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járat változás

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.

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.)

4 Esténként 10-12-15 helyett egységesen 15 percenként.
6 Esténként 10-12-15 helyett egységesen 15 percenként.
24 csúcsban ritkulás 4-5 percrıl 6 percre, hétvégén 8-9 illetve 10 perc helyett egységesen 15 percenként

28
Két járatra oszlik fel: a 28-as jelzéssel napközben minden második kocsi a rövidülı 37-es helyett Izraelita temetıig közlekedik, 28A jelzéssel pedig minden 
második a mai Kozma utcai végállomásig. Csúcsban kismértékő sőrítés (7-8 helyett 6 perc), hétvégén ritkul 12-rıl 15 percre. A Maglódi úton, a 37-es 
megszőnése miatt jelentıs a kapacitásszőkítés (reggeli csúcsban 4 helyett 6 perc, hétvégén 6 helyett 15 perc!)

37-37A Blaha Lujza tér és Sörgyár között közlekedik, Sörgyár és Izraelita temetı közötti szakaszát a 28-as pótolja.  A reggeli csúcsban 8 helyett 12 percenként, 
hajnalban, este 15 helyett 30 percenként, hétvégén 12 helyett 30 percenként közlekedik. Felhagyott Maglódi úti szakaszán jelentıs a kapacitáscsökkentés.

80
81-essel összevonva az Örs vezér teréig, hétvégén külön 81-es nélkül. Napközben kicsit sőrőbb (10 helyett 7-8) közlekedéssel az önálló szakaszon. Hétvégén a 
80-as mai szakaszán sőrőbben: 10 helyett 7-8 percenként, szombat délelıtt 5 percenként.

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.

7 Nem változik.
7gy Új száma 107E, és csak 21:00-ig közlekedik (a mai 23:10 helyett), egyéb paraméterei változatlanok.

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.

17gy Pótlás nélkül megszőnik.

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. 

Metrók

Villamosjáratok

Trolibusz-járatok

Autóbusz-járatok
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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

95
Útvonala a Stadionoktól Mádi utcáig rövidül. Jelentısen ritkul: reggel 5-6 helyett 7-8 (iskolaszünetben 10), napközben 8 helyett 15, délután 6 helyett 10 
percenként, hétvégén 8-9 helyett 15 percenként, este 15-20 helyett 30 percenként közlekedik. A jelenlegi külsı szakaszon a 195-ös jelzéső busz fog közlekedni 
Kıbánya-városközpont és Gyömrıi út között, a ritkított 95-össel megegyezı paraméterekkel.

99

Kispest, Határ út és Pesterzsébet, Mátyás király tér közötti vonalszakasza pótlás nélkül felhagyásra kerül, pesterzsébeti szakaszán nem közlekedik. Reggel 5-8 
helyett 6 (iskolaidıben 6-8 helyett 7-8), délután 6-7 helyett 7-8 (iskolaidıben 7-8 helyett 10) percenként. Szombaton és vasárnap, valamint esténként 
egységesen 15 percenként. (szombaton eddig 10, illetve 12 percenként, vasárnap délután pedig 12 percenként járt). A változással megszőnik a XIX.-XX. kerület 
egy jelentıs részének közvetlen nagykörúti kapcsolata.

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)

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.

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.
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