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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.

Volánbusz járatok | Coach service Volánbusz járatok | Coach service 
Budapest – Kékestető/Mátraszentimre/Bükkszék | Budapest – Kékestető/Mátraszentimre/Bükkszék | ƯƯ   3 db / pcs   3 db / pcs
Kerékpár csak Budapest és Gyöngyös, valamint a térképenKerékpár csak Budapest és Gyöngyös, valamint a térképen
feltüntetett mátrai célállomások között szállítható a nyárifeltüntetett mátrai célállomások között szállítható a nyári
időszámítás tartama alatt.időszámítás tartama alatt.
Bicycles can only be transported between Budapest, Gyöngyös andBicycles can only be transported between Budapest, Gyöngyös and
the marked Mátra destinations during daylight saving time.the marked Mátra destinations during daylight saving time.

Volánbusz járatok | Coach service 
Budapest – Kékestető/Mátraszentimre/Bükkszék | Ư   3 db / pcs
Kerékpár csak Budapest és Gyöngyös, valamint a térképen
feltüntetett mátrai célállomások között szállítható a nyári
időszámítás tartama alatt.
Bicycles can only be transported between Budapest, Gyöngyös and
the marked Mátra destinations during daylight saving time.
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Személyvonat | Local trainSzemélyvonat | Local train
Hatvan – SomoskőújfaluHatvan – Somoskőújfalu
ƯƯ   4 db / pcs   4 db / pcs

Személyvonat | Local train
Hatvan – Somoskőújfalu
Ư   4 db / pcs

Személyvonat | Local trainSzemélyvonat | Local train
Vámosgyörk – FüzesabonyVámosgyörk – Füzesabony
  ƯƯ   5 db / pcs   5 db / pcs

Személyvonat | Local train
Vámosgyörk – Füzesabony
 Ư   5 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

Érvényes: 2022. december 11-től visszavonásig. A térkép nem méretarányos. Érvényes: 2022. december 11-től visszavonásig. A térkép nem méretarányos. 
Valid from 11 December 2022 until further notice. This map is not to scale.Valid from 11 December 2022 until further notice. This map is not to scale.

Érvényes: 2022. december 11-től visszavonásig. A térkép nem méretarányos. 
Valid from 11 December 2022 until further notice. This map is not to scale.

Tokaj/Hernád-Zemplén InterCity vonat | Tokaj/Hernád-Tokaj/Hernád-Zemplén InterCity vonat | Tokaj/Hernád-
Zemplén InterCity trainZemplén InterCity train
Budapest-Keleti – Hatvan – Miskol  – Kassac /Sátoraljaújhely/Budapest-Keleti – Hatvan – Miskol  – Kassac /Sátoraljaújhely/
Nyíregyháza | Nyíregyháza | ƯƯ   8-17 db / pcs   8-17 db / pcs

Tokaj/Hernád-Zemplén InterCity vonat | Tokaj/Hernád-
Zemplén InterCity train
Budapest-Keleti – Hatvan – Miskol  – Kassac /Sátoraljaújhely/
Nyíregyháza | Ư   8-17 db / pcs

Mátravasút | Mátra narrow-gauge railwayMátravasút | Mátra narrow-gauge railway
Gyöngyös – SzalajkaházGyöngyös – 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

Pályafelújítás miatt 2023 tavaszáig szünetel a közlekedés.Pályafelújítás miatt 2023 tavaszáig szünetel a közlekedés.
Traffic is suspended due to track reconstruction until spring 2023.Traffic is suspended due to track reconstruction until spring 2023.

    

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

Pályafelújítás miatt 2023 tavaszáig szünetel a közlekedés.
Traffic is suspended due to track reconstruction until spring 2023.

  

Feltételes megállóhely (a vonatok csak akkor állnak meg, Feltételes megállóhely (a vonatok csak akkor állnak meg, 
ha van fel- vagy leszálló utas)ha van fel- vagy leszálló utas)
Conditional stop (trains stop only if requested) Conditional stop (trains stop only if requested) 

Feltételes megállóhely (a vonatok csak akkor állnak meg, 
ha van fel- vagy leszálló utas)
Conditional stop (trains stop only if requested) 

KitérőgyárKitérőgyárKitérőgyár

Mátra és Agria InterRégió vonat | Mátra and Agria Mátra és Agria InterRégió vonat | Mátra and Agria 
InterRegio trainInterRegio train
Budapest-Keleti – Gyöngyös/Eger | Budapest-Keleti – Gyöngyös/Eger | ƯƯ   6-12 db / pcs   6-12 db / pcs

Mátra és Agria InterRégió vonat | Mátra and Agria 
InterRegio train
Budapest-Keleti – Gyöngyös/Eger | Ư   6-12 db / pcs
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Mátra
Kerékpárszállítás vonaton és autóbuszon | Bicycle transportation by train and coach


