
 
 

Tisztelt Utasunk! 
 
Ha nemzetközi utazásának kiindulási- vagy célállomása olyan megállóhely, ahol a belföldi 
menetrendi mezők szerint a nemzetközi vonat menetrend szerint megáll, ugyanakkor a 
megállóhely a Nemzetközi vonatok menetrendjében nincs (www.mavcsoport.hu honlapra 
feltöltött pdf fájlok) feltüntetve, a menetjegy-vásárlási lehetőségekről utazása előtt feltétlenül 
érdeklődjön Ügyfélszolgálatunknál vagy tájékozódjon weboldalunkon. Előfordulhat, hogy 
ezekre a megállóhelyekre a MÁV-START Zrt. ki tud adni menetjegyet, de más vasúttársaság 
nem. 
 
belföldről: 06 (1) 3 49 49 49; külföldről: + 36 1 4444 44 99 
www.mavcsoport.hu 
 
A vonatok teljes útvonalán tilos a dohányzás! 
 
A jegyzék táblázatos formában tartalmazza a nemzetközi távolsági vonatok menetrendjét és 
kocsi-összeállítását. 
 
Adott nemzetközi vonat jegyzékében megtalálható: 
- a vonat neve, 
- a vonat viszonylata, 
- a vonat típusa, száma, 
- a vonatra érvényes helyfoglalási, pótjegyváltási előírás, 
- a vonat részletes menetrendje, 
- a vonat közlekedési korlátozása, 
- a vonattal továbbított kocsik típusa, viszonylata, 
- a továbbított kocsi kocsiszáma, a kocsit kiállító vasúttársaság megjelölése, 
- a kocsi vagy kocsicsoport (Ó) közlekedési korlátozása, a magyarországi közlekedés ideje, 
- fekvőhelyes kocsiknál a fekvőhelyet mely állomások között lehet igénybe venni (ha nincs    
  jelölve, akkor a kocsi a teljes útvonalon fekvőhelyes kocsiként közlekedik) 
 
Kocsikiállító vasutak: 
 

ČD = cseh vasút PKP = lengyel vasút 
CFR = román vasút SŽ = szlovén vasút 
DB = német vasút UŽ = ukrán vasút 
HŽ = horvát vasút SV = szerb vasút 
MÁV-S = magyar vasút ŽSSK = szlovák vasút 
ÖBB = osztrák vasút   

 
 

http://www.mavcsoport.hu/


 
 
 
 

Az időadatok azon ország hivatalos időszámításának felelnek meg, melynek területén az 
állomás fekszik. 

 
 

A megadott kilométer-távolságok tájékoztató jellegűek, díjszámításra nem használhatók fel. 
 

 
A helybiztosításra és a kerékpárszállításra utaló jelölések nemzetközi 

forgalomra érvényesek. 
 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy járatainkon mind belföldi, mind nemzetközi forgalomban a 
dohányzás tilos! A legtöbb európai országban mind a vonatokon, mind pedig a 
vasútállomásokon tilos a dohányzás! Erről az adott országban tájékozódhat. 

 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes országokban a munka- és munkaszünetes napok rendje 

egymástól eltérhet! 
 
 

Egyes vonatok nem csak a menetrendi mezőkben felsorolt állomásokon és megállóhelyeken 
állnak meg. 

 
Információ: 

 
MÁVDIREKT 06 (1) 3 49 49 49, 

informacio@mav-start.hu 
www.mav-start.hu 

 
 

A nemzetközi menetrendi adatokat a külföldi vasutak menetrend-tervezetei alapján állítjuk 
össze, mely egyes esetekben eltérhet a végleges menetrendtől! 

 
 
 
 


