
TÁJÉKOZTATÓ
A MÁV Zrt. 20 milliárd forintos kormányzati támogatással április 6-án megkezdi a ceglédi 
(100a) vonal idei felújítását Vecsés–Üllő–Monor szakaszon, a kivitelezést a MÁV FKG Kft. 
végzi. A várhatóan ősz végére befejeződő munkálatoknak köszönhetően helyreállhat 
ezen a szakaszon is az eredeti 120 km/órás pályasebesség, megszüntethetőek a  
sebességkorlátozások, ezáltal megbízhatóbbá és stabilabbá válik a közlekedés, csökken 

a meghibásodások száma.

A kivitelezés első ütemében, Vecsés–Üllő szakaszon, április 6. – június 18. között zajlanak 
a munkálatok.

A közúti átkelőhelyek is megújulnak a vonalon, és az ezekhez csatlakozó utak  
aszfaltozását is elvégzik, ezáltal biztonságosabbá, zökkenőmentesebbé válik az  
áthaladás. Vecsésen a Virág utca és Rudolf köz közötti gyalogos felüljárót is felújítják. A 
munkálatokat, az útátjárók lezárását a minél kisebb zavartatás érdekében a vágányzári 
munkák ütemezéséhez igazították. Legalább egy átjárón folyamatosan biztosítva lesz a  

közúti és gyalogos átkelési lehetőség.

2021. április hónapban érvényes teljes lezárások:

Az utasoktól és a lakosságtól türelmet, megértést kérünk a felújítás alatt várható  
kellemetlenségekért!

A felújítással és a módosított menetrendekkel kapcsolatos információk a  
www.mav.hu/100a oldalon érhetők el, a munkálatokkal kapcsolatos lakossági  
észrevételeket és panaszokat április 6-tól emailben, a 100a@fkg.hu címen lehet jelezni.

Vecsés, Zrínyi út - Szép út közúti és 
gyalogos átjáró és Angyal - Virág 
utcákat összekötő gyalogos és  
kerékpáros átjáró

2021. április 7. 8:30 – április 12. 19:00
2021. április 16. 8:30 – 12:00
2021. április 20. 8:30 – 12:00
2021. április 24. 8:30 – 12:00
2021. április 29. 8:30 – 12:00

Vecsés, Virág utca és Rudolf köz  
közötti gyalogos felüljáró

2021. április 8 – június 18

Vecsés, Dózsa György út átjáró

2021. április 16. 12:00 – április 17. 19:00

Üllő, Széchenyi út – teljes útzár

2021. április 25. 7:00 – április 30. 22:00

Vecsés, Kakucsi út

2021. április 13. 8:30 – április 14. 19:00
2021. április 16. 12:00 – április 18. 19:00
2021. április 20. 12:00 – április 22. 12:00
2021. április 29. 12:00 – április 30. 19:00


