Tájékoztató a Budapest-Nyugati 2021. június 19. és 2021. július 17. közötti lezárása miatti díjszabási változásokról
Budapest-Nyugati 2021. június 19. és 2021. július 17. közötti időszakában történő lezárásának ideje alatt a
személyvonatok közlekedési rendjében bekövetkező változások miatt az alábbi változások szükségesek annak
érdekében, hogy az utazóközönség számára ne járjon jelentős menetidőnövekedéssel a további költségek
megfizetése nélküli eljutás.
I.

felármentesség az érintett vonatokon
A vágányzár időszakában az Innovációs és Technológiai Minisztérium jóváhagyásával


a közvetlenül a 100-as vasútvonalon közlekedő IC vonatok előtt és után közlekedő 142-es vonali
személyvonatok csak Kőbánya-Kispest – Lajosmizse szakaszon közlekednek, ezen belül is változó
szakaszokon, változó időpontokban vonatpótló autóbuszok közlekednek, ezért valamennyi 100as vasútvonalon közlekedő IC vonatra (azok közlekedési napjain) felármentességet vezet be a
vasúti társaság a Ferihegy – Zugló szakaszra.



az S36-os viszonylatjelzésű személyvonatok Kőbánya-Kispest és Budapest-Kelenföld szakaszon
lemondásra kerülnek, az S36-os viszonylatjelzésű személyvonatok után/előtt induló/érkező 140es vasútvonalon közlekedő IC vonatok kiindulási vagy végállomása Budapest-Kelenföld. Emiatt a
MÁV-START Zrt. a szegedi vonatok (a vonatok közlekedési napjaira) gyorsvonati pótjeggyel
igénybe vehető kocsicsoportjára felármentességet vezet be a Ferihegy – Budapest-Kelenföld,
továbbá két esetben csak Ferihegy – Kőbánya-Kispest szakaszra, tekintve, hogy e két vonat nem
közlekedik Kőbánya-Kispest és Budapest-Kelenföld között.



technológiai okok miatt a 100-as vasútvonalon közlekedő sebesvonatok – két vonatpár
kivételével – Kőbánya-Kispestről indulnak, ill. oda érkeznek; a kivétel két vonatpár pedig Zugló
utasforgalmi kiindulási vagy végállomással kerül meghirdetésre, ezért ezekre a vonatokra
Ferihegy és Kőbánya-Kispest, valamint a kivétel két vonatpár esetében (melyből csak három
vonat felárköteles) Ferihegy – Zugló szakaszra felármentességet vezet be a szolgáltató.
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A részletes, vonatszámonkénti és viszonylatonkénti listát a lent található, 1. sz. táblázat tartalmazza.
A vágányzárban érintett feláras vonatok esetében az M3-as metrópótlás miatt korábban elrendelt felármentesség
továbbra is hatályos.
1. sz. táblázat
Budapest-Nyugati lezárása miatt felármentes viszonylat
vonatszám
2021. június 19-től 2021. július 17-ig
Budapest-Kelenföld – Ferihegy

700

732

734

736

(a vonatok közlekedési napjain)

702

704

706

708

712

714

716

718

722

724

726

728

Ferihegy – Budapest-Kelenföld;

709

737

735

733

Ferihegy – Kőbánya-Kispest

707

705

703

701

(a vonatok közlekedési napjain)

717

715

713

711

727

725

723

721

Zugló – Ferihegy

650

654

658

608

(a vonatok közlekedési napjain)

34

604

606

618

652

656

616

602

614

626

609

617

615

603

619 560-1 564-1

568-1

628
Ferihegy – Zugló
(a vonatok közlekedési napjain)

580-1

605

33
601

607 562-1 566-1
Kőbánya-Kispest – Ferihegy;

6106
6102

6104

Zugló – Ferihegy

6136

6108

(a vonatok közlekedési napjain)

6192

6194

6198

Ferihegy – Kőbánya-Kispest;

