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A szobi vonalon helyreáll a menetrend
2020. augusztus 17. hétfő, 20.50 / Utolsó módosítás: 2020. augusztus 18. kedd, 11.28
Frissítés kedden 11:28-kor:
A műszaki hibát elhárították, ismét van jegykiadás a pénztárakban Verőcén, Kismaroson és Szobon.
Frissítés kedden 10:15-kor:
Megjavították a biztosítóberendezést Nagymaros és Szob között, a menetrend fokozatosan áll helyre a
szobi vonalon.
Kábelvágás miatt Verőce és Szob állomáson, valamint Kismaros megállóhelyen szünetel a jegykiadás. A vonatok
fedélzetén a jegyvizsgálóknál, a MÁV applikációban vagy az eTicket [1] rendszerben lehet jegyet váltani.
Frissítés kedden 5:20-kor:
A Szob és Nagymaros közötti szakaszon az ideiglenes menetrend szerint közlekedő pótlóbuszokon kívül több más
vonat utasait is buszok szállítják a reggeli, délelőtti órákban.
- Szobról a következő időpontokban induló vonatok helyett közlekedik pótlóbusz Nagymarosig:
4:58 (S70 - 2359), 6:32 (G70 - 2317), 7:20 (G70- 2337), 8:38 (G70 - 2357), 8:54 (Z70 - 2307)
- A Szobról 7:54-kor induló Z70-es járat (2347) utasai Nagymarosig a Metropol EuroNighttal (EN 477) utazhatnak,
Szob alsón és Zebegényben megáll.
- A Nyugati pályaudvarról a következő időpontokban induló vonatok helyett közlekedik pótlóbusz Nagymarostól:
6:07 (Z70 - 2312), 6:15 (S70 - 2322), 7:07 (Z70 - 2332)
- A Szobról 5:54-kor a Nyugati pályaudvarra induló Z70-es járat (2379-es vonat) nem közlekedik.
Frissítés hétfőn késő este:
A berendezés meghibásodását az okozza, hogy nagy mennyiségű iszap folyt a vágányra. A helyreállításig jelentősen
lassul a közlekedés, kevesebb vonat közlekedhet Szob és Nagymaros között. Várhatóan kedden kezdhető meg a kár
felmérése és az elhárítása. Folyamatban van a közlekedési rend kidolgozása.
Előzmény:
A Budapest-Vác-Szob vonalon 20-30 perccel nőtt a késő esti, éjszakai vonatok menetideje, mert Nagymaros és
Szob között a vihar miatt meghibásodott a biztosítóberendezés. Ezen a szakaszon a múltkori kőomlás miatt csak egy
vágányon haladhatnak a vonatok.
Utasaink elnézését és türelmét kérjük!
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