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járat változás

M1 Hétvégén, szombat délelıtt 3, azon kívül 3:45 perces követés a mai szombat délelıtti és vasárnap délutáni 2,5-höz képest. 

M2
munkanapokon délelıtt 4 helyett 5, szombaton délelıtt 4 helyett 5, szombaton délután 5 helyett 7-8, vasárnap 5 helyett 7-8, este és hajnalban 10 helyett 15 
percenként.

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

2 Esténként 10 helyett 15 percenként (2 és 2B is)
4 Esténként 10-12-15 helyett egységesen 15 percenként.
6 Esténként 10-12-15 helyett egységesen 15 percenként.

70 Ritkul napközben 7-rıl 7-8, hétvégén 10-rıl 15 percre (kivéve szombat délelıtt).

72
Betétjáratot kap az Arany János utca és a Dózsa György út között (72A), a két járat közös követése azonban megegyezik a mai 72-esével, nem pótolja a 
megszőnı 73-ast, sıt délután a 72-es mai 5-6 perces követése helyett a 72-72A közös követése 6 perc. A 72-es XIV. kerületi szakaszán jelentıs a ritkulás, 
reggel 5 helyett 10, napközben 7-8 helyett 15 perc, délután 5-6 helyett 12, este 15 helyett 30 perc.

73
Megszőnik, a 72-essel és 76-ossal közös szakaszán jelentısen ritkul így a kiszolgálás, a Nyugati - Keleti pályaudvarok közti közvetlen kapcsolat elveszik.

74
Jelentısen ritkul: reggel 4 helyett 5, napközben 7-8 helyett 10, délután 5 helyett 6, hétvégén 12 helyett 15 percenként közlekedik. Szóló és csuklós trolik 
vegyesen.

78
Üzemideje rövidül: reggel 4:30 helyett 6:00-tól jár, este 22:00 helyett 21:00-ig jár. Ritkul: reggel 5-6 helyett 6, napközben 7 helyett 7-8, délután 6-7 helyett 7-8 
percre. Szombat délután és vasárnap egész nap 10 helyett 15 percenként közlekedik.

89
Munkanapokon a 9-es busz ritkulása miatt kicsit sőrőbben közlekedik: reggel 7-8 helyett 6, délután 8 helyett 7-8 percenként. Napközben már ritkul: 8-9-rıl 10 
percre.
Hétvégén is közlekedik, 15 percenként, a 9-es ritkulása miatt.

5
Hővösvölgyig meghosszabbítva közlekedik, ennek ellenére követése reggel és napközben nem változik, délután 9-rıl 10 percre ritkul. Munkanap hajnalban 15 
helyett 30 percenként közlekedik.

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

7 Nem változik.
7gy Új száma 107E, és csak 21:00-ig közlekedik (a mai 23:10 helyett), egyéb paraméterei változatlanok.
8 Hajnalban és esténként 15 helyett 30 percenként, hétvégén 12 helyett 15 percenként.

Metrók

Villamosjáratok

Trolibusz-járatok

Autóbusz-járatok
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9
Összekötés a 62-essel, az Állomás utcai szakasz kihagyásával. Az új 9-es a mai 62-esnél némileg sőrőbb, de a jelenlegi 9-esnél ritkább követéssel: 
csúcsidıben 7-8 helyett 10, napközben 9 helyett 15 percenként, hétvégén egész nap 15 percenként (jelenleg a 9-es 10 percenként, a 62-es szombat 12, 
vasárnap 15 percenként közlekedik) Üzemzárás korábban, 23:00 helyett 21:00-kor, üzemkezdet 4:30 helyett 5:00-kor.

15 Reggel 6-8 helyett 7-8 percenként, napközben 8-9 helyett 10 percenként, délután 7-8 helyett 8-9 percenként közlekedik. Hétvégén jelentısen ritkul: szombat 
délelıtt 12 helyett 15, a hétvége többi részén 15-20 helyett 30 percenként közlekedik. Üzemzárás korábban, 22:30 helyett 21:00-kor

16 Hajnalban a mai 20 helyett 30 percenként, napközben a 12 helyett 15, este 20 helyett 30, hétvégén napközben 12 helyett 15 percenként.

