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Vonatpótló autóbusz
(kerékpár nem szállítható)

Train replacement bus
(no bicycle transportation)

DebrecenDebrecenDebrecen

Szolnok, Szolnok, 
Budapest-NyugatiBudapest-Nyugati

Szolnok, 
Budapest-Nyugati

Budapest-KeletiBudapest-KeletiBudapest-Keleti

EgerEgerEger Miskolc, NyíregyházaMiskolc, NyíregyházaMiskolc, Nyíregyháza

DebrecenDebrecenDebrecen

MezőtárkányMezőtárkányMezőtárkány

FüzesabonyFüzesabonyFüzesabonyKál-KápolnaKál-KápolnaKál-Kápolna

EgerfarmosEgerfarmosEgerfarmos

KétútközKétútközKétútköz

PoroszlóPoroszlóPoroszló

TiszafüredTiszafüredTiszafüred Egyek
Egyek
Egyek

Ohat-P
uszt

akócs

Ohat-P
uszt

akócs

Ohat-P
uszt

akócs

Horto
bágyi Halastó

Horto
bágyi Halastó

Horto
bágyi Halastó

Horto
bágy

Horto
bágy

Horto
bágy

Kónya
Kónya
Kónya

Balm
azújváros

Balm
azújváros

Balm
azújvárosErdőtelekErdőtelekErdőtelek

HevesHevesHeves

HevesvezekényHevesvezekényHevesvezekény

TarnaszentmiklósTarnaszentmiklósTarnaszentmiklós

KisköreKisköreKisköre
Kisköre-TiszahídKisköre-TiszahídKisköre-Tiszahíd

AbádszalókAbádszalókAbádszalók

KunhegyesKunhegyesKunhegyes

ElőhátElőhát
(időszakos megállóhely / temporary stop)(időszakos megállóhely / temporary stop)
Előhát
(időszakos megállóhely / temporary stop)

PusztakettősPusztakettős
(időszakos megállóhely / temporary stop)(időszakos megállóhely / temporary stop)
Pusztakettős
(időszakos megállóhely / temporary stop)

TiszaszőlősTiszaszőlősTiszaszőlős

Tiszafüred-GyártelepTiszafüred-GyártelepTiszafüred-Gyártelep

TiszaszentimreTiszaszentimreTiszaszentimre

KunmadarasKunmadarasKunmadaras

BerekfürdőBerekfürdőBerekfürdő

KenderesKenderesKenderes

KisújszállásKisújszállásKisújszállás

KarcagKarcagKarcag
Karcag-VásártérKarcag-VásártérKarcag-Vásártér

Személyvonat | Local trainSzemélyvonat | Local train
Tiszafüred – KarcagTiszafüred – Karcag
  ƯƯ   2-4 db / pcs   2-4 db / pcs

Személyvonat | Local train
Tiszafüred – Karcag
 Ư   2-4 db / pcs

Személyvonat | Local trainSzemélyvonat | Local train
Füzesabony – Tiszafüred – Balmazújváros (– Debrecen)Füzesabony – Tiszafüred – Balmazújváros (– Debrecen)
  ƯƯ   (2-) 16 db / pcs   (2-) 16 db / pcs

Személyvonat | Local train
Füzesabony – Tiszafüred – Balmazújváros (– Debrecen)
 Ư   (2-) 16 db / pcs

Személyvonat | Local trainSzemélyvonat | Local train
Kál-Kápolna – Kisköre – KisújszállásKál-Kápolna – Kisköre – Kisújszállás
  ƯƯ   2-4 db / pcs*   2-4 db / pcs*
 . .

*03.12-től 11.01-ig a jelölt vonatokon 16 db | from 12.03 to 01.11*03.12-től 11.01-ig a jelölt vonatokon 16 db | from 12.03 to 01.11
16 pcs on the dedicated trains16 pcs on the dedicated trains

Személyvonat | Local train
Kál-Kápolna – Kisköre – Kisújszállás
 Ư   2-4 db / pcs*
 .

*03.12-től 11.01-ig a jelölt vonatokon 16 db | from 12.03 to 01.11
16 pcs on the dedicated trains

Pályafelújítás miatt lezárt vonalszakasz.Pályafelújítás miatt lezárt vonalszakasz.
Section closed due to track reconstruction.Section closed due to track reconstruction.
Pályafelújítás miatt lezárt vonalszakasz.
Section closed due to track reconstruction.

