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JelmagyarázatJelmagyarázat
és kerékpárférőhely járatonkéntés kerékpárférőhely járatonként
Legend and space for bicycles per trainLegend and space for bicycles per train

Jelmagyarázat
és kerékpárférőhely járatonként
Legend and space for bicycles per train

Nem minden vonat által érintett megállóhely.Nem minden vonat által érintett megállóhely.
Stop served by certain trains only.Stop served by certain trains only.
Nem minden vonat által érintett megállóhely.
Stop served by certain trains only.

A jelzett szakaszon a vonatoknak csak egy része közlekedik.A jelzett szakaszon a vonatoknak csak egy része közlekedik.
Section served by certain trains only.Section served by certain trains only.
A jelzett szakaszon a vonatoknak csak egy része közlekedik.
Section served by certain trains only.

Személyvonat | Local trainSzemélyvonat | Local train
Dombóvár – Gyékényes (– Murakeresztúr – Nagykanizsa)Dombóvár – Gyékényes (– Murakeresztúr – Nagykanizsa)
  ƯƯ   4-8 db / pcs   4-8 db / pcs

Személyvonat | Local train
Dombóvár – Gyékényes (– Murakeresztúr – Nagykanizsa)
 Ư   4-8 db / pcs

Pannónia InterRégió vonat | Pannónia InterRegio trainPannónia InterRégió vonat | Pannónia InterRegio train
Pécs – Szentlőrinc – Gyékényes – Nagykanizsa – SzombathelyPécs – Szentlőrinc – Gyékényes – Nagykanizsa – Szombathely
  ƯƯ   4-8 db / pcs   4-8 db / pcs

Pannónia InterRégió vonat | Pannónia InterRegio train
Pécs – Szentlőrinc – Gyékényes – Nagykanizsa – Szombathely
 Ư   4-8 db / pcs

Érvényes: 2021. december 12-től visszavonásig. A térkép nem méretarányos. Érvényes: 2021. december 12-től visszavonásig. A térkép nem méretarányos. 
Valid from 12 December 2021 until further notice. This map is not to scale.Valid from 12 December 2021 until further notice. This map is not to scale.
Érvényes: 2021. december 12-től visszavonásig. A térkép nem méretarányos. 
Valid from 12 December 2021 until further notice. This map is not to scale.

Agram InterCity vonat | Agram InterCity trainAgram InterCity vonat | Agram InterCity train
Budapest-Déli – Székesfehérvár – Nagykanizsa –Budapest-Déli – Székesfehérvár – Nagykanizsa –
Gyékényes – Zagreb (Zágráb)*Gyékényes – Zagreb (Zágráb)*
  ƯƯ   8 db / pcs   8 db / pcs

Agram InterCity vonat | Agram InterCity train
Budapest-Déli – Székesfehérvár – Nagykanizsa –
Gyékényes – Zagreb (Zágráb)*
 Ư   8 db / pcs

Kerékpárszállítás csak belföldön, Budapest-Déli és Gyékényes
között lehetséges. / Bicycle transportation is only possible
domestically between Budapest-Déli and Gyékényes.

Naponta csak egy vonatpár közlekedik.Naponta csak egy vonatpár közlekedik.
Only one pair of trains run daily.Only one pair of trains run daily.
Naponta csak egy vonatpár közlekedik.
Only one pair of trains run daily.

Somogy InterCity vonat | Somogy InterCity trainSomogy InterCity vonat | Somogy InterCity train
Budapest-Keleti – Dombóvár – Kaposvár – GyékényesBudapest-Keleti – Dombóvár – Kaposvár – Gyékényes
  ƯƯ   8 db / pcs   8 db / pcs

Somogy InterCity vonat | Somogy InterCity train
Budapest-Keleti – Dombóvár – Kaposvár – Gyékényes
 Ư   8 db / pcs

Naponta csak egy vonatpár közlekedik.Naponta csak egy vonatpár közlekedik.
Only one pair of trains run daily.Only one pair of trains run daily.
Naponta csak egy vonatpár közlekedik.
Only one pair of trains run daily.

Dráva mente
Kerékpárszállítás vonaton | Bicycle transportation by train


