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S250

SzegedSzegedSzeged

KecskemétKecskemétKecskemét

BudapestBudapestBudapest

KiskunlacházaKiskunlacházaKiskunlacháza

DélegyházaDélegyházaDélegyháza
DunavarsányDunavarsányDunavarsány
TaksonyTaksonyTaksony
Dunaharaszti alsóDunaharaszti alsóDunaharaszti alsó

DunaharasztiDunaharasztiDunaharaszti

DömsödDömsödDömsöd

Kunszentmiklós-TassKunszentmiklós-TassKunszentmiklós-Tass

KiskőrösKiskőrösKiskőrösKiskőrös, vá. amh.Kiskőrös, vá. amh.Kiskőrös, vá. amh.
JakabszállásJakabszállásJakabszállás

Kunszentmiklós-Tass,Kunszentmiklós-Tass,
vá. amh.vá. amh.

Kunszentmiklós-Tass,
vá. amh.

Dömsöd, vá. elág. amh.Dömsöd, vá. elág. amh.Dömsöd, vá. elág. amh.

Kiskunlacháza,Kiskunlacháza,
vá. elág. amh.vá. elág. amh.

Kiskunlacháza,
vá. elág. amh.

Kunszentmiklós,Kunszentmiklós,
Kálvin tér amh.Kálvin tér amh.

Kunszentmiklós,
Kálvin tér amh.

Délegyháza, vá. amh.Délegyháza, vá. amh.Délegyháza, vá. amh.

Kecskemét,Kecskemét,
vá. amh.vá. amh.

Kecskemét,
vá. amh.

Soltvadkert, aut. vt.Soltvadkert, aut. vt.Soltvadkert, aut. vt.
Pirtó, községháza amh.Pirtó, községháza amh.Pirtó, községháza amh.

Tompa,Tompa,
aut. vt.aut. vt.
Tompa,
aut. vt.

Kiskunhalas, vá. amh.Kiskunhalas, vá. amh.Kiskunhalas, vá. amh.

Kelebia,Kelebia,
vá. amh.vá. amh.
Kelebia,

vá. amh.

TabdiTabdiTabdi

CsengődCsengődCsengőd

SoltszentimreSoltszentimreSoltszentimre
FülöpszállásFülöpszállásFülöpszállás

SzabadszállásSzabadszállásSzabadszállás
BösztörBösztörBösztör

SoltvadkertSoltvadkertSoltvadkert
Pirtói szőlőkPirtói szőlőkPirtói szőlők

PirtóPirtóPirtó

BalotaszállásBalotaszállásBalotaszállás

KisszállásKisszállásKisszállás

TompaTompaTompa

KelebiaKelebiaKelebia

Subotica (Szabadka)Subotica (Szabadka)Subotica (Szabadka)

BajaBajaBaja

PesterzsébetPesterzsébetPesterzsébet

Budapest-NyugatiBudapest-NyugatiBudapest-Nyugati
Budapest-KeletiBudapest-KeletiBudapest-Keleti

Budapest, Népliget aut. áll.Budapest, Népliget aut. áll.Budapest, Népliget aut. áll.

Kecskemét, Aut. áll.Kecskemét, Aut. áll.Kecskemét, Aut. áll.

PusztamérgesPusztamérgesPusztamérges
MélykútMélykútMélykút

Kiskunhalas, Aut. áll.Kiskunhalas, Aut. áll.Kiskunhalas, Aut. áll.

Szeged, Aut. áll.Szeged, Aut. áll.Szeged, Aut. áll.

KiskunhalasKiskunhalasKiskunhalas

BácsalmásBácsalmásBácsalmás

KiskunfélegyházaKiskunfélegyházaKiskunfélegyháza

Egyéb vasútvonalEgyéb vasútvonal
Other railway lineOther railway line
Egyéb vasútvonal
Other railway line

SzemélyvonatSzemélyvonat
Local trainLocal train
(Budapest-Keleti–Délegyháza)(Budapest-Keleti–Délegyháza)
(Kiskunfélegyháza–Kiskunhalas)(Kiskunfélegyháza–Kiskunhalas)