6129

6199

6105

Ferihegy – Zugló

6109

6107

6195 16303

(a vonatok közlekedési napjain)
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II.

bérlet és nemzetközi menetjegyelfogadás a BKK kijelölt járatain, viszonylatain
Az utazóközönség számára a kellemetlenségek csökkentése érdekében a következő, időben érvényes
díjtermékek kerülnek elfogadásra a BKK 2. sz. táblázatban felsorolt járatain, kizárólag a megjelölt
szakaszokon.
Díjtermékek:















Tanuló havibérlet;
30 napos tanuló bérlet;
Tanuló félhavi bérlet;
Havibérlet (dolgozó);
30 napos bérlet (dolgozó);
Félhavi bérlet (dolgozó);
Tokod/Annavölgy/Sárisáp/Dág/Csolnok/Máriahalom/Úny/Tinnye – Árpád híd autóbusz állomás
VOLÁNBUSZ bérlet;
valamennyi nemzetközi vasúti menetjegy;
valamennyi START Klub Bónusz kártya;
valamennyi START Klub VIP kártya;
valamennyi START Klub Prémium kártya;
valamennyi MÁV-START és GYSEV kiállítású Vasúti utazási igazolvány (ideiglenes is);
valamennyi vakációbérlet;
Dunakanyar napijegy.

Korlátozások:
Viszonylati díjtermékek esetén kizárólag olyan díjtermékek kerülhetnek elfogadásra az alábbi
táblázatban jelölt BKK járatokon, szakaszokon, melyeken a feltüntetett egyik (kiindulási vagy célállomás)


belföldi viszonylati díjtermék esetén Budapest-Nyugati;



nemzetközi vasúti menetjegy esetén BUDAPEST (melybe beletartozik Budapest-Nyugati ill.
Rákospalota-Újpest is).

A fenti díjtermékek valamennyi, táblázatban jelölt szakaszon felhasználhatók a rajtuk esetlegesen
feltüntetett viszonylattól függetlenül, a sárga háttérrel jelölt járatok, szakaszok nem biztos, hogy olyan
járatokat jelentenek, melyek valóban közlekedni fognak.
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2. sz. táblázat
vasútállomás/átszállási
pont
(vonal száma)

nappali BKK szolgáltatás
(amennyiben közlekedik)


H5 HÉV (Aquincum-Batthyány tér)



M3 metró (Újpest-városkapu M - Lehel tér M) és M3, M14es pótlóbuszok (Lehet tér M - Nyugati pályaudvar M)



14-es villamos (Angyalföld vasútállomás - Lehet tér M) és
M3, M14-es pótlóbuszok (Lehet tér M - Nyugati pályaudvar
M)
30,30A, 230A jelű autóbuszok (Angyalföld vasútállomásKeleti pályaudvar M)

éjszakai BKK szolgáltatás
(amennyiben közlekedik)


923-as autóbusz (Aquincum- Nyugati
pályaudvar M)



950, 950A-s buszok (Újpest-városkapu M
- Nyugati pályaudvar M)



914-es autóbusz (Angyalföld
vasútállomás - Nyugati pályaudvar M)



950, 950A-s buszok (Hubay Jenő tér
Nyugati pályaudvar M)



907, 973-as autóbuszok (Zugló
vasútállomás - Blaha Lujza tér M)



909-es autóbusz (Kőbánya alsó
vasútállomás – Deák Ferenc tér M)



200E jelzésű autóbusz (Kőbánya-Kispest
P+R (befelé)/Kőbánya Kispest M (kifelé)
Határ úr M) és 914, 914A, 950, 950A
jelzésű buszjáratok (Határ út M – Nyugati
pályaudvar M)

Aquincum (2)
Újpest vasúti
megállóhely /
Újpest-városkapu M (2)

Angyalföld (2)



Rákospalota-Újpest
(70,71)






Zugló (100a, 140)

Kőbánya alsó (100a, 140)

Kőbánya-Kispest (100a,
140, 142)

III.



