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Fontos tudnivalók, jegyárak
Mielőtt elindulna, kérjük, tájékozódjon honlapunkon vagy telefonon (MÁVDIREKT: +36 (1) 3 49 49 49) a
kerékpárszállításra igénybe vehető vonatok menetrendjéről [1], tarifáiról [2] és az útirányokról.

Fontos információk
A kerékpárszállításra vonatkozó menetrendi jelölések
Ŏ Kerékpár nem szállítható.
Õ Kerékpár a vonaton a megjelölt helyen szállítható.
ư Kerékpár a vonaton a megjelölt helyen szállítható. Kerékpárhely foglalása kötelező.
Ʊ Kerékpárszállító kocsi közlekedik.
Ʋ Kerékpárszállító kocsi közlekedik. Kerékpárhely foglalása kötelező.
Ő Nemzetközi forgalomban kerékpár a vonaton a megjelölt helyen szállítható. Kerékpárhely foglalása kötelező.
Belföldi forgalomban kerékpár nem szállítható.
2-2 darab kerékpár szállítható a menetrendben a fenti piktogramokkal nem jelölt vonatokon is – a kötelező
ülőhelybiztosítással igénybe vehető kocsik kivételével – a vonat első vagy utolsó feljáróajtóval rendelkező
másodosztályú peronján.
Kerékpárszállítás feltételei
Egy utas egy darab egy nyomon haladó kerékpárt szállíthat
Ha a kerékpár kereke 20"-nál nagyobb, csak kerékpár-viteldíj megfizetése mellett, a kerékpárokra vonatkozó
egyéb szabályok betartásával szállítható
A 12 évesnél fiatalabb gyermek a kerékpárját csak felnőtt kíséretében szállíthatja
A 14 év alatti gyermek a 20"-nál nem nagyobb kerékátmérőjű gyermekkerékpárját bármilyen vonaton a jármű
utasterében díjfizetés nélkül is szállíthatja, amennyiben a többi utast nem akadályozza
Minden 20", vagy annál kisebb kerékátmérőjű kerékpár, és az eredetileg egykerekűnek gyártott kerékpár
(monocikli) – amennyiben a többi utast nem akadályozza – az étkező-, háló-, illetve fekvőhelyes kocsi
kivételével a Ŏ jellel jelölt vonatokon is díjfizetés nélkül szállítható:
- a jármű utasterében csak összecsukva és becsomagolva;
- a jármű peronján – összecsukhatóságtól függetlenül – csomagolás nélkül is;
- A kerékpárok becsomagolásánál elegendő a szennyezést és sérülést okozni képes részek beburkolása.
Különleges kialakítású kerékpárok szállítása
Elektromos kerékpár

Legfeljebb 300 watt teljesítményű elektromos segítőmotorral felszerelt kerékpár szállítható
Az elektromos kerékpárhoz egy kerékpárjegyet kell vásárolni
Tandem-kerékpár

Csak a Ʊ vagy Ʋ piktogrammal megjelölt vonatokon, a kerékpárszállító kocsiban szállítható tandemkerékpár
A többi vasúti kocsi egyéb tereiben (például első-utolsó kocsi előtere, többcélú tér) nem
A tandem-kerékpárhoz egy kerékpárjegyet kell vásárolni
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Kerékpár-utánfutó

Csak a Ư, ư, Ʊ vagy Ʋ piktogrammal megjelölt vonatokon, a kerékpárpiktogrammal megjelölt
járműrészben szállítható kerékpár-utánfutó
Csak a Ʊ vagy Ʋ piktogrammal megjelölt vonatokon, a kerékpárszállító kocsiban szállítható egynél több
kerékpár-utánfutó
Egy utas csak egy kerékpár-utánfutót szállíthat, amennyiben kerékpárt is visz magával.
Kerékpár-utánfutót az utas menetjegyén és kerékpárjegyén felül váltott kettő darab további
kerékpárjeggyel lehet szállítani
- Tehát aki egy darab – 20”-nál nagyobb kerékátmérőjű – kerékpárt és egy darab utánfutót szállít, annak
menetjegyén felül három darab kerékpárjeggyel kell rendelkeznie. Ez a szabály a kedvezményes
kerékpárjegyre, a díjmentes kerékpárjegyre, a kerékpáros túrajegyre és a kerékpárhelyjegyre is alkalmazandó
Összecsukható kerékpár
Függetlenül attól, hogy össze van-e csukva, vagy sem:

