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Magyarország

Magyarország

Magyarország

Slovensko (Szlovákia)

Slovensko (Szlovákia)

Slovensko (Szlovákia)

MagyarországMagyarországMagyarország
Österreich (Ausztria)Österreich (Ausztria)Österreich (Ausztria)

RajkaRajkaRajka

MosonmagyaróvárMosonmagyaróvárMosonmagyaróvár

Kimle-KárolyházaKimle-KárolyházaKimle-Károlyháza

Lébény-MosonszentmiklósLébény-MosonszentmiklósLébény-Mosonszentmiklós

ÖttevényÖttevényÖttevény

AbdaAbdaAbda

HegyeshalomHegyeshalomHegyeshalom

LevélLevélLevél

BezenyeBezenyeBezenye

GyőrGyőrGyőr
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Wien (Bécs)Wien (Bécs)Wien (Bécs)

Bratislava-Petržalka Bratislava-Petržalka 
(Pozsonyligetfalu)(Pozsonyligetfalu)
Bratislava-Petržalka 
(Pozsonyligetfalu)

Bruck an der Leitha (Királyhida)Bruck an der Leitha (Királyhida)Bruck an der Leitha (Királyhida)

Budapest-KeletiBudapest-KeletiBudapest-Keleti

Csorna, Sopron,Csorna, Sopron,
SzombathelySzombathely

Csorna, Sopron,
Szombathely

CsornaCsornaCsorna
Csorna, SzombathelyCsorna, SzombathelyCsorna, Szombathely

Pápa, CelldömölkPápa, CelldömölkPápa, Celldömölk

Budapest-DéliBudapest-DéliBudapest-Déli

Zirc, VeszprémZirc, VeszprémZirc, VeszprémKeszthely, Kaposvár, PécsKeszthely, Kaposvár, PécsKeszthely, Kaposvár, Pécs
© MÁV-START / MUSZ. 2023.01.© MÁV-START / MUSZ. 2023.01.© MÁV-START / MUSZ. 2023.01.

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

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

on the Railjet xpress trains, marked on the map. Railjet xpress vonat | Railjet xpress trainRailjet xpress vonat | Railjet xpress train
Budapest-Keleti – Győr – Hegyeshalom – Bécs (Wien)Budapest-Keleti – Győr – Hegyeshalom – Bécs (Wien)
                 5 db / pcs                 5 db / pcs

Railjet xpress vonat | Railjet xpress train
Budapest-Keleti – Győr – Hegyeshalom – Bécs (Wien)
                 5 db / pcs

EuRegio személyvonat | EuRegio trainEuRegio személyvonat | EuRegio train
Győr – Hegyeshalom (– Bruck an der Leitha [Királyhida])Győr – Hegyeshalom (– Bruck an der Leitha [Királyhida])
  ƯƯ   6 db / pcs   6 db / pcs

EuRegio személyvonat | EuRegio train
Győr – Hegyeshalom (– Bruck an der Leitha [Királyhida])
 Ư   6 db / pcs

Személyvonat | Local trainSzemélyvonat | Local train
Győr – Hegyeshalom (– Rajka) Győr – Hegyeshalom (– Rajka) 
  ƯƯ   6 db / pcs   6 db / pcs

Személyvonat | Local train
Győr – Hegyeshalom (– Rajka) 
 Ư   6 db / pcs

Személyvonat | Local trainSzemélyvonat | Local train
(Csorna –) Hegyeshalom – Rajka (– ]) (Csorna –) Hegyeshalom – Rajka (– ]) Bratislava-Petržalka [PozsonyligetfaluBratislava-Petržalka [Pozsonyligetfalu
  ƯƯ   4-6 db / pcs   4-6 db / pcs

Személyvonat | Local train
(Csorna –) Hegyeshalom – Rajka (– ]) Bratislava-Petržalka [Pozsonyligetfalu
 Ư   4-6 db / pcs

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

Szigetköz
Kerékpárszállítás vonaton | Bicycle transportation by train


