Repülőtéri
közvetlen
autóbuszjárat
Repülőtéri
közvetlen
autóbuszjárat
Airport
shuttle
Airport
shuttle
busbus
Indulások
Indulások / Departures
aa repülőtérről
repülőtérről
Departures
05:00–01:20
napközben
10 percenként,
from
20 percenként
/ every 20 minutes
from the
the Airport
Airport
reggel és este 15-20 percenként/
05:00–01:20
every 10 minutes during the day;
a Deák Ferenc térről napközben
percenként,
every
15-20 10
minutes
in the mornings
03:40–00:40
reggel
és este 15-20 percenként
and
evenings
from Deák Ferenc tér 20 percenként / every 20 minutes
a Deák Ferenc térről
from Deák Ferenc tér

Liszt
Liszt Ferenc
Ferenc
Airport
Airport 22

every 10 minutes during the day;
every 15-20 minutes in the mornings
and evenings

03:40–00:40
napközben 10 percenként,
reggel 15-20, este 20 percenként/
03:40–00:40
every 10 minutes during the day;
napközben 10 percenként,

every 15-20 minutes in the mornings
reggel
15-20,
este 20inpercenként
and every
20 minutes
the evenings
every 10 minutes during the day;
every 15-20 minutes in the mornings
and every 20 minutes in the evenings

900 HUF
900 HUF
A közvetlen
járat csak repülőtéri
900
HUF
vonaljeggyel
vehető
igénybe.
A közvetlen járat
csak
repülőtéri

This bus is only
available
with an Airport
vonaljeggyel
vehető
igénybe.
shuttle
bus
single
ticket.
This bus is only available with an Airport
shuttle bus single ticket.

Utazástervező
Journey planner

Kálvin
Kálvin tér
tér M

Belváros / City centre

Más
utazási
Más járatok
járatok elérhetőségéről
elérhetőségéről és
és egyéb
alternatívákról
lehetőségekről
a BKK
ingyenesen letölthető
a BKK ingyenesen
letölthető
FUTÁR
FUTÁR alkalmazásából
alkalmazásából tájékozódhat.
tájékozódhat.
Please
Please check
check the
the free
free FUTÁR
FUTÁR journey
journey planning
planning
app
for
your
other
travel
options.
app for your other travel options.

AA Deák
Deák Ferenc
Ferenc tér
tér felé
felé csak
csak
leszállás
leszállás céljából
céljából áll
áll meg.
meg.
Passenger
Passenger drop-off
drop-off only
only when
when
going
going to
to Deák
Deák Ferenc
Ferenc tér.
tér.

Astoria
Astoria M
M
AA Deák
Deák Ferenc
Ferenc tér
tér felé
felé csak
csak
leszállás
leszállás céljából
céljából áll
áll meg.
meg.
AA Liszt
Liszt Ferenc
Ferenc Airport
Airport 22 felé
felé
csak
csak 03:42
03:42 és
és 04:42
04:42 között
között
állnak
állnak meg
meg aa buszok.
buszok.
Passenger
Passenger drop-off
drop-off only
only when
when going
going
to
to Deák
Deák Ferenc
Ferenc tér.
tér.
To
To Liszt
Liszt Ferenc
Ferenc Airport
Airport 2,
2, buses
buses serve
serve
this
this stop
stop between
between 03:42
03:42 and
and 04:42.
04:42.

Deák
Deák Ferenc
Ferenc tér
tér M

