94E
Megállók és menetidő
Stops and journey time

Szentlőrinci út
(gyorsétterem)
1’

Kamiontelep

6’

Pestszentimre vasútállomás
(Nagykőrösi út)

8’

Csolt utca

csak délelőtt érintett megálló
stop served in the morning

10’

Ár utca

11’

Kalász utca

12’

Gyál felső vasútállomás

13’

Ady Endre utca

15’

Rákóczi ferenc utca

16’

Széchenyi István utca

17’

Somogyi Béla utca

18’

Bocskai István utca

20’

Gyál, Vecsési út

20’

Szent István utca

21’

Kőrösi út

22’

23’

Szentlőrinci út (gyorsétterem)

Gyál, Vecsési út

Somogyi Béla u.

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől való eltérések előfordulhatnak.
All data provided for informational purposes only. Deviations from the schedule may occur.
Érvényesség kezdete (visszavonásig):
Valid from (year/month/day) until further notice:

2022.05.14.

Indulási időpontok ebből a megállóból
Departure times from this stop
Tanítási időszakban munkanapokon
Workdays during school period

05:13; 05:44; 06:15
Tanítási szünetben munkanapokon
Workdays during school holidays

05:10; 05:40; 06:05
December 27-31. között munkanapokon
Workdays between 27-31 December

05:10; 05:34; 06:04
Szombaton és munkaszüneti napokon nem közlekedik.
No service at weekends and on public holidays.
Közlekedési rend
Service information

A Gyál felé közlekedő autóbuszokra napközben a
Szentlőrinci út megállónál lehet felszállni.
During the day more departures are available
to Gyál from the Szentlőrinci út stop.
A reggeli időszakban további járatok indulnak a

Szentlőrinci
(gyorsétterem)
Felszállás
azút első
ajtónmegállótól.
/ Front-door boarding only
In the morning further departures are available from the Szentlőrinci út
(gyorsétterem) stop.

Kérjük, hogy jegyét, bérletét, utazásra jogosító okmányát
felszálláskor mutassa be a járművezetőnek. Köszönjük.
Please show your ticket, pass or other travel ID to the driver
while boarding the vehicle. Thank you.

A jegyek és bérletek érvényessége
Tickets and passes validity
A Budapest-bérlethez a fővároson kívüli szakaszra vonaljegyet, vagy környéki helyközi
vonaljegyet kell érvényesíteni.
Passengers with a Budapest-pass need to validate a single ticket or a metropolitan
area single ticket for the route section outside Budapest.

Budapest-bérlet
Budapest-jegyek:

Környéki bérlet és
környéki helyközi
vonaljegy:

Környéki helyi bérlet:

Szentlőrinci út (gyorsétterem)
– Kalász utca

Kalász utca –
Somogyi Béla utca

Gyál felső vasútállomás –
Somogyi Béla utca

Bocskai István utca

Somogyi Béla utca

Járatinformáció / Line information
Minden jármű alacsonypadlós.
Low-floor service (all vehicles).

Budapest közigazgatási határát
rózsaszín vonal jelöli.
The administrative boundary of
Budapest is indicated by a pink line.

Kérjük, érvényesítse jegyét.
Please validate your ticket.
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