
089411

Megállók és átlagos menetidő
Stops and average journey time

Járatinformáció
Line information

Minden jármű alacsonypadlós 
Low-floor service (all vehicles)

Repülőtéri közvetlen autóbuszjárat / Airport shuttle bus

Ünnepnapokon, áthelyezett munkanapokon, illetve a hosszú hétvégéken az autóbusz közlekedési
rendje módosulhat. Bővebb információ: www.bkk.hu.
The schedule may change during public holidays and long weekends. Please visit our website: www.bkk.hu.

100E Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől való eltérések előfordulhatnak.
All data provided for informational purposes only. Deviations from the schedule may occur.

Liszt Ferenc Airport 2 Deák Ferenc tér M

Visszavonásig érvényes a következő dátumtól:
Valid until further notice from (year/month/day): 2019.07.14. 

Liszt Ferenc Airport 2

Deák Ferenc tér M
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Kálvin tér M

Első és utolsó indulások / First and last departures

Mindennap / Every day

Első indulás / First departure:

Utolsó indulás / Last departure:

Járatsűrűség / Frequencies

Időköz / Intervals Mindennap / Every day

05:00 – 07:20

09:20 – 18:40

18:55 – 20:25

10 percenként
minutes

15 percenként
minutes

05:00

01:20

Egyedi díjszabás érvényes.
Special fare applies.

Repülőtéri vonaljegy
Airport shuttle bus single ticket 900 Ft

HUF

13–20 percenként
minutes

20 percenként
minutes20:40 – 01:20

20 percenként
minutes

07:45 – 09:08



F00950

Megállók és átlagos menetidő
Stops and average journey time

Járatinformáció
Line information

Minden jármű alacsonypadlós 
Low-floor service (all vehicles)

Repülőtéri közvetlen autóbuszjárat / Airport shuttle bus

Ünnepnapokon, áthelyezett munkanapokon, illetve a hosszú hétvégéken az autóbusz közlekedési
rendje módosulhat. Bővebb információ: www.bkk.hu.
The schedule may change during public holidays and long weekends. Please visit our website: www.bkk.hu.

100E Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől való eltérések előfordulhatnak.
All data provided for informational purposes only. Deviations from the schedule may occur.

Deák Ferenc tér M Liszt Ferenc Airport 2

Visszavonásig érvényes a következő dátumtól:
Valid until further notice from (year/month/day): 2019.07.14. 

Deák Ferenc tér M

Liszt Ferenc Airport 2
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Kálvin tér M

Astoria M

csak felszállás lehetséges
stop for boarding only

időszakos megállóhely hajnalban
csak felszállás lehetséges
periodic stop in the early morning
for boarding only

Első és utolsó indulások / First and last departures

Mindennap / Every day

Első indulás / First departure:

Utolsó indulás / Last departure:

Járatsűrűség / Frequencies

Időköz / Intervals Mindennap / Every day

03:40 – 07:00

07:15 – 08:15

08:30 – 19:00

19:20 – 00:40

20 percenként
minutes

15 percenként
minutes

10 percenként
minutes

20 percenként
minutes

03:40

00:40

Egyedi díjszabás érvényes.
Special fare applies.

Repülőtéri vonaljegy
Airport shuttle bus single ticket 900 Ft

HUF


