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Frissítés 11.19-én 19:00-kor:

A Monorról 21:37-kor induló S50-es vonat teljes útvonalon közlekedik (2751).,
A Lajosmizséről 18:41-kor és 19:41-kor a Nyugati pályaudvarra induló S21-es vonat teljes útvonalon
közlekedik (2911, 2921).
A Nyugati pályaudvarról 22:18-kor Lajosmizsére induló S21-es vonatok teljes útvonalon közlekedik, a Nyugati
pályaudvarról indul (2958).
Frissítés 11.19-én 18:30-kor:

Nyugati pályaudvarról 20:28-kor Debrecenbe induló (6008-as) sebesvonat Ceglédről indul. Utasai a Nyugati
pályaudvarról 20:23-kor Nyíregyházára induló (628-as) Sóstó InterCity vonattal utazhatnak Ceglédig, amely
ezért 5 perccel később, 20:28-kor indul.
A Nyugati pályaudvarról 21:28-kor Debrecenbe induló sebesvonat teljes útvonalon közlekedik, és Kőbánya
alsón is megáll (6018).
A Nyugati pályaudvarról 22:28-kor Debrecenbe induló (6098-as) sebesvonat Ceglédről előreláthatólag 30
perces késéssel indul, mert utasainak Cegléden csatlakozás lesz biztosított a Nyugati pályaudvarról 22:43-kor
Szolnokra induló (2638-as) S50-es vonattal.
A Nyugati pályaudvarról 19:03-kor és a szerelvényforduló miatt Ceglédről 20:48-kor induló Z50-es vonat nem
közlekedik (2828-as, 2831-es).
A Lajosmizséről 20:41-kor a Nyugati pályaudvarra induló S21-es vonat teljes útvonalon közlekedik (2931).
A Nyugati pályaudvarról 23:33-kor Lajosmizsére induló S21-es vonat teljes útvonalon közlekedik, a Nyugati
pályaudvarról indul (2968).
Frissítés: A Kőbánya-Kispestről Monorra 7:23-kor induló 2722-es számú és a Monorról a Nyugati pályaudvarra
8:37-kor induló 2737-es számú S50-es vonat járműhiba miatt nem közlekedik.
Továbbá nem közlekedik a Kőbánya-Kispestről Monorra 9:53-kor induló 2772-es számú és a Monorról a Nyugatiba
11:07-kor induló 2735-ös számú S50-es vonat. A Ceglédről a Nyugati pályaudvarra 7:48-kor és 10:48-kor induló
(2817-es és 2815-ös) Z50-es vonat Monor és a Nyugati pályaudvar között minden állomáson és megállóhelyen
megáll.
Frissítés: 11.19-én 13:30-kor
Kőbánya-Teher állomáson pénteken is dolgoznak a biztosítóberendezés javításán a szakemberek, ezért a következő,
korábban meghirdetett közlekedési rend érvényben marad néhány kivétellel. A késések várhatóan csökkennek
pénteken, de 10-20, esetenként 20-30 perccel hosszabb menetidőkre továbbra is számítani lehet a ceglédi és a
lajosmizsei elővárosi vonalakon, valamint a debreceni, szegedi vonalakon.
A nagyobb késések és torlódások megelőzése érdekében több vonat rövidebb útvonalon
közlekedik, vagy kimarad a menetrendből a Budapest–Cegléd–Szolnok és a Budapest-Lajosmizse
vonalon.
Szolnoki, ceglédi elővárosi vonatok

1. oldal (összes: 3)

A ceglédi és lajosmizsei vonalon pénteken is korlátozásokkal közlekednek a vonatok
MÁV-csoport (https://www.mavcsoport.hu)
A monori S50-es vonatok jellemzően csak Kőbánya-Kispest és Monor között járnak.

Kivételek: A Nyugati pályaudvarról Monorra 4:38-kor, 5:08-kor és 5:38-kor induló S50-es vonatok teljes
útvonalon közlekednek, a Nyugatiból indulnak (2710-es, 2720-as és 2730-as).
A szolnoki S50-es vonatok teljes útvonalon közlekednek.
A G50-es vonatok jellemzően csak Kőbánya-Kispest és Szolnok között közlekednek.

