
Megállók és menetidő
Stops and journey time

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

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől való eltérések előfordulhatnak.
All data provided for informational purposes only. Deviations from the schedule may occur.M3
Népliget M

Kőbánya-Kispest M

Göncz Árpád városközpont M

Határ út M 

Pöttyös utca M 

Ecseri út M 

Népliget M2’

Nagyvárad tér M5’

Semmelweis Klinikák M7’

Corvin-negyed M9’

Kálvin tér M11’

Deák Ferenc tér M14’

Arany János utca M16’

Nyugati pályaudvar M19’

Lehel tér M21’

Göncz Árpád
városközpont M26’

086859

 Népliget M

12’ Astoria M

Dózsa György út M23’

21:04 előtt az M3-as metró közlekedik
Kőbánya-Kispest és a Kálvin tér között.
Before 21:04, metro line M3 is in service
between Kőbánya-Kispest and Kálvin tér.

Munkanapokon
Workdays

Este / Evening 1–3 percenként
minutes

Reggel / Morning 3–5 percenként
minutes

Napközben / Daytime 1–3 percenként
minutes

Este / Evening 3–5 percenként
minutes

Hétvégén
Weekends

21:04 – 23:36

04:24 | 04:25 – 23:36

A metró a Nagyvárad tér állomáson nem áll meg.
A Nagyvárad tér innen az M30-as pótlóbusszal érhető el, 
melyre a következő megállóban, a Könyves Kálmán körúton lehet felszállni.
Nagyvárad tér station is not served by metro line M3.
Nagyvárad tér is accessible by replacement bus M30 from here, 
please board the bus at the next stop on Könyves Kálmán körút.

szombat / Sat vasárnap / Sun

Újpest-központ

Érvényesség kezdete (visszavonásig):
Valid from (year/month/day) until further notice: 2022.08.17.

Pontos indulási időpontokért és valós idejű információkért

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

Metrópótló autóbusz / Metro replacement bus

Járatinformáció
Line information

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

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.

Augusztus 20-án és 21-én
On 20 and 21 August

Ezen a szakaszon közlekedik az M3-as metró. 
Metro line M3 is in service on this section. 


