Metrópótló buszok indulása csúcsidőben
Metro replacement bus departure times
in peak hours
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Rövidesen a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között metrópótló autóbuszok közlekednek munkanapokon.
A reggeli csúcsidőben a Határ út és a Nagyvárad tér között M3E metrópótló buszok is járnak, amelyek a Népliget megállót nem érintik.
Hétvégén a pótlóbuszok a Lehel tér és Kőbánya-Kispest között közlekednek.
Coming soon: metro replacement buses will be operating between Nagyvárad tér and Kőbánya-Kispest on workdays.
In the morning peak period, bus line M3E will connect Határ út and Nagyvárad tér without stopping at Népliget.
At weekends the replacement buses will be in operation between Lehel tér and Kőbánya-Kispest.
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Metrópótló autóbuszok közlekedése
Metro replacement bus services

Jegyérvényesség
Ticket validity
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A metró és metrópótló busz közötti átszálláskor a jegy másik végét is
érvényesíteni kell. A metrópótló autóbuszokon jegyvásárlásra nincs
lehetőség.
When transferring between the metro and the replacement buses, the same
ticket is valid for onward travel, but please stamp the other end of your ticket.
No ticket sale available aboard replacement buses.

Tervezze meg utazását, induljon időben!
Plan your journey in advance, leave in time
Az M3-as metróvonal rekonstrukciójának ideje alatt nehezebb
közlekedési körülményekre, a déli kerületekből pedig a megszokottnál
mintegy 10-15 perccel hosszabb menetidőre lehet számítani.
Ezért tervezze meg előre utazását!
During the reconstruction of metro line M3, please expect more difficult travel
conditions and 10-15 minutes longer journey times than usual from southern
districts. Plan your trip well in advance.
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Fővárosi
Önkormányzat

Alternatív útvonalak
a metrópótlás idején
Other travel options
during the metro
replacement

Ajánlott útvonalak a belváros felé
Recommended services to the city centre
Havanna utcai lakótelep, Gloriett lakótelep
194M

Nagyvárad tér M

A Havanna utcai lakótelep és a Gloriett lakótelep felől az új 194M gyorsjárattal
közvetlenül elérhető az M3-as metró.
New express bus service 194M connects Gloriett lakótelep and Havanna lakótelep with
metro line M3.

Pestszentimre, Gyál
254M

84M

94M 294M

Nagyvárad tér M
Az Alacskai úti lakótelep és Pestszentimre térségéből az új 254M autóbusszal
közvetlenül elérhető az M3-as metró. Gyálról és Pestszentimréről hétköznapokon
reggel 8 óráig a 84E, a 94E és a 294E buszok 84M, 94M és 294M jelzéssel a
Nagyvárad téri metróállomást érintve közlekednek.
Express bus service 254M provides direct access to metro line M3 from Alacskai úti
lakótelep and Pestszentimre. Until 8:00 on workdays new bus lines 84M, 94M and
294M run to Nagyvárad tér providin direct connection to metro line M3.

Liszt Ferenc Airport 2
200E

Nagyvárad tér M

Pesterzsébet, Soroksár-Újtelep
23E

223M Boráros tér H
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A Szentlőrinci úti lakótelep, az Eperjes utcai lakótelep és Pesterzsébet kertvárosi
részéről az új 223M gyorsjárattal közvetlenül elérhető a Boráros tér.
A 23-as gyorsjáratok a pesterzsébeti lakótelepről lényegesen sűrűbben járnak.
New express bus service 223M provides direct access from Szentlőrinci úti
lakótelep/Eperjes utcai lakótelep via Pesterzsébet to Boráros tér. Bus 23E runs more
frequently from Pesterzsébet.

Kőbánya, Újhegyi lakótelep
85E

Örs vezér tere M+H

Rákoskeresztúr, Rákoscsaba, Rákoshegy
97E

161E 168E 169E 261E

Örs vezér tere M+H
A Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest, illetve Ferihegy vasútállomás között
közlekedő InterCity és gyorsvonatokat a Budapest-bérlettel rendelkezők pót- és
helyjegy nélkül vehetik igénybe ezen a szakaszon.
A Soroksári úton és a Nagykőrösi úton közlekedő elővárosi Volánbusz-járatok
munkanapokon a reggeli csúcsidőszakban a Népliget felé a Nagyvárad téri
metróállomást is érintik.
Budapest-pass holders are allowed to travel by InterCity and fast trains between
Nyugati pályaudvar and Kőbánya-Kispest and Ferihegy vasútállomás without having to
buy the mandatory supplement. The regional buses running via Soroksári út and
Nagykőrösi út serve Nagyvárad tér to provide direct access to metro line M3 at the
Nagyvárad tér station every workday morning.