73
csak 21:00-ig közlekedik (a mai 23:00 helyett!), egyéb paraméterei változatlanok. Bosnyák tér és Újpalota között 21:00 óra után a megállók felhagyásra 
kerülnek, a 277-es sem jár akkor. 

78
178-as és 178A jelzéssel közlekedik tovább, a 178-as Stadionokig közlekedik, a 178A a 78-as mai útvonalán.
A mai 78-as útvonalán közös követésük a maival megegyezı, kivéve esténként, amikor már csak a 178-as jár a mai 15 helyett 30 percenként

91
Két járattá válik szét: a 91-es meghosszabbított útvonalon a János kórházig közlekedik 6 és 21 óra között, míg a 91A  a mai 91-es üzemidejében (5-23 óra) a 
Törökvész útig. A Törökvész út és Endrıdi S. utca közötti szakasz 5-6, ill. 21-23 óra között felhagyásra kerül. 
A két járat reggel 15-15, napközben 30-30, délután 15-15, hétvégén 30-30, este és hajnalban már csak a 91A 30 percenként közlekedik.
A 91-es Nyugati pu. - Törökvész út közti szakaszán a követés munkanap napközben 10-rıl 15-re, szombaton 12-rıl 15-re, este 15-20-ról 30 percre ritkul.

105

Deák Ferenc tér és Gyöngyösi utca közötti szakasza megszőnik, Deák Ferenc tér és Hısök tere között pótlás nélkül, ezzel megszőnik az Andrássy úton a 
felszíni (akadálymentes) közlekedés is, valamint a 2007 ıszén létesített átjárhatóság a XII.-I.-VI.-XIII. kerület között. Gyöngyösi utca és Hısök tere között az új 
79-es busz közlekedik, a mainál ritkábban.
Apor Vilmos tér és Deák Ferenc tér közötti szakaszán reggel a mai 6-7 helyett 8-9 percenként, délután 7-8 helyett 10, hétvégén 12 helyett 15 percenként 
közlekedik. 

112
A Szendrı utcai végállomás megszőnése miatt vonalközi végállomást és várakozási pontot kap az Apor Vilmos téren, ami kettévágja a ma jól mőködı vonalat.
Reggeli csúcsidıben a mai 6 helyett 7-8 percenként közlekedik, hajnalban és este a mai 10-15 helyett 30 percenként közlekedik (!), hétvégén 12 helyett 15 
percenként közlekedik. 

173gy új száma 173E, este a mai 22:30 helyett 23:30-ig közlekedik 15 percenként (a leálló gyors 7-est és a 73-ast pótlandó)
191 Midi helyett szóló busszal közlekedik, reggel 10-12 helyett 15, napközben 20 helyett 30 percenként közlekedik.

233E
A Campona - Terv utca - Campona vonalszakasz felhagyásra kerül, és üzemideje is csökken: a járat csak a két csúcsidıszakban közlekedik, csúcsidın kívül 
nem. 

239gy Új száma 239E, egyéb paraméterei változatlanok.
2-es vp. Este és hajnalban a villamossal együtt 10-rıl 15 percre ritkul.

83-as tp.
Reggel 7-8 helyett 6 (iskolaszünetben 7-8), napközben 8-9 helyett 10 percenként, délután iskolaszünetben 9 helyett 10 percenként, este 20 helyett 15 
percenként közlekedik. Szombaton 7-8, illetve 12 perc helyett 15 percenként, vasárnap szintén 15 percenként közlekedik. (vasárnap nem közlekedett eddig). 
Részben a 9-es ritkulását ellensúlyozandó sőrítik, bár ez a 9-es önálló szakaszaira (Deák tér vagy Kıbánya) utazókat nem segíti.

47-49V Nem változik.
149V Hétköznap este nem közlekedik, csak a rövidebb 249V.
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249V Változatlan, de hétköznap este is közlekedik a 149V helyett.
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