Legfeljebb 20” kerékátmérőig díjmentes a szállítása
20”-nál nagyobb kerékátmérő esetén kerékpár-viteldíj megfizetése mellett, a kerékpárokra vonatkozó egyéb
szabályok betartásával szállítható
Csoportos utazás
A menetrendben Ʊ és Ʋ piktogrammal jelölt vonatokat ajánljuk csoportoknak
Csoportos kerékpárszállításnak legalább 6 db kerékpár egy vonaton történő szállítása minősül
A regionális vonalakon már 4 fő esetén is célszerű bejelenteni az utazást
Csoportos utazás esetén mindenképp kérjük a vasúttársaságot értesíteni, hogy – a rendelkezésre álló
kapacitás függvényében – bővíteni lehessen adott vonaton a kerékpárszállítási kapacitást
Csoportos kerékpárszállítás a tervezett utazás előtt legalább 7 nappal korábban a területileg
illetékes szolgáltatásértékesítőnél [3] bejelentett és elszámolt csoportos utazás esetén kérhető, amennyiben
az igény teljesíthető

Kerékpárral a vasútvillamoson
A Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő vasútvillamos (TramTrain) járatokon biztosított kerékpárszállítás
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feltételei eltérnek a nagyvasúton alkalmazott feltételektől.

A Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő vasútvillamos-járatok vonalának tetszőleges szakaszán
kerékpár „A-B-C kerékpár zónajeggyel” szállítható.
A kerékpáros zónajegy az utas által megadott időponttól (nap, óra, perc) számított 59 percig érvényes. Az
utazás az érvényesség vége után is befejezhető, ha az utas az érvénytartam lejártakor már a TramTrain
járaton tartózkodik.
A vasútvillamoson érvényes kerékpáros zónajegy más vasúti járaton nem használható fel.
Ha az utas kerékpárjával a vasútvillamoson és másik személyszállító vonat(ok)on is kíván utazni, akkor a
vasútvillamosra érvényes „A-B-C kerékpár zónajegy”, valamint a nagyvasúti kerékpárjegy ára összeadódik.
Azonban a kerékpárjegy a teljes utazásra is megvásárolható a jegypénztárakban, az automatákból, az
Elvirában és a MÁV appban.
A vasútvillamosra kerékpárbérletek nem válthatók.
A vasútvillamosokon a kerékpáros kedvezmények – így pl. a Magyar Kerékpáros Klub tagjainak, a START
Klub kártyatulajdonosoknak járó – nem vehetők igénybe, valamint a kerékpáros túrajegyek nem érvényesek.
Az utas kerékpárszállításra – a mindenkori férőhelyek függvényében – a járművek lehajtható ülésekkel szerelt
többcélú tereit veheti igénybe, melyeket az ajtókon és a padlón piktogramok jeleznek.
Ha az utas helyhiány miatt nem tud a kerékpárjával a vasútvillamosra felszállni, akkor menetjegye és a
kerékpárjegye visszatérítését kérheti, melyről kérésre a fedélzeten szolgálatot teljesítő jegyellenőr ad ki
igazolást. Ha az adott járművön nincs jegyellenőr, akkor az utas a Személyszállítási Üzletszabályzat III.
Fejezet 2.2.1 c. pontban megadott telefonszámon vagy e-mailben kérheti a jegye fel nem használásáról az
igazolást.
A vasútvillamosokon díjmentesen szállítható a legfeljebb 16” külső kerékátmérőjű kerékpár, illetve
kerékátmérőtől függetlenül valamennyi összecsukható kerékpár és a roller összecsukott állapotban.
A vasútvillamos-járatokon biztosított kerékpárszállítás részletes feltételei ide [4] kattintva olvashatók el.