Személyvonat
Local train
(Budapest-Keleti–Délegyháza)
(Kiskunfélegyháza–Kiskunhalas)

InterRégió vonatInterRégió vonat
InterRegio trainInterRegio train
(Kecskemét–Kiskunhalas–Baja)(Kecskemét–Kiskunhalas–Baja)

InterRégió vonat
InterRegio train
(Kecskemét–Kiskunhalas–Baja)

Zónázó személyvonatZónázó személyvonat
Semi-express trainSemi-express train
(Budapest-Keleti–Délegyháza)(Budapest-Keleti–Délegyháza)

Zónázó személyvonat
Semi-express train
(Budapest-Keleti–Délegyháza)

Gyorsított személyvonatGyorsított személyvonat
Semi-fast trainSemi-fast train
(Budapest-Keleti–Délegyháza)(Budapest-Keleti–Délegyháza)

Gyorsított személyvonat
Semi-fast train
(Budapest-Keleti–Délegyháza)

InterCity vonatInterCity vonat
InterCity trainInterCity train
(Budapest-Nyugati–Szeged)(Budapest-Nyugati–Szeged)

InterCity vonat
InterCity train
(Budapest-Nyugati–Szeged)

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus
(Délegyháza–Kunszentmiklós-Tass)(Délegyháza–Kunszentmiklós-Tass)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus
(Délegyháza–Kunszentmiklós-Tass)

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus
(Kecskemét–Kiskőrös–(Kecskemét–Kiskőrös–
Kiskunhalas [–Kelebia])Kiskunhalas [–Kelebia])

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus
(Kecskemét–Kiskőrös–
Kiskunhalas [–Kelebia])

Csak egyes pótlóbuszok általCsak egyes pótlóbuszok által
kiszolgált vonalszakasz.kiszolgált vonalszakasz.
Certain replacement buses serveCertain replacement buses serve
this section only.this section only.

Csak egyes pótlóbuszok által
kiszolgált vonalszakasz.
Certain replacement buses serve
this section only.

Volánbusz regionális járatokVolánbusz regionális járatok
Regional bus servicesRegional bus services
Volánbusz regionális járatok
Regional bus services

Lezárt vasútvonalLezárt vasútvonal
Closed railway lineClosed railway line
(Délegyháza–Kelebia)(Délegyháza–Kelebia)

Lezárt vasútvonal
Closed railway line
(Délegyháza–Kelebia)

Jelmagyarázat / Legend
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A térképen nincs feltüntetve minden állomás és megállóhely. A vonatpótló autóbuszok megállóhelyei dőlttel szerepelnek.A térképen nincs feltüntetve minden állomás és megállóhely. A vonatpótló autóbuszok megállóhelyei dőlttel szerepelnek.
Not all stations are indicated on the map. Stops of train replacement buses are in italic.Not all stations are indicated on the map. Stops of train replacement buses are in italic.
A térképen nincs feltüntetve minden állomás és megállóhely. A vonatpótló autóbuszok megállóhelyei dőlttel szerepelnek.
Not all stations are indicated on the map. Stops of train replacement buses are in italic.

Budapest

KözvágóhídKözvágóhídKözvágóhíd
FerencvárosFerencvárosFerencváros

Soroksári útSoroksári útSoroksári út

PesterzsébetPesterzsébetPesterzsébet

SoroksárSoroksárSoroksár

DélegyházaDélegyházaDélegyháza

DunaharasztiDunaharasztiDunaharaszti

Dunaharaszti alsóDunaharaszti alsóDunaharaszti alsó

TaksonyTaksonyTaksony

DunavarsányDunavarsányDunavarsány

KiskunlacházaKiskunlacházaKiskunlacháza

DömsödDömsödDömsöd
Apaj, kunszentmiklósi útelág.Apaj, kunszentmiklósi útelág.Apaj, kunszentmiklósi útelág.
Kiskunlacháza, vá. elág. amh.Kiskunlacháza, vá. elág. amh.Kiskunlacháza, vá. elág. amh.

Dömsöd, vá. elág. amh.Dömsöd, vá. elág. amh.Dömsöd, vá. elág. amh.

Kunszentmiklós-Tass vá. amh.Kunszentmiklós-Tass vá. amh.Kunszentmiklós-Tass vá. amh.

