
A Tisza-tó körül az év kerékpárútján!
Tudta, hogy a Tisza-tó:
- hazánk második legnagyobb tava és a Világ-
 örökség része? 
- mesterséges tó, eredeti nevén Kiskörei-víztározó? 
- teljesen körbe lehet biciklizni?
- a bicikliút Tiszafüred és Poroszló közötti látványos,
 hidakon átvezető szakaszát a nagyközönség
 2021-ben az Év Kerékpárútjának választotta?

Nem csoda, hiszen minden kerékpárost lenyűgöz 
a csendes, közutaktól távol eső kerékpárút, amely 
elbűvölő természeti környezetben, ártéri erdők kö-
zött vezet, és körülöleli a tó. Tekerés közben még 
a vízimadarak szárnycsapásait is hallani, sőt, arra is 
van lehetőség, hogy a biciklit letámasztva vízre 
szálljunk, és felfedezzük a rejtett lagúnákat. 

Vonattal a tóhoz
Hagyja otthon az autót, hiszen vonatra szállva a ke-
rékpárokat is magukkal vihetik, és kényelmesen 
utazik az egész család! A Tisza-tó négy legismer-
tebb települése: Tiszafüred, Poroszló, Kisköre és 
Abádszalók elérhető vonattal, a járatok többségén 
pedig kerékpárszállító kocsi áll az utasok rendel-
kezésére. A vonat előnye az autóval szemben, hogy 
nem kell a túra kiindulópontjára visszatekerni: ahol 
elfáradt, vagy ahol már járt korábban, ott kerékpár-
jával felszállhat a vonatra.
Térkép és részletes információk
a kerékpárszállításról: 
mav.hu/kerekpar

Milyen vonat jár erre?
Budapestről a Tisza-tó expresszvonatot ajánljuk, 
amellyel átszállás nélkül juthat el a tóhoz. Menet-
rendjét a kerékpáros utasok igényeihez igazítottuk, 
így akár egynapos, tókerülő túrákat lehet vele ter-
vezni. A vonattal a Hortobágy is elérhető. 
A Tisza-tó expresszvonat augusztus 28-ig minden 
nap, utána november 1-ig hétvégén közlekedik.
Számos nagyvárosból: Egerből, Miskolcról, Debre-
cenből és Szolnokról is elérhető egy átszállással a tó. 

Elég egy Tisza-tavi kerékpárjegy
A kerékpár szállításához - az utas jegyén felül - ele-
gendő egy 420 Ft-os Tisza-tavi kerékpárjegyet 
venni a MÁV appban vagy a jegy.mav.hu oldalon. 
Ezzel a kerékpárjeggyel egy teljes napon át korlát-
lanul szállítható a kerékpár a tóhoz vezető vasút-
vonalakon. A Tisza-tavi kerékpárjegy megváltásával 
bármely magyarországi vasútállomástól szállíthat-
juk biciklinket a tóhoz, egynapos túra esetén pedig 
hazafelé is.

Különleges híd a Tisza fölött
Tiszafüredre és Poroszlóra egyre többen érkeznek 
vonattal, azonban kevesen tudják, hogy a tó déli 
részén Kisköre és Abádszalók is elérhető kerék-
párral, amivel változatosabbá tehető a biciklitúra. 
Ráadásul Kiskörén ível át a Tisza felett hazánk 
egyetlen közös használatú vasúti-közúti hídja, 
melyen áttekerni nem csak a gyerekek, de a fel-
nőttek számára is élmény. Ehhez Kisköre-Tiszahíd 
megállónál érdemes leszállni. Budapestről kál-
kápolnai átszállással lehet eljutni ide, a vonatok ke-
rékpárszállító kocsikkal közlekednek.

