1. sz. melléklet: Útvonalak és megállóhelyek

44 Örs vezér tere – Centenáriumi lakótelep
Útvonala
A járat útvonala megegyezik a jelenlegi 44A gyors útvonalával.
Megállóhelyek
Az útvonalon a jelenlegi 44A gyors valamennyi megállóhelyén megáll.
Többlet megállóhelyek Centenáriumi lakótelep felé:
 Örs vezér tere (új megállóhely az Árkád áruház előtt – 45 és 76gy járattal
közös)
 Keresztúri út (45-ös j. autóbusz mh.)
Többlet megállóhelyek Örs vezér tere felé
 Arany János utca (új megállóhely a Budapesti út – Arany János utca
kereszteződésnél, kialakítása lehetőség szerint szükséges)
 Szentmihályi út (45-ös j. autóbusz mh.)

131 Örs vezér tere – Kisszentmihály, Szlovák út körforgalom
Útvonala
Örs vezér tere vá. – Füredi u. – Vezér u. – Fogarasi út – felüljáró – Csömöri út –
Pálya u. – Rákospalotai határút – János u. – Csömöri út – Szlovák út – Rákospalotai
határút – Pálya u. – Csömöri út – felüljáró – Fogarasi út – Vezér u. – Füredi u. – Örs
vezér tere vá.
Megállóhelyek
 Örs vezér tere vá. és Csömöri út (János u.) között a 131-es jelenlegi
autóbusz megállóhelyei, Fischer István utca többlet megállással
 Diófa u. (31-es, 130gy, 192-es j. autóbusz megállóhelye)
 Mátyás király u. (31-es, 192-es j. autóbusz megállóhelye)
 Kisszentmihály, Baross u. (75-ös j. autóbusz Baross u. megállóhelye)
 Gusztáv u. (75-ös j. autóbusz megállóhelye)
 Besztercebányai u. (75-ös j. autóbusz megállóhelye)
 Szentmihályi út (75-ös, 130gy j. autóbusz megállóhelye)
 János u. (új megállóhely a Rákospalotai határúton – kialakítása a
lehetőségek függvényében szükséges)
 József u. (új megállóhely a Rákospalotai határúton – kialakítása a
lehetőségek függvényében szükséges)
 Hunyadi u. (új megállóhely a Rákospalotai határúton a filmgyár előtt)
 Rigó u. és Örs vezér tere vá. között a 131-es jelenlegi megállóhelyei,
Fischer István utca többlet megállással
Menetidő oda-vissza: 36 perc

144gy Örs vezér tere – Centenáriumi ltp.
Útvonala
Örs vezér tere vá. – Centenáriumi ltp. vá. között változatlan
Centenáriumi ltp. vá. – Budapesti út – Mátyás király u. – Rákosi út – Füredi u. – Örs
vezér tere vá.
Megállóhelyek
Centenáriumi ltp. felé
a megállóhelyek változatlanok
Örs vezér tere felé
 Centenáriumi ltp. vá. és Ida u. között változatlan
 Diófa u. (új – 175-ös járat által is használandó – megállóhely a Rákosi úton
a műszaki üzlet előtt, kialakítása lehetőség szerint szükséges)
 Ilona u. (új – 175-ös és 144-es járat által is használandó – megállóhely a
Rákosi úton Budapest Bank Rt. fiókja előtt, kialakítása lehetőség szerint
szükséges)
 József u. (jelenlegi megállóhely)
 Örs vezér tere vá. (leszállóhely)
Menetidő oda-vissza: 32 perc

