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Jelmagyarázat / Legend2021. július 18-tól július 29-ig
From 18 July to 29 July 2021

Cegléd és Kiskunfélegyháza között a vonatok helyett 
vonatpótló autóbuszok közlekednek a térképen jelölt 
útvonalakon.
Train replacement buses serve the section between 
Cegléd and Kiskunfélegyháza by the indicated routes
on the map.

Budapest – Szeged

Fonyód – Szeged

Kecskemét – Baja

Budapest – Kecskemét / Cegléd – Szeged

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

2021. július 30-tól augusztus 5-ig Kecskemét és Kiskunfélegyháza
között a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek.
From 30 July to 5 August 2021 trains are replaced by buses
between Kecskemét and Kiskunfélegyháza.

További részletes információk és a menetrend
a www.mavcsoport.hu honlapon.
Detailed information and timetable at www.mavcsoport.hu
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Vágányzári információVágányzári információ
Track reconstruction informationTrack reconstruction information
Vágányzári információ
Track reconstruction information
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Szolnok,Szolnok,
DebrecenDebrecen
Szolnok,
Debrecen

Lakitelek,Lakitelek,
Kunszent-Kunszent-
mártonmárton

Lakitelek,
Kunszent-
márton

Szentes,Szentes,
Hódmező-Hódmező-
vásárhelyvásárhely

Szentes,
Hódmező-
vásárhely

BudapestBudapestBudapest

SzegedSzegedSzeged
Kiskunhalas, BajaKiskunhalas, BajaKiskunhalas, Baja

LajosmizseLajosmizseLajosmizse

Lakitelek,Lakitelek,
SzolnokSzolnok
Lakitelek,
Szolnok

CeglédCeglédCegléd

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

VárosföldVárosföldVárosföld

KunszállásKunszállásKunszállás

Ceglédi szállásokCeglédi szállásokCeglédi szállások

NyársapátNyársapátNyársapát Nyársapát, vá. ideiglenes amh.Nyársapát, vá. ideiglenes amh.Nyársapát, vá. ideiglenes amh.

Kunszállás, autóbusz-váróterem amh.Kunszállás, autóbusz-váróterem amh.Kunszállás, autóbusz-váróterem amh.

Városföld, községháza amh.Városföld, községháza amh.Városföld, községháza amh.

Kecskemét, Veres Péter utca amh.Kecskemét, Veres Péter utca amh.Kecskemét, Veres Péter utca amh.

Kecskemét, vá. amh.Kecskemét, vá. amh.Kecskemét, vá. amh.

Nagykőrös,Nagykőrös,
Szabadság tér amh.Szabadság tér amh.
Nagykőrös,
Szabadság tér amh.

Cegléd, vá. ideiglenes amh.Cegléd, vá. ideiglenes amh.Cegléd, vá. ideiglenes amh.

NagykőrösNagykőrösNagykőrös

KatonatelepKatonatelepKatonatelep

SelymesSelymesSelymesGalambosGalambosGalambos

JászszentlászlóJászszentlászlóJászszentlászló
Pető�szállásPető�szállásPető�szállás

KecskemétKecskemétKecskemét

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

A jelzett szakaszon a járatoknakA jelzett szakaszon a járatoknak
csak egy része közlekedikcsak egy része közlekedik
Certain trains and buses onlyCertain trains and buses only

A jelzett szakaszon a járatoknak
csak egy része közlekedik
Certain trains and buses only

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

InterCity / expressz / gyorsvonatpótlóInterCity / expressz / gyorsvonatpótló
autóbuszautóbusz
InterCity / express / fast train replacement busInterCity / express / fast train replacement bus
(Cegléd – Kecskemét – Kiskunfélegyháza)(Cegléd – Kecskemét – Kiskunfélegyháza)

InterCity / expressz / gyorsvonatpótló
autóbusz
InterCity / express / fast train replacement bus
(Cegléd – Kecskemét – Kiskunfélegyháza)

Személyvonatpótló autóbuszSzemélyvonatpótló autóbusz
Passenger train replacement busPassenger train replacement bus
(Cegléd – Kecskemét – Kiskunfélegyháza)(Cegléd – Kecskemét – Kiskunfélegyháza)

Személyvonatpótló autóbusz
Passenger train replacement bus
(Cegléd – Kecskemét – Kiskunfélegyháza)

InterRégió vonatpótló autóbuszInterRégió vonatpótló autóbusz
InterRegio train replacement busInterRegio train replacement bus
(Kecskemét – Kiskunfélegyháza)(Kecskemét – Kiskunfélegyháza)

InterRégió vonatpótló autóbusz
InterRegio train replacement bus
(Kecskemét – Kiskunfélegyháza)

Személyvonatpótló autóbuszSzemélyvonatpótló autóbusz
Passenger train replacement busPassenger train replacement bus
(Cegléd – Kecskemét)(Cegléd – Kecskemét)

Személyvonatpótló autóbusz
Passenger train replacement bus
(Cegléd – Kecskemét)

Expresszvonat / gyorsvonatExpresszvonat / gyorsvonat
Express train / fast trainExpress train / fast train
Expresszvonat / gyorsvonat
Express train / fast train

InterRégió vonatInterRégió vonat
InterRegio trainInterRegio train
InterRégió vonat
InterRegio train
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SzemélyvonatSzemélyvonat
Passenger trainPassenger train
Személyvonat
Passenger train

InterCity vonatInterCity vonat
InterCity trainInterCity train
InterCity vonat
InterCity train