Kunszentmiklós,Kunszentmiklós,
Kálvin tér amh.Kálvin tér amh.

Kunszentmiklós,
Kálvin tér amh.

Délegyháza, vá. amh.Délegyháza, vá. amh.Délegyháza, vá. amh.

Dunaharaszti, Bajcsy-Zsilinszky u.Dunaharaszti, Bajcsy-Zsilinszky u.Dunaharaszti, Bajcsy-Zsilinszky u.

Taksony, községházaTaksony, községházaTaksony, községháza

Dunaharaszti, városházaDunaharaszti, városházaDunaharaszti, városháza

Budapest, Soroksár, Hősök tereBudapest, Soroksár, Hősök tereBudapest, Soroksár, Hősök tere

Budapest, Pesterzsébet vá.Budapest, Pesterzsébet vá.Budapest, Pesterzsébet vá.

Budapest, Koppány u.Budapest, Koppány u.Budapest, Koppány u.

Kunszentmiklós-TassKunszentmiklós-TassKunszentmiklós-Tass
LajosmizseLajosmizseLajosmizse

Kecskemét,Kecskemét,
Kiskunfélegyháza,Kiskunfélegyháza,

SzegedSzeged

Kecskemét,
Kiskunfélegyháza,

Szeged

Budapest-NyugatiBudapest-NyugatiBudapest-Nyugati

Budapest-Budapest-
KelenföldKelenföld
Budapest-
Kelenföld

Budapest-KeletiBudapest-KeletiBudapest-Keleti

Kőbánya-Kőbánya-
KispestKispest

Kőbánya-
Kispest

Kiskőrös, Kiskunhalas, KelebiaKiskőrös, Kiskunhalas

S25

S25

S25

Budapest,Budapest,
Népliget aut. áll.Népliget aut. áll.

Budapest,
Népliget aut. áll.
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Egyéb vasútvonal / Other railway lineEgyéb vasútvonal / Other railway lineEgyéb vasútvonal / Other railway line

Személyvonat / Local trainSzemélyvonat / Local train
(Budapest-Keleti–Délegyháza)(Budapest-Keleti–Délegyháza)
Személyvonat / Local train
(Budapest-Keleti–Délegyháza)

Gyorsított személyvonat / Semi-fast trainGyorsított személyvonat / Semi-fast train
(Budapest-Keleti–Délegyháza)(Budapest-Keleti–Délegyháza)
Gyorsított személyvonat / Semi-fast train
(Budapest-Keleti–Délegyháza)

Zónázó személyvonat (egy irányban)Zónázó személyvonat (egy irányban)
Semi-express train (one way)Semi-express train (one way)
(Budapest-Keleti \Délegyháza)(Budapest-Keleti \Délegyháza)

Zónázó személyvonat (egy irányban)
Semi-express train (one way)
(Budapest-Keleti \Délegyháza)

InterCity vonat / InterCity trainInterCity vonat / InterCity train
(Budapest-Nyugati–Szeged)(Budapest-Nyugati–Szeged)
InterCity vonat / InterCity train
(Budapest-Nyugati–Szeged)

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus
(Délegyháza–Kunszentmiklós)(Délegyháza–Kunszentmiklós)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus
(Délegyháza–Kunszentmiklós)

Volánbusz interregionális járatokVolánbusz interregionális járatok
(nincs minden mh. feltüntetve)(nincs minden mh. feltüntetve)
Interregional bus servicesInterregional bus services
(not all stops are indicated on the map)(not all stops are indicated on the map)
(Budapest, Népliget aut. áll.–Kiskunhalas)(Budapest, Népliget aut. áll.–Kiskunhalas)

Volánbusz interregionális járatok
(nincs minden mh. feltüntetve)
Interregional bus services
(not all stops are indicated on the map)
(Budapest, Népliget aut. áll.–Kiskunhalas)

Lezárt vasútvonal / Closed railway lineLezárt vasútvonal / Closed railway line
(Délegyháza–Kelebia)(Délegyháza–Kelebia)
Lezárt vasútvonal / Closed railway line
(Délegyháza–Kelebia)
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