M30

Nagyvárad tér M

Népliget 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:

2022.08.15.

Állomáspótló autóbusz / Station replacement bus
Megállók és menetidő
Stops and journey time

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

Munkanapokon
Workdays

Nagyvárad tér M

04:25 – 21:15

2–10 percenként
minutes

Augusztus 15-én és 16-án (hétfőn és kedden)
On 15 and 16 August (Monday and Tuesday)
04:25 – 23:55

2–10 percenként
minutes

Augusztus 20-án és 21-én (szombaton és vasárnap)
On 20 and 21 August (Saturday and Sunday)
04:25 – 23:55

4’

5–10 percenként
minutes

Szombaton és munkaszüneti napokon a pótlóbusz nem
közlekedik, kivéve, amikor a metró jár ezen a szakaszon.
A Népliget M innen az M3-as pótlóbusszal érhető el.
No service at weekends and on public holidays, except for the
days when metro service is available on this route section.
Népliget M stop is accessible by replacement bus M3.

Népliget M

Járatinformáció
Line information
Minden jármű alacsonypadlós.
Low-floor service (all vehicles).
Kérjük, érvényesítse jegyét.
Please validate your ticket.
Ez a pótlóbusz a Népliget M-ig közlekedik, ahonnan az M3-as metróval utazhatnak tovább Kőbánya-Kispest, illetve
a Kálvin tér felé. Hétvégén a metró helyett Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között az M3-as pótlóbusz jár.
This bus runs to Népliget M stop, from where metro line M3 is available to Kőbánya-Kispest and Kálvin tér.
At weekends, replacement bus M3 operates instead of the metro on this section.
A metrópótló autóbuszokon a járművezetőnél nem kapható vonaljegy.
Drivers of metro replacement buses do not sell tickets on board.

Pontos indulási időpontokért és valós idejű információkért

olvassa be a QR-kódot! / Scan the QR code
for exact departure times and real-time informations.
F01248