Hol lehet kerékpárjegyet venni?
Bármelyik jegypénztárban, jegykiadó automatá-
ból, illetve online:
- jegy.mav.hu  

-   MÁV app

További részletek: www.mavcsoport.hu 

Kerékpárral a Tisza-tóra

Utazás vonattal 

Tisza-tó expressz
Budapest-Keleti

Gödöllő
Hatvan

Füzesabony
Poroszló

7:55
8:22
8:44
9:32
9:56

20:05
19:34
19:10
18:32
18:01

Tiszafüred
Egyek

Hortobágyi Halastó
Hortobágy

Balmazújváros

10:14
10:25
10:41
10:49
11:05

17:46
17:21
17:05
16:57
16:41

1 km 1 km500 m

Érvényes 2022. november 1-ig. 

A menetrend tájékoztató jellegű, aktuális információk 
a jegy.mav.hu-n és a MÁV applikációban. 



Kerékpár-utánfutó 

– Csak a Ư, ư, Ʊ vagy Ʋ piktogrammal 
megjelölt vonatokon, a kerékpárpiktogrammal 
megjelölt járműrészben szállítható kerékpár-
utánfutó. 
– Egynél több kerékpár-utánfutó csak a Ʊ vagy 
Ʋ piktogrammal megjelölt vonatokon, a kerék-
párszállító kocsiban szállítható. 
– Egy utas csak egy kerékpár-utánfutót szál-
líthat, amennyiben kerékpárt is visz magával.
– Kerékpár-utánfutót az utas menetjegyén és 
kerékpárjegyén felül váltott két további ke-
rékpárjeggyel lehet szállítani.

Csoportos utazás

– A menetrendben a Ʊ és Ʋ piktogrammal je-
lölt vonatokat ajánljuk kerékpáros csoportoknak.
– Csoportos kerékpárszállítás esetén kérjük a 
vasúttársaságot legalább 7 nappal korábban 
értesíteni, hogy lehetőség szerint bővíteni le-
hessen a vonaton a kerékpárszállítási kapacitást.
 

Ajánlataink kerékpárosoknak

Kerékpáros túrajegy

A Tisza-tóhoz és a Fertő tóhoz 420 Ft-os áron 
viheti magával kerékpárját.
– A kerékpáros túrajegy bármely magyarországi 
állomásról indulva az adott napon érvényes. 
Érvény-tartamán belül korlátlan számú kerékpár-
szállítást biztosít (oda és vissza irányban is) az érin-
tett vasútvonalakon.

– A START Klub kártyával rendelkező utasok (ki-
véve Prémium kártya) 25%-kal olcsóbban vásárol-
hatnak kerékpárjegyet, szombatonként pedig 1 ke-
rékpárt díjmentesen szállíthatnak.
– Magyar Kerékpárosklub klubkártyával ren-
delkező utasok 25%-kal olcsóbban vásárolhatnak 
kerékpárjegyet.
– InterCity és expresszvonatok esetében a kerék-
párjegy vagy kerékpáros túrajegy mellé kerékpár-
helyjegyet is szükséges váltani, mely jellemzően 
díjmentes.

Kerékpárszállításra vonatkozó jelek 
a menetrendben

Ư  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.
Ŏ  Kerékpár nem szállítható.
A fenti piktogramokkal nem jelölt vonatokon 
is szállítható 2-2 kerékpár a vonat első vagy 
utolsó másodosztályú feljáróajtajánál lévő pe-
ronon, kivéve ha a kocsi helyjegyköteles.

Kerékpárszállítás feltételei 

–  Egy utas egy kerékpárt szállíthat.
– Minden 20", vagy annál kisebb kerékátmérőjű 
kerékpár díjfizetés nélkül szállítható.
– Ha a kerékpár kereke 20"-nál nagyobb, csak 
kerékpár-viteldíj megfizetése mellett, a ke-
rékpárokra vonatkozó egyéb szabályok betartá-
sával szállítható.

Különleges kialakítású kerékpárok 
szállítása
Elektromos kerékpár

– Legfeljebb 300 watt teljesítményű elektro-
mos segítőmotorral felszerelt kerékpár szállítha-
tó a vonaton.
– Az elektromos kerékpárhoz egy kerékpárjegyet 
kell vásárolni.