Tokaj InterCity vonat | Tokaj InterCity trainTokaj InterCity vonat | Tokaj InterCity train
Budapest-Keleti – Füzesabony – Miskolc – Nyíregyháza (– Bp.-Nyugati)Budapest-Keleti – Füzesabony – Miskolc – Nyíregyháza (– Bp.-Nyugati)
                 8 db / pcs                 8 db / pcs

Tokaj InterCity vonat | Tokaj InterCity train
Budapest-Keleti – Füzesabony – Miskolc – Nyíregyháza (– Bp.-Nyugati)
                 8 db / pcs

Agria InterRégió vonat | Agria InterRegio trainAgria InterRégió vonat | Agria InterRegio train
Budapest-Keleti – Kál-Kápolna – Füzesabony – EgerBudapest-Keleti – Kál-Kápolna – Füzesabony – Eger
  ƯƯ   6-12 db / pcs   6-12 db / pcs

Agria InterRégió vonat | Agria InterRegio train
Budapest-Keleti – Kál-Kápolna – Füzesabony – Eger
 Ư   6-12 db / pcs

Tisza-tavi kerékpárjeggyel elérhető állomás.Tisza-tavi kerékpárjeggyel elérhető állomás.
Station available with 'Bicycle trip ticket Lake Tisza'.Station available with 'Bicycle trip ticket Lake Tisza'.
Tisza-tavi kerékpárjeggyel elérhető állomás.
Station available with 'Bicycle trip ticket Lake Tisza'.

Nem minden vonat által / időszakosan érintett megállóhely.Nem minden vonat által / időszakosan érintett megállóhely.
Stop served temporarily or by certain trains only.Stop served temporarily or by certain trains only.
Nem minden vonat által / időszakosan érintett megállóhely.
Stop served temporarily or by certain trains only.

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

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

Tisza-tó expresszvonat | Tisza-tó express trainTisza-tó expresszvonat | Tisza-tó express train
Budapest-Keleti – Füzesabony – TiszafüredBudapest-Keleti – Füzesabony – Tiszafüred
közlekedik: 03.12-től 05.22-ig hétvégén; 05.23-tól 08.28-ig naponta;közlekedik: 03.12-től 05.22-ig hétvégén; 05.23-tól 08.28-ig naponta;
09.03-tól 11.01-ig hétvégén | runs from 12.03 to 22.05 on weekends;09.03-tól 11.01-ig hétvégén | runs from 12.03 to 22.05 on weekends;
from 23.05 to 28.08 daily; from 03.09 to 01.11 on weekendsfrom 23.05 to 28.08 daily; from 03.09 to 01.11 on weekends
  ƯƯ   34-70 db / pcs   34-70 db / pcs

Tisza-tó expresszvonat | Tisza-tó express train
Budapest-Keleti – Füzesabony – Tiszafüred
közlekedik: 03.12-től 05.22-ig hétvégén; 05.23-tól 08.28-ig naponta;
09.03-tól 11.01-ig hétvégén | runs from 12.03 to 22.05 on weekends;
from 23.05 to 28.08 daily; from 03.09 to 01.11 on weekends
 Ư   34-70 db / pcs

Sebes- / személyvonat | Semi-fast / local trainSebes- / személyvonat | Semi-fast / local train
(Budapest-Nyugati –) Cegléd – Szolnok – Kisújszállás – Karcag –(Budapest-Nyugati –) Cegléd – Szolnok – Kisújszállás – Karcag –
Debrecen – NyíregyházaDebrecen – Nyíregyháza
ƯƯ   4-8 db / pcs   4-8 db / pcs

Sebes- / személyvonat | Semi-fast / local train
(Budapest-Nyugati –) Cegléd – Szolnok – Kisújszállás – Karcag –
Debrecen – Nyíregyháza
Ư   4-8 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. április 3-tól visszavonásig.Érvényes: 2022. április 3-tól visszavonásig.
A térkép nem méretarányos. A térkép nem méretarányos. 
Valid from 3 April 2022 until further notice.Valid from 3 April 2022 until further notice.
This map is not to scale.This map is not to scale.

Érvényes: 2022. április 3-tól visszavonásig.
A térkép nem méretarányos. 
Valid from 3 April 2022 until further notice.
This map is not to scale.
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Tisza-tó | Lake Tisza
Kerékpárszállítás vonaton | Bicycle transportation by train


