
Pontos indulási időpontokért és valós idejű

információkért olvassa be a QR-kódot!
Scan the QR code for exact departure times and
real-time information.

Megállók és menetidő
Stops and journey time

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől való eltérések előfordulhatnak.
All data provided for informational purposes only. Deviations from the schedule may occur.

Vágány utca / Róbert Károly körút

F02632

Népliget M

Bécsi út / Vörösvári út

Óbudai rendelőintézet 

Flórián tér 

Szentlélek tér H 

Népfürdő utca / Árpád híd 

Göncz Árpád városközpont M 

Honvédkórház 

Lehel utca / Róbert K. körút 

Vágány utca / Róbert K. körút

Kacsóh Pongrác út2'

Erzsébet királyné útja, aluljáró3'

Ajtósi Dürer sor5'

Zugló vasútállomás6'

Egressy út / Hungária körút8'

Puskás Ferenc Stadion M11'

Hős utca12'

Hidegkuti Nándor Stadion14'

2021.02.06.Érvényesség kezdete (visszavonásig):
Valid from (year/month/day) until further notice:

Üzemidő és járatsűrűség ebből a megállóból
First and last departures and frequencies from this stop

Hengermalom út / Szerémi út33'

Kőbányai út / Könyves K. körút16'

Vajda Péter utca17'

Népliget M19'

Albert Flórián út20'

22'

24'

Közvágóhíd H26'

Infopark28'

Budafoki út / Dombóvári út29'

31'

Etele út / Fehérvári út35'

Bikás park M37'

Bártfai utca38'

40'

11M

11

Reggel / Morning 10 percenként
minutes

Napközben / Daytime 7–8 percenként
minutes

Este / Evening 7–10 percenként
minutes

Szombaton
Saturdays 04:27 – 23:37*

5–10 percenként
minutes

Napközben / Daytime 2–6 percenként
minutes

Este / Evening 7–10 percenként
minutes

Munkanapokon
Workdays 04:27 – 23:37*

Kora reggel / Early morning

Késő este / Late night 10–15 percenként
minutes

Reggel / Morning 10 percenként
minutes

Napközben / Daytime 7–8 percenként
minutes

Este / Evening 7–10 percenként
minutes

Munkaszüneti napokon
Sundays and public holidays 04:27 – 23:37*

1 1M
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: 2022.12.23.

Kelenföld
vasútállomás M

Hauszmann Alajos utca /
Szerémi út

Ferencváros vá. – 
Málenkij Robot Emlékhely
Mester utca / Könyves K. körút

Járatinformáció / Line information

A piktogrammal megjelölt
villamosokon kerékpár szállítható.
Bikes are allowed on board trams
marked with this pictogram.

Alacsonypadlós jármű is közlekedik.
Low-floor service is available.

Kérjük, érvényesítse jegyét.
Please validate your ticket.

Kelenföld vasútállomás M

Az 1M jelzésű villamos szombaton, munkaszüneti napokon,
valamint december 27–31. között nem közlekedik.
Tram line 1M is out of service at weekends, on public holidays and between 27–31 December.

Between ca. 8:00–9:00 and 23:00–0:00 some of our trams run only to Puskás Ferenc Stadion M,
Hidegkuti Nándor Stadion, Mester utca / Könyves Kálmán körút,
as well as to Etele út / Fehérvári út stops.

A *-al jelölt indulások az utolsó teljes vonalat kiszolgáló járatok,
melyek után a fenti megállókig a kocsiszínekbe közlekedő villamosokkal utazhatnak.
Departures marked with * are the last trams serving the whole line,
then departures going to the depots also take passengers.

Kb. 8:00–9:00 és 23:00–0:00 között egyes járatok csak a Puskás Ferenc Stadion M,
Hidegkuti Nándor Stadion, Mester utca / Könyves Kálmán körút,
valamint az Etele út / Fehérvári út megállóhelyig közlekednek.


