Így ellenőrizze a jegyén szereplő adatokat
Як перевірити дані на вашому квитку
How to understand your ticket
Как проверить данные на вашем билете

Belföldi forgalomban / у внутрішньому сполученні
In domestic traﬃc / Bо внутреннем сообщении
vonatszám / № поїзда
train no. / № поезда

indulás dátuma (nap, hónap)
дата відправлення (число, місяць)
date of departure (day, month)
дата отправления (число, месяц)
indulás ideje (óra, perc)
час відправлення (години, хвил.)
time of departure (hour, minute)
время отправления (часы, мин.)
érkezés ideje (óra, perc)
час прибуття (години, хвил.)
time of arrival (hour, minute)
время прибытия (часы, мин.)
ár / ціна
price / цена
helyszám(ok)
№ місця (№№ місць)
seat number(s)
№ места (№№ мест)
kocsiszám / № вагона
coach no. / № вагона

indulási állomás
станція відправлення
departure station
станция отправления

célállomás
станція прибуття
destination
станция прибытия
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Így ellenőrizze a jegyén szereplő adatokat
Як перевірити дані на вашому квитку / How to understand your ticket
Как проверить данные на вашем билете

Nemzetközi forgalomban / B міжнародному сполученні
In international traﬃc / B международном сообщении
indulási állomás
станція відправлення
departure station
станция отправления

indulás dátuma (nap, hónap)
дата відправлення (число, місяць)
date of departure (day, month)
дата отправления (число, месяц)

célállomás
станція прибуття
destination
станция прибытия

utasfő
кількість осіб
number of passengers
количество человек

érkezés ideje (óra, perc)
час прибуття (години, хвил.)
time of arrival (hour, minute)
время прибытия (часы, мин.)

indulás ideje (óra, perc)
час відправлення (години, хвил.)
time of departure (hour, minute)
время отправления (часы, мин.)

érkezés dátuma (nap, hónap)
дата прибуття (число, місяць)
date of arrival (day, month)
дата прибытия (число, месяц)

vonatszám
№ поїзда
train no.
№ поезда

kocsiszám
№ вагона
coach no.
№ вагона

helyszám(ok)
№ місця (№№ місць)
seat number(s)
№ места (№№ мест)

ár / ціна
price / цена
MÁV-START / MUSZ - HRDT-jegykep_magyarazat_nemzetkozi-2204-A4

