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járat változás

HÉV Szent-
endre

Elsı jármő 3:45 helyett 4:30-kor indul.

Békásmegyer és Szentendre között a reggeli csúcsidıben 7-8 helyett 12 (tanítási szünetben 12 helyett 15), a délutáni csúcsidıben 12 helyett 20, este 15-25 
helyett 30 percenként közlekedik. Hétvégén a tavasztól ıszig ma érvényes 20 perces menetrend helyett 30 perces követést tartalmaz a javaslat.

Batthyány tér és Békásmegyer közötti belsı szakaszán reggel csúcsidıszakban  sőrőbben 5 helyett 4 percenként (régóta tervbe vett és elıkészített fejlesztés),  
közlekedik. Délután 6-ról 6-7 percre ritkul (óránként 1 szerelvény). Hétvégén a belsı szakaszon a követés 10-rıl 15 percre ritkul.

1-1A
Hajnalban és este 10 helyett 15 percenként közlekedik az 1-es villamos.
Hétvégén az 1-es a mai 8-9 helyett 15 percenként közlekedik, viszont jár az 1A is a Népligetig szintén 15 percenként. (Népliget és Lágymányosi híd között 8-9-
rıl 15-re ritkul.)

17
A 60-as busz rövidülése miatt hosszabb üzemidıben, 4:30-tól 23:30-ig közlekedik (ma 5-22-ig jár), reggel 10 helyett 6-7, napközben 12 helyett 10, délután 10 
helyett 7-8, hétvégén a 60-as megszőnése mellett is ritkul, 12-rıl 15 percre.

6
Pótlás nélkül megszőnik. Óbudáról a Nyugati pályaudvar felé (vagy vissza) a körúti villamosra átszállva, tehát kényelmetlen lépcsızést közbeiktatva lehet csak 
közlekedni.

18
Gábor Dénes Fıiskola - Solymár Auchan közötti szakasza pótlás nélkül megszőnik. A vonal külsı részén semmilyen BKV szolgáltatás nem lesz.
Szentlélek tér és GDF között 218-as számon közlekedik, de csak 5 és 21 óra között (ma 4:30-23:15 között jár). Követése egyébként a maival megegyezı.
Hétvégén nem közlekedik!

18A
Szerepét a 218-as járat veszi át, indulásai viszont megszőnnek, reggel a Bécsi úti szakaszon a követés a korábbi 18-as járat követésével (15 perc) megegyezı, 
ami 50%-os kapacitáscsökkenést okoz.

29 Reggeli és délutáni csúcsban 9 helyett 10, hajnalban 20 helyett 30 percenként közlekedik.

32

Összevonásra és visszavágásra kerül, így a 106-ossal összekötve új járat indul 32-es jelzéssel Bosnyák tér és Római úti ltp. között. A Bosnyák tér és Örs vezér 
tere közötti szakasza felhagyásra kerül. Teljesen alacsonypadlós viszonylat lesz Volvoval. A Szentendrei úton a 34-es és 42-es visszavágásával egyetlen 
járatként marad meg, elıbbi két járathoz nem is csatlakozik. Követési ideje a 32-es megmaradó szakaszán jelentısen ritkul: délelıtt 10 helyett 20, délután 7-8 
helyett 10 percenként jár, este 20 helyett 30 percenként közlekedik. 

34
Békásmegyer, Újmegyeri tér és Rómaifürdı között közlekedik, Rómaifürdı és Szentlélek tér közötti szakasza pótlás nélkül megszőnik. (!)
Csuklós helyett szóló, alacsonypadlós autóbusszal közlekedik. Hétvégén a 34-es mai 20 perces követése helyett 30 percenként közlekedik. A megszőnı 145-ös 
járatot is pótolja Békásmegyer Duna melletti részén. Sújtás úti betérése vélhetıen felhagyásra kerül.

37 Új száma 237-es, egyéb paraméterei változatlanok.

