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A menetdíj árak a Gyöngyösi Állami Erdei Vasutak (Mátravasút) vonalhálózatán a menetrend szerint közlekedő vonatokon a 

táblázat szerint egy útra vagy menettérti útra érvényesek, forintban értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák. A viszonylatokon 

belüli megállókat a táblázat külön nem tartalmazza. Ha nem a viszonylat határánál történik a felszállás, akkor is a 

viszonylatra kiszabott árat kell megfizetni. A gyermek kedvezmények 16 éves korig vagy nappali tagozatos diákigazolvány 

bemutatásával vehető igénybe! 

 Vasútüzemünk szolgáltatása nem minősül közszolgáltatásnak! 

Szalajkaházi vonal menetdíja: 

Teljes árú (felnőtt és nyugdíjas)                                                                egy útra                                menettérti útra 

        Gyöngyös - Szalajkaház                                                                         1 500 Ft                                      2 000 Ft 

Gyöngyössolymos - Szalajkaház                                                                  1 000 Ft                                      1 500 Ft 

   Gyöngyös - Gyöngyössolymos                                                                  1 000 Ft                                      1 500 Ft 

Kedvezményes áru (gyermek és diák)                                                      egy útra                                menettérti útra 

        Gyöngyös - Szalajkaház                                                                         1 000 Ft                                     1 500 Ft 

Gyöngyössolymos - Szalajkaház                                                                      500 Ft                                     1 000 Ft 

   Gyöngyös - Gyöngyössolymos                                                                      500 Ft                                     1 000 Ft 

Személyzeti menetjegy                                                                                egy útra                                menettérti útra 

        Gyöngyös - Szalajkaház                                                                            500 Ft                                     1 000 Ft 

Gyöngyössolymos - Szalajkaház                                                                     500 Ft                                      1 000 Ft 

   Gyöngyös - Gyöngyössolymos                                                                     500 Ft                                      1 000 Ft 

Kiegészítő jegy, kutya vagy kerékpár szállítására (egy útra)     800 Ft 

3 éves kor alatti gyermekeknek díjmentes. 

Vakvezető kutya díjmentes. 

Az utazás megszakítása egy esetben megengedett, amennyiben az utas leszállás előtt a jegyvizsgálóval záradékoltatja a 

menetjegyét.  

Amennyiben 10 fő feletti csoporttal szeretnének utazni akkor kérjük, hogy az elérhetőségeink valamelyikén az indulás előtt 

5 munkanappal jelezzék felénk! 

Gyermekcsoportok utazása esetén minden 10 fő után 1 felnőtt kísérő gyermekjegy áron utazhat. 

Kerékpár csak a vonatkísérő személyzet előzetes engedélye alapján, a forgalmi helyzet függvényében díjfizetés ellenében 

szállítható azokon a kocsikon, amely kerékpár szállításra van kialakítva. 

Amennyiben különvonatot szeretnének rendelni kérjük, hogy az elérhetőségeink valamelyikén az indulás előtt 5 

munkanappal jelezzék felénk 

Gyöngyös - Szalajkaház, különvonati díjai: 

30 főig (létszámtól függetlenül 30 fő felett személyenként további 2 500 Ft tekintet nélkül a visszautazásra). 80 000 Ft 

Iskolák vagy óvodák részére:  

30 főig (létszámtól függetlenül 30 fő felett személyenként további 1 500 Ft tekintet nélkül a visszautazásra). 50 000 Ft 

EGERERDŐ Zrt. Vasútüzem, MÁTRAVASÚT elérhetőségei:                        Cím: 3200 Gyöngyös, Dobó István utca 1.                                                                                      

Telefon: +(36) 37 312-447 (Forgalmi iroda) 

E-mail: matravasut.egererdo@gmail.com                                                                    Web:www.egererdo.hu                                                       


