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járat változás

M3 Hétvégén délután 5-7 helyett 7-8, este 10 helyett 15 percenként.

HÉV 
Ráckeve

Üzemideje egy órával rövidebb: 3:30 helyett 4:30-tól közlekedik. 

Tököl és Ráckeve közötti szakaszán délután 36 helyett 60 percenként közlekedik. 

Dunaharaszti és Tököl közötti szakaszán munkanapokon reggel 12 helyett 15, napközben 20-40 helyett 60 percenként közlekedik. A délutáni csúcsidıben az 
átlagos 18 (12/24) perces követés helyett 30 percenként közlekedik. Tanítási szünetben reggel 15 helyett átlagosan 20 percenként közlekedik. Hétvégi napokon 
30 helyett 60 percenként közlekedik (a betétjáratok csak Dunaharasztiig közlekednek).

Budapest, Közvágóhíd és Dunaharaszti közötti belsı szakaszán reggeli csúcsidıben 12 helyett 15, napközben 20 helyett 30, délután 12 helyett 20 percenként 
közlekedik. Tanítási szünetben reggel 15 helyett átlagosan 20 percenként közlekedik.
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Új száma: 36-os, Pestszentlırinc, MÁV-állomás és Csepel, Csillagtelep között közlekedik, a 19-es és 59-es buszok összekötésével, csuklós autóbusszal.
A 19-es mai vonalán a követés reggel 8-ról 10, este 20-ról 30 percre ritkul. 
Jahn Ferenc kórház és Gubacsi út közötti pesterzsébeti szakaszán részben a módosított 48-as pótolja, a mainál ritkábban. A változással elvész a 3-as villamos 
felé a kapcsolat.
Lakatos úti szakaszán a beolvadó 36-ost is pótolja, itt tehát jelentıs a teljesítménycsökkenés.
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Csepel, Határ út helyett a soroksári Auchan áruházig közlekedik, fölösleges párhuzamosságot létesítve az 52-es villamossal. Pesterzsébet, városközpont és 
Csepel közötti szakasza pótlás nélkül megszőnik. A 3-as villamos déli szakaszáról (Bihari út, József A. ltp.) átszállva, a Tátra tér térségébıl, ill. a Wekerleteleprıl 
megszőnik a közvetlen eljutás Csepelre.
Megmaradó szakasza a mai 48-as Határ út és Pesterzsébet közötti szakaszából, illetve a 19-es busz felhagyott pesterzsébeti szakaszából áll. Késıbbi 
üzemkezdet (4:30 helyett 5:00-kor), reggel 10 helyett 12, (iskolaszünetben 15), napközben, délután és szombat délelıtt 10 helyett 15 percenként közlekedik. 
Hajnalban és este 20 helyett 30 percenként közlekedik.
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Összekötésre kerül a 19-essel, az új száma 36-os. Jahn Ferenc kórház és Szentlırinci úti ltp. közötti szakasza felhagyásra kerül, ezt csak a 123-as szolgálja ki. 
Reggel 7-8 helyett 10 (iskolaszünetben 10 helyett 12), napközben 12 helyett 15, délután 8 helyett 10 (iskolaszünetben 10 helyett 12), este 15 helyett 30 
percenként közlekedik. Este és hajnalban 15-20 helyett 30 percenként közlekedik. A beosztott jármőtípus hétköznap szóló helyett csuklós autóbusz.

Autóbusz-járatok

Metrók

HÉV-ek
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Betétjárat indul 66A jelzéssel a Határ úttól Pesterzsébet, Baross utcáig. Mindkét viszonylat paraméterei: reggel 12 (iskolaszünetben 15) percenként, napközben 
20 percenként, délután 15 percenként (iskolaszünetben 20) percenként, hétvégén, este valamint hajnalban 30 percenként közlekednek. 
A 66-os belsı szakaszán (a gyorsjárat megszőnése mellett) sőrőbb a közlekedés csúcsidıben: reggel 12 helyett 6, délelıtt 12 helyett 10, délután 10 helyett 7-8 
percenként jár az alapjárat. Szombaton és vasárnap délután ritkul: 10-12 helyett 15 percenként közlekedik.
A 66-os soroksári és külsı pesterzsébeti szakaszán drasztikus a ritkulás: a gyorsjárat pótlás nélküli megszőnése mellett az alapjárat is ritkul. Délelıtt 12 helyett 
20, délután 10 helyett 15, esténként és hajnalban 15 helyett 30, hétvégén 10-12-15 helyett 30 percenként közlekedik autóbusz Soroksárra. A HÉV ritkulása miatt 
Soroksár ellátása igen jelentıs mértékben romlik.

66gy Pótlás nélkül megszőnik.
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Ritkul: napközben 15-rıl 20, szombaton egész nap és vasárnap délután 12-rıl 15, hétvégén este 20-ról 30 percre. Munkanap este viszont 20 helyett 15 
percenként indul.

166 Pesterzsébeten meghosszabbított útvonalon a Gubacsi útig közlekedik, egyéb változás nincs. 
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