Változások az Összekötő vasúti hídon át közlekedő vonatoknál szombatig
MÁV-csoport (https://www.mavcsoport.hu)
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2021. november 20. szombat, 08.28 / Utolsó módosítás: 2021. december 9. csütörtök, 05.20
Az Összekötő vasúti hídnál zajló építési munkálatok miatt november 16-tól december 11-ig változik a
menetrendje a Ferencváros és Budapest-Kelenföld közötti szakaszon közlekedő távolsági és elővárosi
vonatoknak.

Budapest-Győr vonal [1]
A Budapest–Győr–Szombathely, illetve a Budapest–Győr–Sopron útvonalon közlekedő InterCity vonatok a
Keleti helyett a Déli pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. A Szentgotthárdról Budapestre 5:01-kor induló
Savaria InterCity (IC 919) csak Budapest-Kelenföldig közlekedik.
A munkanapokon délutánonként a Keleti pályaudvarról Győrbe induló G10-es vonatok Budapest-Kelenföldről
indulnak (9304, 9314, 9308), de egy délutáni G10-es vonat (9306) továbbra is a Keleti pályaudvarról indul
16:49-kor.
A naponta a Keleti pályaudvarról késő este Győrbe induló G10-es vonat (9318) a Déli pályaudvarról indul
21:50-kor.
Vasárnap délutánonként a Szombathely–Győr–Budapest közötti mentesítő vonatok (1935, 1945, 19203,
1943) csak Budapest-Kelenföldig közlekednek.
A Münchenből érkező késő esti utolsó railjetnek (261) a Keleti helyett a Déli pályaudvar a végállomása.

Székesfehérvári vonal [2]
Az S36-os vonatok csak Budapest-Kelenföld és Tárnok/Martonvásár/Kápolnásnyék között járnak, BudapestKelenföld és Kőbánya-Kispest között az óránként közlekedő G43-as vonatokkal lehet utazni.

Bérlet- és jegyfelhasználás a BKK M4-es metróvonalán [3]
A módosított menetrend miatt azok a vasúti bérletek és menetjegyek, amelyek a Budapest-Győr-Hegyeshalom
(1-es) vonalra akár részben is érvényesek az adott napra – felhasználhatók az M4-es metró teljes vonalán
Kelenföld vasútállomás és Keleti pályaudvar között: tanuló havibérletek, 30 napos tanuló bérletek, tanuló félhavi
bérletek, dolgozó havibérletek, dolgozó 30 napos bérletek, dolgozó félhavi bérletek, viszonylati egyúti vagy menettérti
útra szóló menetjegyek. Az akár részben is a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalra szóló menetjegyek egyszeri
utazásra használhatók fel az M4-es metrón. Továbbá a féléves és éves START Klub Bónusz, VIP és Prémium
kártyákat is elfogadják a metrón történő utazáshoz.
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