12, 14-es villamosok (Rákospalota-Újpest vasútállomás –
Újpest-központ M) tovább M3-as metró (Újpest-központ M
– Lehel tér M) majd M3, M14-es pótlóbuszok (Lehel tér M –
Nyugati pályaudvar M)
12, 14-es villamosok (Rákospalota-Újpest vasútállomás –
Lehet tér M) és M3, M14-es pótlóbuszok (Lehel tér M –
Nyugati pályaudvar M)
12, 14-es villamosok (Rákospalota-Újpest vasútállomás –
Angyalföld vasútállomás) onnan a 30,30A, 230A jelű
autóbuszok (Angyalföld vasútállomás- Keleti pályaudvar M)
5, 7, 7E, 8E, 108E, 110, 110E, 112, 133E jelű autóbuszok
(Zugló vasútállomás - Blaha Lujza tér M)
72-es trolibusz (Zugló vasútállomás – Nyugati pályaudvar M
(Podmaniczky utca))



9-es autóbusz (Kőbánya alsó vasútállomás – Deák Ferenc
tér M)



munkanap: M3-as metró (Kőbánya-Kispest M – Nagyvárad
tér M) és M3-as pótlóbusz (Nagyvárad tér M - Nyugatipályaudvar M)
hétvégén: M3-as pótlóbusz (Kőbánya-Kispest M -Nyugatipályaudvar M)



MÁV-START által közlekedtetett autóbuszok
Tekintettel arra, hogy Budapest-Nyugati a városközpontban található és valós utazási igény jelentkezik
Budapest-Nyugati környékének megközelítésére, ezért a MÁV-START Zrt. Budapest-Nyugati –
Rákospalota-Újpest között – meghirdetett vágányzári hirdetmény szerint – autóbuszokat közlekedtet
állomásközpótló jelleggel, melyen a vonatpótló autóbuszra vonatkozó szabályok (SZÜSZ II. 2.7.)
érvényesek.

IV.

Belföldi kontingentált menetjegy („Okosjegy”) megválthatósága
Tekintettel arra, hogy a 140-es vasútvonalon közlekedő IC vonatok kiindulási vagy végállomása a lezárás
miatt többnyire Budapest-Kelenföld, a kontingentált menetjegyek („Okosjegyek”) Budapest-Nyugati és
Zugló helyett Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomásról/ra is megválthatók amennyiben az adott
140-es vasútvonalon közlekedő IC vonat kiindulási vagy végállomása Budapest-Kelenföld.
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V.

Mozgáskorlátozottak különleges utaztatása
A vágányzár miatt Budapest-Nyugati helyett Ferihegy megállóhelyet, szegedi vonatok esetén BudapestKelenföldet tudja felkínálni a vasúti társaság a SZÜSZ II. 9.5. fejezete szerinti bejelentett és visszaigazolt
segítségnyújtás keretében történő utazások alkalmaival. A bejelentett és visszaigazolt utazás esetén
Ferihegy megállóhelyen a vonatok a megállóhely bal vágányára érkeznek, így az utasok nem
kényszerülnek a felüljáró használatára, Budapest-Kelenföld állomáson pedig mindig van olyan peron,
amelyik akadálymentesen megközelíthető.
Annak érdekében, hogy az így okozott többletmenetidő ne okozott további vasúti költséget, az ilyen
utasok


a 70/71-es vasútvonal felől Rákospalota-Újpestig érvényes menetjegyeiket felhasználhatják utazásra
Ferihegy megállóhelyig, illetve



Rákospalota-Újpesttől a 70/71-es vasútvonal felé érvényes menetjegyeiket felhasználhatják utazásra
a Ferihegy – Rákospalota-Újpest szakaszon is.

A vonatközlekedés részleteit a kiadott vágányzári hirdetmények tartalmazzák, egyebekben a
Személyszállítási Üzletszabályzat és azzal összefüggésbe hozható nyilvános szabályozások kerülnek
alkalmazásra értelemszerűen.
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