
Kiegészítő menetrendi információ
Additional timetable information 

BKK Tájékoztatás

2019. május 13-ától (szombat) várhatóan egy hónapig
From 13 May 2019 (Saturday) until circa one Month

2019. május 1. (hétfő)
On 1 May 2019 (Monday)
    08:00–20:00

2019. május 1. (hétfő) 08:00–20:00
08:00–20:00 on 1 May 2019 (Monday)

2019. augusztus 5. (hétfő) 08:00-tól
a munkálatok befejezéséig
From 08:00 on 5 August 2019 (Monday)
until the end of the works

Tisztelt Utasunk!

Ez a járat körjárati útvonalon közlekedik. A honlapon a viszonylatjelzés melletti célnevekre 
kattintással a függőleges vonalcsík megjelenítése eltérő lehet:
• vagy a teljes vonalcsík egésze látszik a végállomástól az érkező ugyanazon megállóig,
• vagy a vonalcsík két szakaszra különül – egyrészt a célállomástól a körjárati útvonal 
legvégső elérhető megállójáig, másrészt a körjárati szakasz kezdetétől a végállomásig. 
Utóbbinál a körjárati szakasz egyes megállói kétszer, mind a két megállólistában 
szerepelnek. A körjárati térség neve is utalhat a viszonylat célnevére,
nem csak egy konkrét megálló neve.

Jegyérvényesítéssel kapcsolatos kiegészítő szabályok
(a BKK hatályos Üzletszabályzatának utazási feltételekkel kapcsolatos fejezete szerint):

„Amennyiben egy adott viszonylaton egy adott megállóból egy másik megállóba
(ideértve a fel- és leszállópontokat is) történő utazáskor a végállomáson is át kell utazni 
(például körjáratoknál), akkor a jegy érvényességi idején belül megtehető, nem minősül 
visszafelé utazásnak. Körjárat esetében ugyanakkor a felszállási megálló (ideértve a fel-
és leszállópontot is) túlutazása új jegy érvényesítése nélkül nem megengedett.”

Bővebb információt a  honlapon találhat.bkk.hu/jegyek-es-berletek/utazasi-feltetelek

Dear Passenger,

This is a loop service operating on a circular route. On the website,
clicking on the destination names next to the line number may result in different vertical lines 
listing the stops along the route:
- either the entire route is displayed from the terminus to the same stop,
- or the route is split into two sections, one from the destination to the the last available stop
on the circular route, and from the start of the circular section to the terminus.
In the latter case, each stop of the circular leg is listed twice in both stop lists.
Please note that the name of the loop service area may also refer to the destination name
of the line, not just the name of a specific stop. 

Additional rules on ticket validation
(according to the chapter on travel terms in the current BKK Business Rules):
"If, when travelling on a particular line from a particular stop to another stop, it is necessary to 
pass through the terminus (e.g. in the case of loop routes), this may be done within the validity 
period of the ticket and is not considered as a return journey. However, in the case of a loop 
service, traveling beyond the boarding stop without validating a new ticket is not allowed."

https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/utazasi-feltetelek/

