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S150 SzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvár

Komárom, EsztergomKomárom, EsztergomKomárom, Esztergom

Budapest-DéliBudapest-DéliBudapest-Déli
Budapest-KeletiBudapest-KeletiBudapest-Keleti

Győr, Bécs (Wien)Győr, Bécs (Wien)Győr, Bécs (Wien)
Győr, SzombathelyGyőr, SzombathelyGyőr, Szombathely
Komárom, GyőrKomárom, GyőrKomárom, Győr
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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

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

Személyvonat | Local trainSzemélyvonat | Local train
Budapest-Déli – Tatabánya – Komárom – GyőrBudapest-Déli – Tatabánya – Komárom – Győr
  ƯƯ   6-12 db / pcs   6-12 db / pcs

Személyvonat | Local train
Budapest-Déli – Tatabánya – Komárom – Győr
 Ư   6-12 db / pcs

S10

Személyvonat | Local trainSzemélyvonat | Local train
Budapest-Déli – Tatabánya – OroszlányBudapest-Déli – Tatabánya – Oroszlány
  ƯƯ   6 db / pcs   6 db / pcs

Személyvonat | Local train
Budapest-Déli – Tatabánya – Oroszlány
 Ư   6 db / pcs

S12

Személyvonat | Local trainSzemélyvonat | Local train
Székesfehérvár – Komárom – EsztergomSzékesfehérvár – Komárom – Esztergom
  ƯƯ   2-4 db / pcs   2-4 db / pcs

Személyvonat | Local train
Székesfehérvár – Komárom – Esztergom
 Ư   2-4 db / pcs

S150

Ezen a vonalon ideiglenes járványügyi menetrend van érvényben,Ezen a vonalon ideiglenes járványügyi menetrend van érvényben,
ezért naponta csak egy vonatpár közlekedik.ezért naponta csak egy vonatpár közlekedik.
Due to the pandemic situation, trains run according toDue to the pandemic situation, trains run according to
temporary timetable on this line. Only one pair of trains run daily.temporary timetable on this line. Only one pair of trains run daily.

Ezen a vonalon ideiglenes járványügyi menetrend van érvényben,
ezért naponta csak egy vonatpár közlekedik.
Due to the pandemic situation, trains run according to
temporary timetable on this line. Only one pair of trains run daily.

Érvényes: 2022. április 3-tól visszavonásig. A térkép nem méretarányos. Érvényes: 2022. április 3-tól visszavonásig. A térkép nem méretarányos. 
Valid from 3 April 2022 until further notice. This map is not to scale.Valid from 3 April 2022 until further notice. 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.

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

on the Railjet xpress and InterCity trains, marked on the map.

Savaria InterCity vonat | Savaria InterCity trainSavaria InterCity vonat | Savaria InterCity train
Budapest-Keleti – Győr – SzombathelyBudapest-Keleti – Győr – Szombathely
                 8 db / pcs                 8 db / pcs

Savaria InterCity vonat | Savaria InterCity train
Budapest-Keleti – Győr – Szombathely
                 8 db / pcs

Vértes
Kerékpárszállítás vonaton | Bicycle transportation by train


