2022. június 20-tól jelen dokumentumban foglaltak szerint lehetséges a pályakizárás miatt a menetjegyek
felhasználása, a pályakizárás miatt alkalmazott közlekedési rendet külön vágányzári hirdetmények tartalmazzák.
1. Vonatpótlás a 70-es vasútvonalon
2022. június 15-től további intézkedésig 70-es vasútvonal Nagymaros és Szob közötti szakaszán szünetel a vasúti
közlekedés, a kizárt szakaszon a belföldi vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek a 12-es főúton. A
vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek az általános szabályok szerint felhasználhatók utazásra.
2. Nemzetközi vonatok közlekedésével kapcsolatos tudnivalók
a. Budapest és Szob között nem közlekedő vonatok
(érintett vonatszámok: 286, 278, 276, 274, 272, 270, 271, 273, 275, 277, 279, 287)
A fent felsorolt nemzetközi vonatok Budapest-Nyugati és Szob között nem közlekednek. Budapest-Nyugati és
Nagymaros között a belföldi vonatokkal, Nagymaros és Szob között az azokhoz csatlakozó vonatpótló
autóbuszokkal lehet utazni. A vonatokhoz kötött menetjegyek a 70-es vonalon a menetjegyen feltüntetett
irányban egyszeri utazásra felhasználhatók a határátlépő vonat közlekedési napján. A Szlovákiába vagy azon át
más országokba kiadott jegyeket a feltüntetett vonathoz képest később közlekedő azonos közlekedési napú és
viszonylatú nemzetközi vonaton is el kell fogadni utazásra (tehát a vonathoz kötöttség részben megszűnik).
b. Kerülő útvonalon, Rajka határátmenetben közlekedő vonatok
A 280/281, a 130/131 és a 476/477 sz. vonatpárok továbbra is Rajkán át közlekednek, Budapest-Keleti állomásról
korábban indulnak és oda később érkeznek, emellett Budapest-Kelenföld és Győr állomásokon is megállnak. A
vonatok belföldön felár megfizetése nélkül igénybe vehetők, kerékpár belföldön nem, csak nemzetközi
forgalomban szállítható, a 476/477 vonatokon nem szállítható kerékpár. Ha az utas Szob határátmenetben
érvényes nemzetközi menetjeggyel rendelkezik ezekre a vonatokra, azokat felhasználhatja


a kerülő útirányon át közlekedő vonatokon, illetve



70-es vonal valamennyi vonatán és vonatpótló autóbuszán is, ha utazását a vonattal Vác, NagymarosVisegrád vagy Szob állomáson kezdené meg/fejezné be. Ez a vonathoz kötött menetjegyeknél csak a
jegyen feltüntetett vonat közlekedési napján lehetséges.
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A 280/281 és 130/131 sz. vonatokra kiadott valamennyi vonathoz kötött menetjegyet, valamint a 476/477 sz.
vonatra kiadott START Europa SK és Europa Expres menetjegyeket más azonos közlekedési napú és viszonylatú
nemzetközi vonaton is fel lehet használni, akkor is, ha azok Szob határátmenetben közlekednek.
3. Egyebek
A MÁV-START Zrt. Esztergom és Budapest-Nyugati (valamint Budapest-Nyugati és Esztergom) között továbbra
is elfogadja utazásra az adott napra szóló, Szob határátmenetben érvényes valamennyi nemzetközi
menetjegyet.
Budapest, 2022. június 17.
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