Tandem kerékpár 

– Csak a Ʊ vagy Ʋ piktogrammal megjelölt 
vonatokon, a kerékpárszállító kocsiban szállít-
ható tandem kerékpár.
– A tandem kerékpárhoz egy kerékpárjegyet kell 
vásárolni.

Tájékozódjon honlapunkon 
turisztikai célú kerékpárszállítási 
lehetőségekről:
mav.hu/kerekpar

Elkészült „Kerékpárral a Balatonra” című kiad-
ványunk, segítséget nyújt az utazás és a kerék-
pártúra megtervezéséhez. 
Előkészületben:  „Dunakanyar, Börzsöny”

Hasznos információk a kerékpárszállításhoz

Érvényes: 2022. június 18-tól augusztus 28-ig. Érvényes: 2022. június 18-tól augusztus 28-ig. 
A térkép nem méretarányos és nem jelöl minden állomást.A térkép nem méretarányos és nem jelöl minden állomást.
Érvényes: 2022. június 18-tól augusztus 28-ig. 
A térkép nem méretarányos és nem jelöl minden állomást.
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Személyvonat Személyvonat Személyvonat 

TramTrain (Szeged–Hódmezővásárhely) TramTrain (Szeged–Hódmezővásárhely) TramTrain (Szeged–Hódmezővásárhely) 

Kisvasút kerékpárszállítási lehetőséggelKisvasút kerékpárszállítási lehetőséggelKisvasút kerékpárszállítási lehetőséggel

HÉV-vonalHÉV-vonalHÉV-vonal

InterRégió / sebesvonat InterRégió / sebesvonat InterRégió / sebesvonat 

InterCity InterCity InterCity 

Expresszvonat Expresszvonat Expresszvonat 

Jelmagyarázat | Legend

Jellemzően napi 1-3 pár vonat közlekedikJellemzően napi 1-3 pár vonat közlekedik
kerékpárszállító kocsival kerékpárszállító kocsival 
Jellemzően napi 1-3 pár vonat közlekedik
kerékpárszállító kocsival 

Egyéb vasútvonal (kerékpárszállító kocsiEgyéb vasútvonal (kerékpárszállító kocsi
nem közlekedik, kerékpárok szállításanem közlekedik, kerékpárok szállítása
csak erősen korlátozott számban lehetséges)csak erősen korlátozott számban lehetséges)

Egyéb vasútvonal (kerékpárszállító kocsi
nem közlekedik, kerékpárok szállítása
csak erősen korlátozott számban lehetséges)

GYSEV-vonalGYSEV-vonalGYSEV-vonal
Pályafelújítási munkák miatt
a jelölt szakaszon a kerékpárszállítást
ideiglenesen nem tudjuk biztosítani.

Turisztikai térségTurisztikai térségTurisztikai térségBükkBükkBükk

Kerékpáros túrajeggyel elérhető térségekKerékpáros túrajeggyel elérhető térségekKerékpáros túrajeggyel elérhető térségekTisza-tóTisza-tóTisza-tó

Balatoni kerékpárjeggyel elérhető térségBalatoni kerékpárjeggyel elérhető térségBalatoni kerékpárjeggyel elérhető térségBalatonBalatonBalaton
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Kerékpárszállítási lehetőségek egyes magyarországi úti célokhoz

Balaton kerékpárjegy

Hazánk legkedveltebb kerékpáros célpontja to-
vábbra is a Balaton térsége. 
Az ide utazóknak a Balaton kerékpárjegyet ajánl-
juk, amellyel kedvező áron, 400 Ft-ért vihetik ma-
gukkal kerékpárjukat bármely belföldi állomásról 
a Balatonhoz. 
A nyári főszezonban a balatoni vonatokra a ke-
rékpárjegy mellé kerékpárhelyjegyet is szükséges 
váltani, melynek ára 0 vagy 300 Ft a kapacitás függ-
vényében.

MÁV-START / MU- 07/006/2022


	Page 1
	Page 2