Az új típusú kerékpárszállító kocsi használata
Jegyváltás és jegyárak
Kerékpárjegyek
Kerékpárjegyet viszonylatra lehet vásárolni
A kerékpárjegyek árai a megtett út hosszának megfelelően alakulnak:
- 50 km alatt egységesen 235 Ft
- 50 km felett km-övezetenként növekszik az ár
InterCity és expresszvonaton történő utazás esetén a kerékpárjegy mellé kerékpárhelyjegyet is
szükséges váltani, mely jellemzően díjmentes
A START Klub kártyával [5] rendelkező utasaink (kivéve Prémium kártya) részére 25 %-os kedvezményt
biztosítunk a kerékpárjegy árából, szombatonként [6]pedig 1 db kerékpárt díjmentesen szállíthatnak
A vasúti bérlettel rendelkező utasok, szombaton és vasárnap a bérleten feltüntetett viszonylaton
díjmentes kerékpárjegy megváltásával ingyenesen vihetik magukkal biciklijüket
Magyar Kerékpárosklub klubkártyával rendelkező utasaink részére 25%-os kedvezményt biztosítunk a
kerékpárjegy árából
Kerékpár havibérlet
Ha ingázik és van vasúti havibérlete vagy Budapest-bérlete, érdemes kerékpárjára kerékpár-havibérletet váltani,
amely akár már 3 menettérti utazás után meghozza az árát. A kerékpár-havibérletek árairól a Vasúti menetdíjtáblák
10. oldalán [7] tájékozódhat.
Az összecsukható kerékpárt – az Üzletszabályzatban feltüntetett kézipoggyászméret - és tömeghatáráig – a
vasúttársaság díjmentesen szállítja!
Kerékpárral a Balaton körül
Hazánk legkedveltebb kerékpáros célpontja a Balaton és környéke. Ezért speciális Balatoni
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kerékpárjegyet ajánlunk utasaink figyelmébe, amellyel kedvező áron érhetik el a MÁV és a GYSEV bármely
állomásáról a tó körüli vasútvonalak bármely állomását.
A kerékpáros túrajegy ára távolságtól függetlenül egységesen 400 Ft, automatából váltva 5%, online vagy
applikációból vásárolva 10% kedvezménnyel érhető el.
InterCity-járatainkra a kerékpáros túrajegy mellé kerékpárhelyjegy váltása is szükséges, mely a nyári főszezon
kivételével jellemzően díjmentes.
Start Klub Kártyával [5] rendelkező utasaink szombatonként [6] a Balatonhoz is díjmentesen szállíthatják bringájukat,
de bizonyos vonatokra kötelező a kerékpárhelyjegy megváltása.

[8]
Kerékpáros túrajegy
Kerékpáros túrajegyet kínálunk a Tisza-tóhoz és a Fertő tóhoz
Bármely magyarországi állomásról indulva megváltható és adott napon érvényes
Ára távolságtól függetlenül egységesen 420 Ft
Érvénytartamán belül korlátlan számú kerékpárszállítást biztosít (oda és vissza irányban is) az érintett
vasútvonalakon. Az utasnak természetesen a megfelelő menetjeggyel rendelkeznie kell
InterCity és expresszvonaton történő utazás esetén a kerékpáros túrajegy mellé kerékpárhelyjegyet is
szükséges váltani, mely jellemzően díjmentes
Példa a kerékpáros túrajegy használatára:
Budapestről a Tisza-tóhoz utazva a menetjegy mellé a Tisza-tavi kerékpárjegyet megváltva nemcsak a tóhoz lehet
eljutni és a biciklit elszállítani, hanem ugyanezen a napon a tisza-tavi állomások között utazva nem kell újabb
kerékpárjegyet váltani, csupán az adott útra érvényes menetjeggyel kell rendelkezni. A túrajegy érvénytartamán belül
visszautazásra is használható, tehát egynapos túra esetén a Tisza-tótól Budapestre visszautazáshoz nem kell újabb
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kerékpárjegyet váltani, a Tisza-tavi kerékpárjegy érvényes.
Ha az utazás részben vagy egészben kerékpárhelyjegy-köteles vonaton történik, a kerékpáros túrajegy mellé
kerékpár-helyjegyet is váltani kell.

A Tisza-tavi kerékpáros túrajegy érvényességi területe:

[9]

A Fertő-tavi kerékpáros túrajegy érvényességi területe:
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[10]
Kerékpárszállítás feltételei
Egy utas egy darab egy nyomon haladó kerékpárt szállíthat
Ha a kerékpár kereke 20"-nál nagyobb, csak kerékpár-viteldíj megfizetése mellett, a kerékpárokra vonatkozó
egyéb szabályok betartásával szállítható
A 12 évesnél fiatalabb gyermek a kerékpárját csak felnőtt kíséretében szállíthatja
A 14 év alatti gyermek a 20"-nál nem nagyobb kerékátmérőjű gyermekkerékpárját bármilyen vonaton a jármű
utasterében díjfizetés nélkül is szállíthatja, amennyiben a többi utast nem akadályozza
Minden 20", vagy annál kisebb kerékátmérőjű kerékpár, és az eredetileg egykerekűnek gyártott kerékpár
(monocikli) – amennyiben a többi utast nem akadályozza – az étkező-, háló-, illetve fekvőhelyes kocsi
kivételével a Ŏ jellel jelölt vonatokon is díjfizetés nélkül szállítható:
- a jármű utasterében csak összecsukva és becsomagolva;
- a jármű peronján – összecsukhatóságtól függetlenül – csomagolás nélkül is;
- A kerékpárok becsomagolásánál elegendő a szennyezést és sérülést okozni képes részek beburkolása.
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érvényességi területe [13]
A Fertő tavi kerékpáros túrajegy
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A Tisza-tavi kerékpáros túrajegy
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