HÉV-ek

Villamosjáratok

Autóbusz-járatok
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42
Új száma 142-es. Békásmegyer, Újmegyeri tér és Rómaifürdı között közlekedik, Rómaifürdı és Szentlélek tér közötti szakasza pótlás nélkül megszőnik. (!) 
Ezzel Békásmegyerrıl nem lehet többé közvetlenül eljutni az óbudai lakótelepre.
Csuklós helyett szóló, alacsonypadlós autóbusszal közlekedik. Hétvégén a 42-es mai 20 perces követése helyett 30 percenként közlekedik.

60
Bécsi út/Vörösvári út és a Batthyány tér közötti szakasza pótlás nélkül felhagyásra kerül.
Új útvonala: Óbuda, vasútállomás - Óbuda, Szentlélek tér, a jelenleginél jóval ritkábban: reggel a mai 8-9 helyett 15, délelıtt 12 helyett 20, délután 9 helyett 15, 
este 12-15 helyett 30, szombaton délelıtt 12 helyett 20, egyébként a hétvége többi részében 12 helyett 30 percenként.

65

Két járattá válik szét: a 65-ös meghosszabbított útvonalon Szépvölgyig közlekedik 6 és 21 óra között, míg a 65A a mai 65-ös üzemidejében (5-23 óra) 
Fenyıgyöngyéig.
Közös követésük munkanapokon reggel 15 (külön 30-30) perc, napközben 30 (60-60) perc, délután 15 (30-30), hétvégén 15 (30-30) percenként közlekedik, a 
mai 65-ös követését kiadva a közös szakaszon. 

86
Batthyány tér - Újbuda, Függetlenségi Park közötti szakasza pótlás nélkül megszőnik.
Óbuda, Bogdáni út és Batthyány tér közötti szakaszán a 6-os kiesése miatt a mainál sőrőbb, reggel 3-4 percenként, napközben 5, délután 4, hajnalban és késı 
este 7-8, hétvégén 5, ill. 7-8, hétvégén este 15 percenként közlekedik.

106

Összekötésre kerül a 32-es autóbusszal az Árpád hídnál, mai útvonalának megtartása mellett a Bosnyák térig továbbközlekedik, Volvoval. A teljes Nagy Lajos 
király úti és Hungária körúti torlódások hatása érezhetı lesz így a Pók utcai lakótelepen.
A 32-es a mai 106-os követéséhez viszonyítva ritkábban közlekedik napközben 15 helyett 20 percenként, délután 8-9 helyett 10 percenként, hétvégén viszont 20 
helyett 15 percenként.

118
Útvonala a Bogdáni útttól a Szentlélek térig hosszabbodik, midi helyett szóló autóbuszokkal.
Reggel 7-8 helyett 10 percenként közlekedik, hétvégén is jár, 30 percenként.

137
Reggel 10-12 helyett 12 percenként, napközben 15 helyett 30 percenként, délután 12 helyett 20 percenként, hajnalban 15-20 helyett 30, hétvégén 20 helyett 30 
percenként.

143
Új száma: 286-os. Üzemideje rövidül, 0:00 helyett 23:30-ig jár, midi helyett szóló autóbusszal. Reggel 8-9 helyett 12, napközben 20, délután 10 helyett 12, 
hajnalban és késı este 20 helyett 30, hétvégén 20 helyett 30 percenként.

145
Megszőnik, helyette a 34-es busz járja be az útvonalát. A kiszolgálás így reggeli csúcsban 7-8 helyett 15, délután 10 helyett 15, hétvégén 20 helyett 30 
percenként történik.

146
Megszőnik, helyette a 42-es, új számán a 142-es busz járja be az útvonalát. A kiszolgálás így reggeli csúcsban 6 helyett 15, hétvégén 20 helyet 30 percenként 
történik.

165 Jelentıs ritkítás: reggel 8-9 helyett 15, napközben 20 helyett 30, délután 8-9 helyett 15, hétvégén 20 helyett 30 percenként közlekedik.

186
Üzemideje rövidül, 6-tól 20 óráig közlekedik (ma 4:30-22:00), midi helyett szóló autóbusszal. Reggel 17 helyett 12, napközben 20, délután 18 helyett 12, 
hétvégén 20 helyett 30 percenként.

Békás-
busz Új száma: 260-as. Hétvégén midibusz helyett szóló alacsonypadlós autóbusszal közlekedik.
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