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A vonatoknak csak egy része áll meg a megállóhelyen.A vonatoknak csak egy része áll meg a megállóhelyen.
Stop served by certain trains only.Stop served by certain trains only.
A vonatoknak csak egy része áll meg a megállóhelyen.
Stop served by certain trains only.

Mátravasút | Mátra narrow-gauge railwayMátravasút | Mátra narrow-gauge railway
Gyöngyös – Mátrafüred/SzalajkaházGyöngyös – Mátrafüred/Szalajkaház
          Helyi szabályozás szerint, forgalmi helyzet          Helyi szabályozás szerint, forgalmi helyzet
függvényében | According to local regulations,függvényében | According to local regulations,
depending on traffic situationdepending on traffic situation

A Mátravasút járatainak nincs minden megállásiA Mátravasút járatainak nincs minden megállási
helye feltüntetve a térképen.helye feltüntetve a térképen.
Not each stops of the Mátra narrow-gauge railwayNot each stops of the Mátra narrow-gauge railway
are marked on the map.  are marked on the map.  
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Volánbusz járatok | Coach service Volánbusz járatok | Coach service 
Budapest – Mátraszentimre/Bükkszék | Budapest – Mátraszentimre/Bükkszék | ƯƯ   3 dp / pcs   3 dp / pcs
Kerékpár csak Budapest és a térképen feltünte-Kerékpár csak Budapest és a térképen feltünte-
tett mátrai célállomások között szállítható.tett mátrai célállomások között szállítható.
Bicycles can only be transported between BudapestBicycles can only be transported between Budapest
and the marked Mátra destinations.and the marked Mátra destinations.
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Személyvonat | LocaltrainSzemélyvonat | Localtrain
Hatvan – Somoskőújfalu | Hatvan – Somoskőújfalu | ƯƯ   4-6 db / pcs   4-6 db / pcs
Személyvonat | Localtrain
Hatvan – Somoskőújfalu | Ư   4-6 db / pcs

Személyvonat | LocaltrainSzemélyvonat | Localtrain
Vámosgyörk – Gyöngyös | Vámosgyörk – Gyöngyös | ƯƯ   5 db / pcs   5 db / pcs
Személyvonat | Localtrain
Vámosgyörk – Gyöngyös | Ư   5 db / pcs

Személyvonat | LocaltrainSzemélyvonat | Localtrain
Vámosgyörk – Füzesabony | Vámosgyörk – Füzesabony | ƯƯ   12 db / pcs   12 db / pcs
Személyvonat | Localtrain
Vámosgyörk – Füzesabony | Ư   12 db / pcs

Agria InterRégió vonat | Agria InterRegio trainAgria InterRégió vonat | Agria InterRegio train
Budapest-Keleti – Eger | Budapest-Keleti – Eger | ƯƯ   6-12 db / pcs   6-12 db / pcs
Agria InterRégió vonat | Agria InterRegio train
Budapest-Keleti – Eger | Ư   6-12 db / pcs

JelmagyarázatJelmagyarázat
és kerékpárférőhely járatonkéntés kerékpárférőhely járatonként
Legend and space for bicycles per trainLegend and space for bicycles per train
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A térkép nem méretarányos.A térkép nem méretarányos.
The map is not to scale.The map is not to scale.
A térkép nem méretarányos.
The map is not to scale.

Mátra
Kerékpárszállítás vonaton és autóbuszon | Bicycle transportation by train and bus