Kivéve:
A Szolnokról 4:40-kor a Nyugati pályaudvarra induló (2849-es) G50-es vonat csak Ceglédtől közlekedik.Az
utasok Szolnoktól Ceglédig a Debrecenből Budapestre közlekedő, Szolnokról 5:10-kor továbbinduló (6019-es)
sebesvonattal utazhatnak. A Kecskemétről Budapestre 4:32-kor induló (7029-es) személyvonat Ceglédtől
5:06-kor induló G50-es (2849-es) járatként közlekedik, annak állomásain, megállóhelyein is megáll.
A Szolnokról Budapestre 5:40-kor induló (2879-es) G50-es vonat nem közlekedik, ezért a Szolnokról
Budapestre 5:25-kor induló (2649-es) Z50-es vonat a 2879-es járat menetrendje szerint, mintegy negyedórás
késéssel indul és közlekedik.

A Z50-es vonatok nagy része a teljes útvonalon közlekedik.

Kivételek:
A Ceglédről 4:48-kor és Szolnokról 5:25-kor induló Z50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek
(2839-es, 2649-es).
A Nyugati pályaudvarról 13:33-kor, 14:33-kor, 15:33-kor és 16:33-kor Ceglédre induló Z50-es vonatok csak
Kőbánya-Kispesttől közlekednek (2856-os, 2866-os, 2876-os, 2886-os).
A korábban kiadott tájékoztatással ellentétben teljes útvonalon közlekednek: a 14:03-kor, 17:03-kor,
18:03-kor és 19:03-kor Ceglédre induló Z50-es vonatok (2816-os, 2846-os, 2818-as, 2828-as).
Lajosmizsei vonal
Az S21-es vonatok jellemzően csak Kőbánya-Kispest és Lajosmizse között közlekednek.
Debreceni fővonal
A debreceni, nyíregyházi sebesvonatok jellemzően csak Ceglédig közlekednek és onnan indulnak vissza.

Kivételek:
a Debrecenből 2:31-kor, 3:26-kor és Nyíregyházáról 18:45-kor induló vonatok teljes útvonalon, a Nyugati
pályaudvarig közlekednek (6009-es, 6019-es és 6133-as).
A Nyugati pályaudvarról 5:03-kor és 17:28-kor Nyíregyházára induló, a 20:28-kor és 21:28-kor Debrecenbe
induló vonatok teljes útvonalon közlekednek, a Nyugati pályaudvarról indulnak (6160-as, 6118-as, 6008-as és
6018-as).
A debreceni, nyíregyházi, záhonyi InterCity-k a teljes útvonalon közlekednek.

Az InterCity vonatok megállnak Kőbánya alsó megállóhelyen is.
A Nyugati pályaudvar és Szolnok között felármentesen vehetők igénybe.
Szegedi vonal
A szegedi IC-k a teljes útvonalon közlekednek.
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Az InterCity-k megállnak Kőbánya alsó megállóhelyen is.
A Nyugati pályaudvar és Cegléd között felármentesen vehetők igénybe.
A kecskeméti személyvonatok jellemzően teljes útvonalon közlekednek.

Kivéve: A Kecskemétről 5:12-kor induló személyvonat csak Kőbánya-Kispestig közlekedik (7039).
A Kecskemétről 4:32-kor a Nyugati pályaudvarra indult (7029-es) személyvonat Ceglédtől (2849-es) G50-es
vonatként közlekedik.

Kőbánya-Kispest és a belváros közötti kapcsolat
A gyorsabb eljutás érdekében a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest közötti szakaszon érdemes a BKK járataival
utazni. A vasúti jegyeket és bérleteket elfogadják az M3-as metrón Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér
között, valamint az M3-as metrópótlón a Nagyvárad tér és a Nyugati pályaudvar között.
Utasaink elnézését és türelmét kérjük!
18-án, csütörtök éjszakáig érvényes korlátozások. [1]
Korábbi tájékoztatások itt érhetők el. [2]
A műszaki hibáról és a helyreállításról itt olvasható hír: https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/kobanya-teherallomason-tovabbra-dolgoznak-biztositoberendezes-helyreallitasan [3]

Forrás:https://www.mavcsoport.hu/mavinform/cegledi-es-lajosmizsei-vonalon-penteken-korlatozasokkal-kozlekednekvonatok
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