175 Örs vezér tere – Cinkota, HÉV-állomás
Útvonala
Örs vezér tere vá. – Füredi u. – Rákosi út – Szlovák út – Ostoros út – Cinkota, HÉVállomás vá.
Vissza: azonos útvonalon közlekedik.
Megállóhelyek
Cinkota, HÉV-állomás felé
 Örs vezér tere vá. (144-es j. autóbusz felállási helye)
 Csillag u. (új megállóhely a Rákosi úton a Csillag utca torkolatával
szemben, kialakítása lehetőség szerint szükséges)
 Batthyány u. (144-es j. autóbusz megállóhelye)
 József u. (144-es j. autóbusz megállóhelye)
 János u. (144-es j. autóbusz megállóhelye)
 Diófa u. (144-es j. autóbusz megállóhelye)
 Mátyás király u. (931-es j. autóbusz megállóhelye)
 Szlovák út (931-es j. autóbusz megállóhelye)
 Állás u. (75-ös j. autóbusz megállóhelye)
 Felső malom u. (75-ös j. autóbusz megállóhelye)
 Alsó malom u. (75-ös j. autóbusz megállóhelye)
 Ostoros út 40. (75-ös j. autóbusz megállóhelye)
 Csókakő u. (75-ös j. autóbusz megállóhelye)
 Cinkota, HÉV-állomás vá. (75-ös j. autóbusz felállási helye)

Örs vezér tere felé
 Cinkota, HÉV-állomás vá. (75-ös j. autóbusz felállási helye)
 Csókakő u. (75-ös j. autóbusz megállóhelye)
 Ostoros út 61. (75-ös j. autóbusz megállóhelye)
 Alsó malom u. (75-ös j. autóbusz megállóhelye)
 Felső malom u. (75-ös j. autóbusz megállóhelye)
 Állás u. (75-ös j. autóbusz megállóhelye)
 Rákosi út (új – 192-es járattal közös – megállóhely a Rákosi úton a
Szlovák út torkolatánál)
 Csallóközi u. (jelenlegi 44gy megállóhelye)
 Mátyás király u.(jelenlegi 44gy megállóhelye)
 Diófa u. (új – 144gy járattal közös – megállóhely a Rákosi úton a műszaki
üzlet előtt)
 János u. (új – 144gy járattal közös – megállóhely a Rákosi úton az
élelmiszerüzlet mellett)
 József u. (144-es j. autóbusz megállóhelye)
 Batthyány u. (144-es j. autóbusz megállóhelye)
 Rózsa u. (144-es j. autóbusz megállóhelye)
 Örs vezér tere vá. (leszállóhely)
Menetidő oda-vissza: 40 perc

180 Rákoskeresztúr városközpont – Cinkota, Lassú u.
Útvonala
Rákoskeresztúr városközpont vá. – Ferihegyi út – XVII. u. – Gyöngytyúk u. –
Cinkotai út – Simongát u. – Vidám vásár u. – Batthyány Ilona u. – Gazdaság út –
Georgina u. – Cinkota, Lassú u. vá.
Cinkota, Lassú u. vá. – Georgina u. – Vidám vásár u. – Simongát u. – Cinkotai út –
Gyöngytyúk u. – XVII. u. – Ferihegyi út – Rákoskeresztúr városközpont vá.
Megállóhelyek
Cinkota, Lassú u. felé
 Rákoskeresztúr vk. vá. (jelenlegi 192-es j. autóbusz felállási helye)
 Rákosliget MÁV-állomás és Nagytarcsai út között a jelenlegi 192-es
autóbusz megállóhelyei
 Jövendő u. (45-ös, 92-es j. autóbusz megállóhelye)
 Rózsalevél u. (45-ös, 92-es j. autóbusz megállóhelye)
 Georgina u. (45-ös j. autóbusz megállóhelye)
 Cinkota, Lassú u. vá. (45-ös j. autóbusz végállomása)
Rákoskeresztúr városközpont felé
 Cinkota, Lassú u. vá. (45-ös j. autóbusz végállomása)
 Simongát u. (jelenlegi 192-es j. autóbusz megállóhelye)
 Erdei bekötőút (jelenlegi 192-es j. autóbusz megállóhelye)
 Cinkota autóbusz garázs (jelenlegi 192-es j. autóbusz megállóhelye)
 Vidor u. és Rákoskeresztúr vk. között a jelenlegi 180-as autóbusz
megállóhelyei
Menetidő oda-vissza: 30 perc

