Arany János utca M

M3

Kőbánya-Kispest M

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:

2021.08.23.

Metrópótló autóbusz / Metro replacement bus
Megállók és menetidő
Stops and journey time

Lehel tér M

Nyugati pályaudvar M

Arany János utca M

2’

4’

6’

Deák Ferenc tér M

Astoria M

Kálvin tér M

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

Munkanapokon
Workdays

04:30 – 23:40

Kora reggel / Early morning

percenként
3–5 minutes

Napközben / Daytime

percenként
1–3 minutes

Késő este / Late night

3–5 percenként
minutes

Hétvégén
Weekends

04:30 – 23:40

Reggel / Morning

percenként
3–5 minutes

Napközben / Daytime

percenként
1–3 minutes

Késő este / Late night

3–5 percenként
minutes

Járatinformáció
Line information

8’

10’

12’

Corvin-negyed M

Semmelweis Klinikák M

Nagyvárad tér M
Csak munkanapokon
Only on workdays

Kőbánya-Kispest

15’

Népliget M

18’

Ecseri út M

20’

Pöttyös utca M

22’

Határ út M

Minden jármű alacsonypadlós.
Low-floor service (all vehicles).
Munkanapokon a legforgalmasabb időszakokban az autóbuszok
a meghirdetettnél sűrűbben, 45 másodpercenként követik egymást.
During peak hours, buses run more frequently than indicated, every 45 seconds.
Kérjük, felszállás után érvényesítse jegyét.
Please remember to validate your ticket after boarding.
A pótlóbusszal munkanapokon a Nagyvárad tér M megállóig, hétvégén
pedig Kőbánya-Kispest M végállomásig utazhatnak. Az M3-as metró csak
munkanapokon közlekedik a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között.
The replacement bus runs to Nagyvárad tér M on workdays, and to Kőbánya-Kispest M
at weekends. Between Nagyvárad tér and Kőbánya-Kispest, metro line M3 is only
available on workdays.
A metrópótló autóbuszokon a járművezetőnél nem kapható vonaljegy.
Kérjük, vásárolja meg jegyét elővételben!
Drivers of metro replacement buses do not sell tickets on board.
Please purchase your ticket in advance.

Pontos indulási időpntokért és valós idejű információkért

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

26’

Kőbánya-Kispest M

F00943

