
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől való eltérések előfordulhatnak.
All data provided for informational purposes only. Deviations from the schedule may occur.
Érvényes ezen a napon:
Valid on (year/month/day):

4-6
Petőfi híd, budai hídfő Móricz Zsigmond körtér M

2022.05.29.

Megállók és menetidő
Stops and journey time

Indulási időpontok és járatsűrűség ebből a megállóból
Departure times and frequencies from this stop

Megállók és menetidő
Stops and journey time

Széll Kálmán tér M

Széna tér 

Mechwart liget 

Margit híd, budai hídfő H 

Margitsziget / Margit híd 

Jászai Mari tér 

Nyugati pályaudvar M 

Oktogon M 

Király utca / Erzsébet körút 

 

Blaha Lujza tér M 

Rákóczi tér M 

Harminckettesek tere 

Corvin-negyed M 

Mester utca / Ferenc körút 

Boráros tér H 

Petőfi híd, budai hídfő 

Budafoki út / Karinthy F. út2'

Móricz Zsigmond körtér M4'
F02224

Wesselényi utca / 
Erzsébet körút

Indulási időpontok ebből a megállóból
Departure times from this stopMájus 29-én (vasárnap)
On 29 May (Sunday)

04:23 – 07:49 5–10 percenként
minutes

Május 29-én az első villamos 08:00-kor indul.
On 29 May the first tram departs at 08:00.

Járatinformáció
Line information

Minden jármű alacsonypadlós.
Low-floor service (all vehicles).

Kérjük, érvényesítse jegyét.
Please validate your ticket.

Járataink pontos indulási időpontjai elérhetők: futar.bkk.hu
Exact departure times are available in our journey planner: futar.bkk.hu

Május 29-én reggel a 4-es és a 6-os villamos helyett 4-6-os jelzésű villamos 
közlekedik a Móricz Zsigmond körtér M és a Széll Kálmán tér M között. 
Újbuda-központ M innen a 4-es pótlóbusszal érhető el, 
melyre a 212-es busz Svábhegy irányú megállójában lehet felszállni.

In the morning of 29 May tram 4-6 operates instead of tram 4 and 6 between 
Móricz Zsigmond körtér M and Széll Kálmán tér M. Újbuda-központ is accessible 
by tram replacement bus 4. Please board the replacement bus at the stop of 
bus 212 to Svábhegy.

Forgalmi változás
Service change

Indulási időpontok ebből a megállóból
Departure times from this stopIdeiglenes üzemidő változás 

Temporary change in operating time

4 Újbuda-központ M

Május 29-én 04:10 és 08:08 között nem jár.
No service between 04:10 and 08:08 on 29 May.

6 Móricz Zsigmond körtér M


