
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:

B
Zsámbék, autóbusz-forduló

2022.06.16/17.

Széll Kálmán tér M

Megállók és menetidő
Stops and journey time

Indulási időpontok ebből a megállóból
Departure times from this stop
Indulási időpont ebből a megállóból
Departure time from this stop

118762

Munkanapokra virradó éjszakákon nem közlekedik.
No service on nights prior to workdays.

Felszállás az első ajtón / Front-door boarding only 
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.

Járatinformáció
Line information

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

Kérjük, érvényesítse jegyét.
Please validate your ticket.

Zsámbék, Ady Endre utca2'

Zsámbék, PEMÜ3'

Tök, Újmajor7'

Páty, Újtelep10'

Páty, Töki utca11'

Páty, Iskola utca12'

Páty, Telki elágazás13'

Páty, Somogyi Béla utca15'

Páty, Mézeshegy17'

Budakeszi, Vastagtanya19'

Budakeszi, Fagyártmánytelep22'

Dózsa György tér23'

Erdő utca23'

Budakeszi, városháza24'

Gyógyszertár25'

Erkel Ferenc utca25'

Szanatórium utca (Vadaspark)26'

Országos Korányi Intézet26'

Laktanya28'

Szépjuhászné, Gyermekvasút28'

Irén utca29'

Bölcsőde29'

Zsámbék, 
autóbusz-forduló

Kuruclesi út32'

Dénes utca30'

Vízművek31'

Bíróság31'

Labanc út32'

Szépilona33'

Városmajor37'

Nyúl utca38'

Szent János Kórház36'

Széll Kálmán tér M40'

Budagyöngye34'

Nagyajtai utca35'

Szombatra és munkaszüneti napokra virradó éjszakákon 
Nights prior to Saturdays, Sundays and public holidays

02:00

A jegyek és bérletek érvényessége
Tickets and passes validity 

Környéki 5 km-es
Budakeszi bérlet,
10 km-es Dél-Buda
Zónabérlet,
Környéki helyközi
vonaljegy:

Budakeszi, 
Fagyártmánytelep –
Országos Korányi 
Intézet

Budakeszi 
helyi bérlet:

Budakeszi, 
Fagyártmánytelep –
Szanatórium utca 
(Vadaspark)

A Budapest-bérlethez a fővároson kívüli szakaszra vonaljegyet, vagy környéki 
helyközi vonaljegyet kell érvényesíteni. Volánbusz Zrt. regionális járatain érvényes 
díjtermékei is elfogadásra kerülnek a rajta szereplő viszonylaton.
Passengers with a Budapest-pass need to validate a single ticket or a metropolitan
area single ticket for the route section outside Budapest. The fare products valid on 
the regional services of Volánbusz Zrt. will also be accepted on the routes indicated on them.

Budapest-bérlet,
Budapest-jegyek:

Szanatórium utca
(Vadaspark) –
Széll Kálmán tér M

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