192 Rákoskeresztúr városközpont – Újpalota, Nyírpalota u.
Útvonala
Rákoskeresztúr városközpont vá.– Cinkotai út – Rákosligeti határút – Bökényföldi út
– Újszász u. – Jókai Mór u. – Veres Péter út – Baross Gábor u. – Margit u. – Arany
János u. – Rákosi út – Szlovák út – Csömöri út – György u. – Rákospalotai határút –
Szentmihályi út – Erdőkerülő u. – Zsókavár u. – Nyírpalota u. – Újpalota, Nyírpalota
u. vá.
Újpalota, Nyírpalota u. – Nyírpalota u. – Zsókavár u. – Erdőkerülő u. – Szentmihályi
út – Rákospalotai határút – János u. – Csömöri út – Szlovák út – Rákosi út – Mátyás
király u. – Arany János u. – Margit u. – Baross Gábor u. – Veres Péter út – Jókai Mór
u. – Újszász u. – Bökényföldi út – Rákosligeti határút – Cinkotai út – Pesti út –
Rákoskeresztúr vk. vá.
Megállóhelyek
Újpalota, Nyírpalota u. felé
 Rákoskeresztúr vk. vá. (jelenlegi 180-as j. autóbusz felállási helye)
 Diák u. és Vidor u. között a jelenlegi 180-as autóbusz megállóhelyei
 Cinkota autóbuszgarázs és Petőfi tér között a 76gy autóbusz megállóhelyei
 Újszász u. (új megállóhely – kialakítása a lehetőségek függvényében
szükséges)
 Diósy Lajos u. (45-ös j. autóbusz megállóhelye)
 Pilóta u. (45-ös j. autóbusz megállóhelye)
 Jókai Mór u. (45-ös j. autóbusz megállóhelye)
 Mátyásföld központ (új megállóhely a Jókai Mór utcában) –






























Pilóta u. és Ida u. között a jelenlegi 44gy és 192-es autóbusz megállóhelyei
Mátyás király u. (931-es j. autóbusz megállóhelye)
Timur u. (75-ös j. autóbusz megállóhelye)
Péterke u. és György u. között a 31-es autóbusz megállóhelyei
Baross u. és Nyírpalota u. között a 130gy autóbusz megállóhelyei
Páskomliget u. (73-as, 173gy, Palota-busz és Pólus-busz megállóhelye)
Újpalota, Nyírpalota u. (leszállóhely)

Rákoskeresztúr városközpont felé
 Újpalota, Nyírpalota u. (a 173gy autóbusz végállomása mögött)
 Páskomliget u. és Szentmihályi út között a 130gy autóbusz megállóhelyei
 Rákosszentmihály, János u. és Csömöri út között a 131-es autóbusz
megállóhelyei
 Diófa u. (jelenlegi 192-es megállóhely)
 Mátyás király u. (jelenlegi 192-es megállóhely)
 Rákosszentmihály, Szlovák út és Corvin u. között a jelenlegi 44gy j.
autóbusz megállóhelyei
 Mátyásföld központ (új megállóhely a Jókai Mór utcában) –











Újszász u. (új megállóhely a Jókai Mór utcában az Újszász utca
torkolatánál)
Pilóta u. (45-ös, jelenlegi 192-es j. autóbusz megállóhelye)



















Bökényföldi út (45-ös, jelenlegi 192-es j. autóbusz megállóhelye)
Nebáncsvirág u. és Cinkota autóbuszgarázs között a 76gy autóbusz
megállóhelyei
Vidor u. és Rákoskeresztúr vk. között a jelenlegi 192-es j. autóbusz
megállóhelyei

Menetidő oda-vissza: 50+50 perc (időkiegyenlítéssel együtt)

