
The Herceghalom–Biatorbágy section is replaced by buses, the Biatorbágy-Budapest section is replaced by domestic
trains.
Trains from and to the Czech Republic and EuroNight services
In and outbound trains are running on a modified route via Székesfehérvár and Komárom. Some train’s schedules
may change.
EuroCity trains
EuroCity trains run on a shortened route. They arrive at and depart from Bicske. There is a replacement bus service
available between Bicske and Biatorbágy. Replacement domestic trains between Budapest and Biatorbágy are
available.
Domestic IC trains between Budapest and Győr
All trains between Budapest and Győr are available without a supplementary ticket. The Győr-Sopron and GyőrSzombathely sections are served by other domestic replacement trains.
Local trains (S10, S12)
Budapest–Győr local trains run as scheduled with replacement bus between Biatorbágy and Hegyeshalom.
Oroszlány–Budapest services run only between Oroszlány and Tatabánya.
Please pay extra attention to the train announcements.
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Forrás:https://www.mavcsoport.hu/mavinform/budapest-gyor-hegyeshalom-vonalon-biatorbagy-es-herceghalomkozott-nem-kozlekednek-vonatok
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