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A Budapest–Cegléd–Szolnok vonal elővárosi forgalmában, illetve a Budapest–Szeged vonal InterCity
közlekedésében karbantartás miatt ideiglenes menetrendi változások lesznek október 19-én és 20-án.
Hétvégén napközben a záhonyi sebesvonatok [1] Kőbánya-Kispestről indulnak és oda is érkeznek a Nyugati
helyett. Vasárnap a Záhonyból 13:03-kor induló sebesvonat, továbbá a Nyíregyházáról 16:51-kor, Debrecenből
17:26-kor induló Televonat és a Debrecenből 18:15-kor induló Hétmérföldes sebesvonat Szolnoktól kerülő úton,
Újszász érintésével közlekedik a Nyugati pályaudvarig. Ezért nem érintik Ferihegy és Zugló megállóhelyet és KőbányaKispestet.
A Nyugati pályaudvar és Szolnok között módosított menetrend szerint közlekednek a személyvonatok. Napközben az
S50-es vonatok [1] a Nyugati helyett Kőbánya-Kispest érintésével Kelenföld állomásra érkeznek, és onnan indulnak
vissza. Egyes késő esti és kora hajnali S50-es vonatok útvonala és végállomása változatlan marad. A Cegléd és a
Nyugati közötti 2839-es, 2739-es és 2759-es számú vonat nem közlekedik.
A szegedi InterCity járatok [2] is módosított menetrend szerint közlekednek, a Nyugatiból a megszokottnál 3
perccel korábban indulnak. Ezenkívül az eredeti időponttól eltérően indul a 7019-es vonat 3:56-kor, a 7029-es
4:27-kor, a 7009-es 4:34-kor, a 7020-as számú vonat 4:10-kor, a 7028-as pedig 21:50-kor.
A lajosmizsei vonal S21-es járatai [3] is a megszokottnál 6 perccel korábban indulnak a Nyugatiból.
A karbantartás során a városligeti vasúti elágazás és Kőbánya-teher között javítják a kavicságyazatot és
szabályozzák a síneket, továbbá Kőbánya-Teher állomáson kitérőt cserélnek, így megbízhatóbb és pontosabb lesz
a közlekedés a szakaszon.

Késő esti, éjszakai járatokkal bővül a szolgáltatás
A Budapest–Cegléd–Szolnok vonalon október 19-től bővül a késő esti, éjszakai járatok száma. Szombati és
vasárnapi közlekedési napokon a Nyugatiból 1:43-kor új személyvonat indul Szolnokra. A 6098-es számú, 22:28-kor a
Nyugatiból Debrecenbe induló vonat pedig Monoron, Pilisen és Albertirsán is megáll október 19-től. A 7028-as számú,
Budapest-Nyugati pályaudvarról október 21-től 20 perccel később 22:03-kor Kecskemétre naponta induló járat
zónázó vonatként közlekedik Nyugati és Cegléd között. Szintén október 21-től 21:43-kor új, (2768-as számú)
személyvonat szállítja az utasokat a Nyugati és Monor között.
A fenti pályakarbantartás miatt az október 19-től induló újabb járatok menetrendje is átmenetileg változik. A
menetrendi keresőkben az utasok az aktuális napra vonatkozóan találják meg az érkezési és indulási időket.
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