
Ti
sz

a

Tisza

Hódmező-Hódmező-
vásárhelyvásárhely
Hódmező-
vásárhely

SzentesSzentesSzentes

Kiskunfél-Kiskunfél-
egyházaegyháza
Kiskunfél-
egyháza

Városi p
ark

Városi p
ark

Városi p
ark

Csongrádi úti ta
nyák

Csongrádi úti ta
nyák

Csongrádi úti ta
nyák

Gátér
Gátér
Gátér

Kettő
shalom

Kettő
shalom

Kettő
shalom

Kónyaszé
k

Kónyaszé
k

Kónyaszé
k

Csongrád alsó

Csongrád alsó

Csongrád alsó

Csongrád

Csongrád

Csongrád

SzegvárSzegvárSzegvár

KórógyszentgyörgyKórógyszentgyörgyKórógyszentgyörgy

MindszentMindszentMindszent

MártélyMártélyMártély

Csongrád, vá. amh.

Csongrád, vá. amh.

Csongrád, vá. amh.

Csongrád, Széchenyi isk
ola amh.

Csongrád, Széchenyi isk
ola amh.

Csongrád, Széchenyi isk
ola amh.

Kónyaszé
k amh.

Kónyaszé
k amh.

Kónyaszé
k amh.

Gátér, Ta
ngazdaság amh.

Gátér, Ta
ngazdaság amh.

Gátér, Ta
ngazdaság amh.

Gátér, k
özsé

gháza amh.

Gátér, k
özsé

gháza amh.

Gátér, k
özsé

gháza amh.

Gátér, B
aromfite

lep amh.

Gátér, B
aromfite

lep amh.

Gátér, B
aromfite

lep amh.

Kiskunfélegyháza,

Kiskunfélegyháza,

Tra
nselektro GM amh.

Tra
nselektro GM amh.

Kiskunfélegyháza,

Tra
nselektro GM amh.

Szentes,Szentes,
vá. amh.vá. amh.
Szentes,

vá. amh.

Kiskunfélegyháza,Kiskunfélegyháza,
vá. amh.vá. amh.

Kiskunfélegyháza,
vá. amh.

Hódmező-Hódmező-
vásárhelyivásárhelyi
NépkertNépkert

Hódmező-
vásárhelyi
Népkert

HékédHékédHékéd

SzolnokSzolnokSzolnok
Kecskemét,Kecskemét,
Budapest-NyugatiBudapest-Nyugati
Kecskemét,
Budapest-Nyugati

KiskunhalasKiskunhalasKiskunhalas

LakitelekLakitelekLakitelek

OrosházaOrosházaOrosháza

Orosháza,Orosháza,
BékéscsabaBékéscsaba
Orosháza,

Békéscsaba

SzegedSzegedSzeged

SzegedSzegedSzeged
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Pótlóbusszal
nem kiszolgált
vasúti megállóhely.
The railway stopThe railway stop
is not servedis not served
by replecement buses.by replecement buses.

The railway stop
is not served
by replecement buses.

Jelmagyarázat / Legend

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus
(Kiskunfélegyháza – Szentes)(Kiskunfélegyháza – Szentes)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus
(Kiskunfélegyháza – Szentes)

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

SzemélyvonatSzemélyvonat
Passenger trainPassenger train
Személyvonat
Passenger train

Lezárt vasútvonalLezárt vasútvonal
Closed railway lineClosed railway line
Lezárt vasútvonal
Closed railway line

További részletes információk és a menetrend
a www.mavcsoport.hu honlapon.
Detailed information and timetable at www.mavcsoport.hu

A vonatok helyett Kiskunfélegyháza
és Szentes között vonatpótló autóbuszok
közlekednek.
Replacement buses are in service instead
of trains between Kiskunfélegyháza and Szentes.

2022. június 18-tól augusztus 17-ig
From 18 June to 17 August 2022

Kiskunfélegyháza – Hódmezővásárhely

A vonatpótló autóbuszokon a kerékpárszállítás
nem biztosítható.
Bicycle transportation is not allowed
on the replacement buses.

A vonatpótló autóbuszok
Hékéd vasúti megállóhelyet nem érintik.
Replacement buses do not serve Hékéd railway stop.
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Vágányzári információVágányzári információ
Track reconstruction informationTrack reconstruction information
Vágányzári információ
Track reconstruction information



Városi park vmh.Városi park vmh.Városi park vmh.
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Kiskunfélegyháza, Transelektro GM amh.Kiskunfélegyháza, Transelektro GM amh.Kiskunfélegyháza, Transelektro GM amh.
\Szentes | \Kiskunfélegyháza \Szentes | \Kiskunfélegyháza \Szentes | \Kiskunfélegyháza 
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Vonatpótló autóbusz megállóhelyeVonatpótló autóbusz megállóhelye
Stop of train replacement busStop of train replacement bus
Vonatpótló autóbusz megállóhelye
Stop of train replacement bus
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Jelmagyarázat / Legend
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Gátér, Baromfitelep amh.Gátér, Baromfitelep amh.Gátér, Baromfitelep amh.
\Kiskunfélegyháza\Kiskunfélegyháza\Kiskunfélegyháza

Gátér, Baromfitelep amh.Gátér, Baromfitelep amh.Gátér, Baromfitelep amh.
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Vonatpótló autóbusz megállóhelyeVonatpótló autóbusz megállóhelye
Stop of train replacement busStop of train replacement bus
Vonatpótló autóbusz megállóhelye
Stop of train replacement bus



Gátér vá.Gátér vá.Gátér vá.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed

Gátér, Községháza amh.Gátér, Községháza amh.Gátér, Községháza amh.
\Kiskunfélegyháza\Kiskunfélegyháza\Kiskunfélegyháza
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Jelmagyarázat / Legend
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Kettőshalom vmh.Kettőshalom vmh.Kettőshalom vmh.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed

Gátér, Tangazdaság amh.Gátér, Tangazdaság amh.Gátér, Tangazdaság amh.
\Szentes\Szentes\Szentes

Gátér, Tangazdaság amh.Gátér, Tangazdaság amh.Gátér, Tangazdaság amh.
\Kiskunfélegyháza\Kiskunfélegyháza\Kiskunfélegyháza
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Csongrád, Széchenyi iskola amh.Csongrád, Széchenyi iskola amh.Csongrád, Széchenyi iskola amh.
\Szentes\Szentes\Szentes

Csongrád, Széchenyi iskola amh.Csongrád, Széchenyi iskola amh.Csongrád, Széchenyi iskola amh.
\Kiskunfélegyháza\Kiskunfélegyháza\Kiskunfélegyháza

Csongrád alsó vmh.Csongrád alsó vmh.Csongrád alsó vmh.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed
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Jelmagyarázat / Legend

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus

(Kiskunfélegyháza – Szentes)(Kiskunfélegyháza – Szentes)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus
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