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Vörösmarty térVörösmarty térVörösmarty tér

NyugatiNyugati
pályaudvarpályaudvar
Nyugati
pályaudvar

Lehel térLehel térLehel tér

Mexikói útMexikói útMexikói út

Széchenyi fürdőSzéchenyi fürdőSzéchenyi fürdő

Bajza utcaBajza utcaBajza utca

Hősök tereHősök tereHősök tere

Kodály köröndKodály köröndKodály körönd

Vörösmarty utcaVörösmarty utcaVörösmarty utca

OktogonOktogonOktogon

OperaOperaOpera

Bajcsy-Zsilinszky útBajcsy-Zsilinszky útBajcsy-Zsilinszky út
Deák Ferenc térDeák Ferenc térDeák Ferenc tér

AstoriaAstoriaAstoria
BlahaBlaha

Lujza térLujza tér
Blaha

Lujza tér

Rákóczi térRákóczi térRákóczi tér

Corvin-negyedCorvin-negyedCorvin-negyed

Semmelweis KlinikákSemmelweis KlinikákSemmelweis Klinikák

Nagyvárad térNagyvárad térNagyvárad tér
Népliget MNépliget MNépliget M

Ecseri út MEcseri út MEcseri út M

Pöttyös utca MPöttyös utca MPöttyös utca M

Határ út MHatár út MHatár út M

Kőbánya-Kőbánya-
Kispest MKispest M
Kőbánya-
Kispest M

Kálvin térKálvin térKálvin tér

Ferenciek tereFerenciek tereFerenciek tere

Fővám térFővám térFővám tér

Szent Gellért tér – MűegyetemSzent Gellért tér – MűegyetemSzent Gellért tér – Műegyetem

Móricz Zsigmond körtérMóricz Zsigmond körtérMóricz Zsigmond körtér

Újbuda-központÚjbuda-központÚjbuda-központ

KeletiKeleti
pályaudvarpályaudvar

Keleti
pályaudvar

BikásBikás
parkpark
Bikás
park

KelenföldKelenföld
vasútállomásvasútállomás

Kelenföld
vasútállomás

Puskás FerencPuskás Ferenc
StadionStadion

Puskás Ferenc
Stadion

Örs vezér tereÖrs vezér tereÖrs vezér tere

Déli pályaudvarDéli pályaudvarDéli pályaudvar

Széll Kálmán térSzéll Kálmán térSzéll Kálmán tér

KossuthKossuth
Lajos térLajos tér
Kossuth
Lajos tér

BatthyányBatthyány
tértér

Batthyány
tér

Dózsa György útDózsa György útDózsa György út

Árpád hídÁrpád hídÁrpád híd

Forgách utcaForgách utcaForgách utca

Gyöngyösi utcaGyöngyösi utcaGyöngyösi utca

Újpest-városkapuÚjpest-városkapuÚjpest-városkapu

Újpest-központÚjpest-központÚjpest-központ

AranyArany
JánosJános
utcautca

Arany
János
utca
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PillangóPillangó
utcautca

Pillangó
utca

II. János Pál pápa térII. János Pál pápa térII. János Pál pápa tér
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Országház
Parliament

Szent István-bazilika
St. Stephen's Basilica

Millenniumi emlékmű
Millennium Monument

Budai Vár
Buda Castle

Állatkert
Zoo

Gyógyfürdő
Thermal Bath

Dohány utcai zsinagóga
Dohány street Synagogue

Citadella, Szabadság-szobor
Citadel, Statue of Liberty

Magyar Nemzeti Múzeum
Hungarian National Museum

Központi Vásárcsarnok
Great Market Hall

Hétköznap esténként és hétvégén az M3-as metró
helyett a teljes vonalon pótlóbuszok közlekednek.
Metro line M3 is replaced by buses on its entire route
on workday evenings and at the weekends.

Jelmagyarázat / LegendJelmagyarázat / LegendJelmagyarázat / Legend

Metróvonalak / Metro linesMetróvonalak / Metro linesMetróvonalak / Metro lines

Elővárosi busz / Regional busElővárosi busz / Regional busElővárosi busz / Regional bus

Távolsági busz / Long-distance busTávolsági busz / Long-distance busTávolsági busz / Long-distance bus

Repülőtéri buszok / Airport busesRepülőtéri buszok / Airport busesRepülőtéri buszok / Airport buses

Vasútállomás / Railway stationVasútállomás / Railway stationVasútállomás / Railway station

Átszállási lehetőség HÉV-vonalakraÁtszállási lehetőség HÉV-vonalakra
Transfer to suburban railwaysTransfer to suburban railways
Átszállási lehetőség HÉV-vonalakra
Transfer to suburban railways

Átszállóhely / Transfer pointÁtszállóhely / Transfer point
Metróvonalak közti átszálláskorMetróvonalak közti átszálláskor
nem szükséges új jegyet érvényesíteni.nem szükséges új jegyet érvényesíteni.
On the metro, single tickets allow transferOn the metro, single tickets allow transfer
between the lines.between the lines.

Átszállóhely / Transfer point
Metróvonalak közti átszálláskor
nem szükséges új jegyet érvényesíteni.
On the metro, single tickets allow transfer
between the lines.

BKÜ Ügyfél-tájékoztatás 1909

Az M3-as metró és a pótló járatokAz M3-as metró és a pótló járatok
közötti átszálláskor a már kezelt jegyközötti átszálláskor a már kezelt jegy
másik felét is érvényesíteni szükséges.másik felét is érvényesíteni szükséges.
Single tickets allow transfersSingle tickets allow transfers
between metro line M3 and replacementbetween metro line M3 and replacement
services, but the other end of the ticketservices, but the other end of the ticket
must be stamped.must be stamped.

Az M3-as metró és a pótló járatok
közötti átszálláskor a már kezelt jegy
másik felét is érvényesíteni szükséges.
Single tickets allow transfers
between metro line M3 and replacement
services, but the other end of the ticket
must be stamped.

E ◄►Deák Ferenc tér M Liszt Ferenc Airport 2◄►Deák Ferenc tér M Liszt Ferenc Airport 2◄►Deák Ferenc tér M Liszt Ferenc Airport 2

E ◄►Nagyvárad tér M Liszt Ferenc Airport 2◄►Nagyvárad tér M Liszt Ferenc Airport 2◄►Nagyvárad tér M Liszt Ferenc Airport 2

Külön díjszabás szerint vehető igénybeKülön díjszabás szerint vehető igénybe
Special fares applySpecial fares apply
Külön díjszabás szerint vehető igénybe
Special fares apply

Metrópótló buszMetrópótló busz
Metro replacement busMetro replacement bus
Metrópótló busz
Metro replacement bus

Budapest metróhálózata / Metro Network in Budapest 


