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Csömödéri Állami Erdei Vasút | Csömödér narrow-gauge railwayCsömödéri Állami Erdei Vasút | Csömödér narrow-gauge railway
Lenti – Csömödér – KistolmácsLenti – Csömödér – Kistolmács
          : A szabad helyek függvényében, a kerékpárszállító kocsiban.          : A szabad helyek függvényében, a kerékpárszállító kocsiban.
According to free places in the dedicated cycle carriage.According to free places in the dedicated cycle carriage.

Az erdei vasútnak nincs minden megállási helye feltüntetve.Az erdei vasútnak nincs minden megállási helye feltüntetve.
Not each stops of the narrow-gauge railway are marked on the map.  Not each stops of the narrow-gauge railway are marked on the map.  

Csömödéri Állami Erdei Vasút | Csömödér narrow-gauge railway
Lenti – Csömödér – Kistolmács
          : A szabad helyek függvényében, a kerékpárszállító kocsiban.
According to free places in the dedicated cycle carriage.

Az erdei vasútnak nincs minden megállási helye feltüntetve.
Not each stops of the narrow-gauge railway are marked on the map.  

Személyvonat | Local trainSzemélyvonat | Local train
Szombathely – Körmend – Szombathely – Körmend – 
SzentgotthárdSzentgotthárd
  ƯƯ   4-6 db / pcs   4-6 db / pcs

Személyvonat | Local train
Szombathely – Körmend – 
Szentgotthárd
 Ư   4-6 db / pcs

Személyvonat | Local trainSzemélyvonat | Local train
Zalaegerszeg – Ukk – Celldömölk | Zalaegerszeg – Ukk – Celldömölk | ƯƯ    4 db / pcs    4 db / pcs
Személyvonat | Local train
Zalaegerszeg – Ukk – Celldömölk | Ư    4 db / pcs

Személyvonat | Local trainSzemélyvonat | Local train
Zalaegerszeg – RédicsZalaegerszeg – Rédics
ƯƯ     2 db / pcs     2 db / pcs

Személyvonat | Local train
Zalaegerszeg – Rédics
Ư     2 db / pcs

Göcsej InterCity vonat | Göcsej InterCity trainGöcsej InterCity vonat | Göcsej InterCity train
Budapest-Déli – Székesfehérvár – Veszprém – ZalaegerszegBudapest-Déli – Székesfehérvár – Veszprém – Zalaegerszeg
ƯƯ          8 db / pcs          8 db / pcs

Göcsej InterCity vonat | Göcsej InterCity train
Budapest-Déli – Székesfehérvár – Veszprém – Zalaegerszeg
Ư          8 db / pcs

Naponta csak egy vonatpár közlekedikNaponta 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.

Citadella InterCity vonat | Citadella InterCity trainCitadella InterCity vonat | Citadella InterCity train
Budapest-Déli – Székesfehérvár – Veszprém – Zalaegerszeg – LjubljanaBudapest-Déli – Székesfehérvár – Veszprém – Zalaegerszeg – Ljubljana
                 8 db / pcs                 8 db / pcs

Citadella InterCity vonat | Citadella InterCity train
Budapest-Déli – Székesfehérvár – Veszprém – Zalaegerszeg – Ljubljana
                 8 db / pcs

Naponta csak három vonatpár közlekedik.Naponta csak három vonatpár közlekedik.
Only three pair of trains run daily.Only three pair of trains run daily.
Naponta csak három vonatpár közlekedik.
Only three pair of trains run daily.

InterCity vonat | InterCity trainInterCity vonat | InterCity train
Budapest-Keleti – Győr – Szombathely – SzentgotthárdBudapest-Keleti – Győr – Szombathely – Szentgotthárd
– Graz (– Ljubljana)– Graz (– Ljubljana)
                 8 db / pcs                 8 db / pcs

InterCity vonat | InterCity train
Budapest-Keleti – Győr – Szombathely – Szentgotthárd
– Graz (– Ljubljana)
                 8 db / pcs

A térképen feltüntetett InterCity vonatokra
kerékpárhelyjegy váltása is szükséges.
Bicycle place reservation is also necessary

on the InterCity trains, marked on the map.

Személyvonat | Local trainSzemélyvonat | Local train
Zalaegerszeg – Őriszentpéter (– Bajánsenye – Hodoš) | Zalaegerszeg – Őriszentpéter (– Bajánsenye – Hodoš) | ƯƯ    2(-6) db / pcs    2(-6) db / pcs
Személyvonat | Local train
Zalaegerszeg – Őriszentpéter (– Bajánsenye – Hodoš) | Ư    2(-6) db / pcs

A vonatok nagy része csak Zalaegerszeg és Őriszentpéter A vonatok nagy része csak Zalaegerszeg és Őriszentpéter 
között közlekedik.között közlekedik.
Most trains run between Zalaegerszeg and Őriszentpéter only.Most trains run between Zalaegerszeg and Őriszentpéter only.

A vonatok nagy része csak Zalaegerszeg és Őriszentpéter 
között közlekedik.
Most trains run between Zalaegerszeg and Őriszentpéter only.

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.

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) 

TófejTófejTófej

Őrség, Göcsej
Kerékpárszállítás vonaton | Bicycle transportation by train


