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A térképen feltüntetett EuroCity vonatokra
kerékpárhelyjegy váltása is szükséges.
Bicycle place reservation is also necessary 
on the EuroCity trains, marked on the map.

S70

Személyvonat | Local trainSzemélyvonat | Local train
Budapest-Nyugati – Vác (– Szob) | Budapest-Nyugati – Vác (– Szob) | ƯƯ   5-12 db / pcs   5-12 db / pcs
Személyvonat | Local train
Budapest-Nyugati – Vác (– Szob) | Ư   5-12 db / pcs

S750

Személyvonat | Local trainSzemélyvonat | Local train
Vác – Diósjenő – Drégelypalánk – Balassagyarmat | Vác – Diósjenő – Drégelypalánk – Balassagyarmat | ƯƯ   4-6 db / pcs   4-6 db / pcs
(hétvégén egyes vonatokban 16 db / (hétvégén egyes vonatokban 16 db / 
in certain trains 16 pcs at weekends)in certain trains 16 pcs at weekends)

Személyvonat | Local train
Vác – Diósjenő – Drégelypalánk – Balassagyarmat | Ư   4-6 db / pcs
(hétvégén egyes vonatokban 16 db / 
in certain trains 16 pcs at weekends)

Királyréti kisvasút | Királyrét narrow-gauge railwayKirályréti kisvasút | Királyrét narrow-gauge railway
Kismaros – Királyrét Kismaros – Királyrét 
ƯƯ    kocsinként legfeljebb 3 db / max. 3 pcs per carriage    kocsinként legfeljebb 3 db / max. 3 pcs per carriage

Királyréti kisvasút | Királyrét narrow-gauge railway
Kismaros – Királyrét 
Ư    kocsinként legfeljebb 3 db / max. 3 pcs per carriage

Transzbörzsönyi kisvasút | Transzbörzsöny narrow-gauge railwayTranszbörzsönyi kisvasút | Transzbörzsöny narrow-gauge railway
Szob – Márianosztra – Nagyirtás – NagybörzsönySzob – Márianosztra – Nagyirtás – Nagybörzsöny
ƯƯ    a vonatszemélyzet engedélye alapján /    a vonatszemélyzet engedélye alapján /
with the permission of the train crewwith the permission of the train crew

A kisvasúti járatokon célszerű a kerékpárszállítási igénytA kisvasúti járatokon célszerű a kerékpárszállítási igényt
előre jelezni. / It is advisable to notify the operatorelőre jelezni. / It is advisable to notify the operator
of the narrow-gauge railways of the bicycle transport in advance.of the narrow-gauge railways of the bicycle transport in advance.

Transzbörzsönyi kisvasút | Transzbörzsöny narrow-gauge railway
Szob – Márianosztra – Nagyirtás – Nagybörzsöny
Ư    a vonatszemélyzet engedélye alapján /
with the permission of the train crew

A kisvasúti járatokon célszerű a kerékpárszállítási igényt
előre jelezni. / It is advisable to notify the operator
of the narrow-gauge railways of the bicycle transport in advance.

G70

Gyorsított személyvonat | Semi-fast trainGyorsított személyvonat | Semi-fast train
Budapest-Nyugati – Vác – Szob | Budapest-Nyugati – Vác – Szob | ƯƯ   5-12 db / pcs   5-12 db / pcs
Gyorsított személyvonat | Semi-fast train
Budapest-Nyugati – Vác – Szob | Ư   5-12 db / pcs

Z70

Zónázó vonat | Semi-express trainZónázó vonat | Semi-express train
Budapest-Nyugati – Vác – Szob | Budapest-Nyugati – Vác – Szob | ƯƯ   6-12 db / pcs   6-12 db / pcs
Zónázó vonat | Semi-express train
Budapest-Nyugati – Vác – Szob | Ư   6-12 db / pcs

EuroCity vonat | EuroCity trainEuroCity vonat | EuroCity train
Budapest-Nyugati – Vác – Szob (– Bratislava – Praha) Budapest-Nyugati – Vác – Szob (– Bratislava – Praha) 
                 8-12 db / pcs                 8-12 db / pcs

EuroCity vonat | EuroCity train
Budapest-Nyugati – Vác – Szob (– Bratislava – Praha) 
                 8-12 db / pcs

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

MAHART hajójárat | Boat routeMAHART hajójárat | Boat routeMAHART hajójárat | Boat route Komp | FerryKomp | FerryKomp | Ferry

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.

Híd | BridgeHíd | BridgeHíd | BridgeA jelzett szakaszon a vonatoknakA jelzett szakaszon a vonatoknak
csak egy része közlekedik.csak egy része közlekedik.
Certain trains only.Certain trains only.

A jelzett szakaszon a vonatoknak
csak egy része közlekedik.
Certain trains only.

Dunakanyar, Börzsöny
Kerékpárszállítás vonaton | Bicycle transportation by train


