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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:

88A
Liliom utca

2022.09.01.

Megállók és menetidő
Stops and journey time

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

Kelenföld vasútállomás M

 Sasadi út

Nagyszeben út 

Gazdagréti út 

Poprádi út 

Madárhegy 

Rupphegyi út 

Felsőhatár utca 

Tulipán utca 

Aradi utca 

Templom tér 

Károly király utca 

Kisfaludy utca 

Kötő utca 

Budaörs, városháza 

Gimnázium 

Alcsiki dűlő 

Lejtő utca 

Ibolya utca 

Csiki csárda 

Csiki tanya 

Légimentők 

 Törökbálint vasútállomás

Kerekdomb utca 

Köztársaság tér 

Idősek otthona 

Katona József utca 

Zrínyi utca 

Harangláb 

Munkácsy Mihály u. (hősi em.) 

1' Márta utca

Diósdi út 

Liliom utca

 

Bartók Béla utca 

Nyár utca

Budaörsi Ipari és Tech. Park 

Gyár utca 

Tetra Pak 

Márta utca

Tanítási időszakban munkanapokon
Workdays in school terms

Tanítási szünetben munkanapokon
Workdays in school holidays

Szombaton
Saturdays

Munkaszüneti napokon
Sundays and public holidays

21:31
22:31

21:32
22:30

05:41
06:42
21:31
22:31

05:41
07:43
21:31
22:31

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.

A jegyek és bérletek érvényessége
Tickets and passes validity 

5 km-es Budaörsi
környéki bérlet:
Rupphegyi út –
Törökbálint vasútáll.

10 km-es Dél-Buda
Zónabérlet, környéki
helyközi vonaljegy:
Rupphegyi út –
Márta utca

Budapest-bérlet,
Budapest-jegyek:

Kelenföld 
vasállomás M –
Felsőhatár utca

Budaörsi 
bérlet:
Felsőhatár utca –
Légimentők

Törökbálinti 
helyi bérlet:
Légimentők –
Márta utca

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.

Járatinformáció
Line information

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

Kérjük, érvényesítse jegyét.
Please validate your ticket.


