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járat változás

HÉV 
Csepel

Munkaanapokon késı este, hétvégén és ünnepnapokon kora reggel és késı este  20 perc helyett 15 perces követéssel közlekedik. A délutáni csúcsidıben tanítási 
napokon (illetve tanítási szünetben a reggeli csúcsidıben)  7 percrıl 7-8 percre ritkul. A követési idıköz ezen kívül változatlan, viszont szombaton délelıtt hat helyett 
csak három kocsis szerelvényekkel közlekedik.

19

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, délután 10-rıl 12 percre ritkul, viszont este 20-ról 15 percre, szombat délelıtt 15-rıl 10 percre javul.  Az összekötött járat 
Pesterzsébeten az 59-es járat mai útvonalán közlekedik.
A 19-es felhagyott pesterzsébeti vonalszakaszán, a Gubacsi út és Mezsgye utca között 3 új járat is közlekedik: a 119-es, a 119A és a 219E.
A 119-es a Kispest, Határ út és a Szentlırinci úti ltp., Mezsgye utca között közlekedik, a pesterzsébeti lakótelepek érintésével, csak a délutáni csúcsidıben, 15 
percenként. Betétjárata, a 119A a Mezsgye utcától csak a Gubacsi útig közlekedik, a délutáni csúcsidı kivételével minden más napszakban: reggel és napközben 15, 
este 30 percenként, hétvégén napközben 15, reggel és este 30 percenként. 
Csúcsidıben 15 percenként 219E jelzéssel új gyorsjárat indul Boráros tér és Szentlırinci ltp., Mezsgye utca között. 
A 19-es Baross utcai szakaszán így a jelenlegihez képest csúcsban némileg sőrőbb, (8-9 perc helyett 7-8 perc) de esténként és hétvégén reggel
ritkább (15-20 helyett 30 perc) a közlekedés. 

36

Részben beolvad a 19-esbe, (a 19-es és 59-es buszok részbeni összekötésével létrejövı új 36-os járatba), de Lakatos úti szakaszán a járatsőrőség  csökken, azt 
részben az erre közlekedı 93-as pótolja. 
Az önálló kertvárosi szakaszán a meghosszabbított 180-as autóbusz pótolja (volt 80-as) a Szarvas csárda tértıl a Liszt Ferenc utcáig, a mainál lényegesen ritkábban 
és rövidebb üzemidıben (hajnalban és este nem közlekedik). A 36-os mai követéséhez viszonyítva reggel 15 helyett 20, napközben 15 helyett 30, délután 15 helyett 
20, szombat délelıtt 15 helyett 30 percenként közlekedik.

38A Változatlan menetrenddel, új száma: 686-os.

48
Új száma 148-as. Csepel, Szent Imre tér és Határ utca közötti szakasza felhagyásra kerül, viszont munkanapokon napközben az 59A jelzéső buszt kiváltva Csepel, 
Csillagtelepig közlekedik. Betétjárata 148A jelzéssel az egyéb idıszakokban, munkanapokon este és hétvégén egész nap közlekedik, csak a Szent Imre térig jár.
Napközben 10 helyett 15, délután 10 helyett 12 percenként, este 20 helyett 30 percenként közlekedik. 
Hétvégén csuklós helyett szóló autóbusszal napközben változatlan paraméterekkel, de esténként és hétvégén reggel 20 helyett 30 percenként.

51
Egésznapossá válik a 151-es, így teljes üzemidıben Kıbánya városközponttól Csepel, Határ utcáig közlekedik. A 48-as Határ utcához vezetı szakaszának 
megszőnése ellenére változatlan követéssel jár, kivéve munkanap napközben, amikor 12 helyett 10 percenként közlekedik.

52
Új száma 252-es. Csuklós helyett szóló autóbusszal, reggel 8-9 helyett 5  percenként, napközben változatlanul 10, délután 8-9 helyett 7-8 percenként, este a HÉV-hez 
hangolva 20 helyett 15, vasárnap hajnalban 20 helyett 30 percenként.

Autóbusz-járatok

HÉV-ek
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59

Összekötésre kerül a 19-essel, a járat új száma 36-os. Jahn Ferenc kórház és Szentlırinci úti ltp. közötti szakasza felhagyásra kerül, ezt  a 119-119A, a 123-as és a 
219E járatok szolgálják ki. 
A 36-os hétköznap csuklós jármővekkel közlekedik a másik csillagtelepi járattal, a 148-assal megegyezıen iskolaidıben reggel 10, napközben 15, délután 12, 
iskolaszünetben reggel 12, délután 15 percenként. Hétvégén egész nap 15 percenként, de szombaton délelıtt 10 percenként közlekedik. 
A Csepel és a Jahn Ferenc kórház közötti kapcsolat ritkul: reggel 6-7 helyett 10 (iskolaszünetben 8-9 helyett 12), napközben 12 helyett 15, délután 8 helyett 12 
(iskolaszünetben 10 helyett 15) percenként kerül biztosításra.
Csillagtelep és a Szent Imre tér között a 148-assal közös szakaszán ritkul, de a csuklós jármővek miatt lényegében változatlan a kapacitás. Reggel  3-4 helyett 5 
(iskolaszünetben 4-5 helyett 6) percenként, napközben 6 helyett 7-8 percenként, délután 4 helyett 6 (iskolaszünetben 5 helyett 7-8) percenként közlekedik, de szóló 
helyett csuklós kocsival. Szombat délelıtt ritkul a kiszolgálás: 7-8 helyett 10 percenként indul autóbusz a Csillagteleprıl.

59A

Ebben a formában megszőnik, a 48-as busz (új száma: 148-as) közlekedik munkanapokon napközben Csillagtelepig. A 148-as késı este és hétvégén nem 
közlekedik. Csillagtelep és a Szent Imre tér között a mai 59-59A közös szakasza (36-148 közös szakasz) ritkul, de a csuklós jármővek miatt lényegében változatlan a 
kapacitás. Reggel  3-4 helyett 5 (iskolaszünetben 4-5 helyett 6) percenként, napközben 6 helyett 7-8 percenként, délután 4 helyett 6 (iskolaszünetben 5 helyett 7-8) 
percenként közlekedik, de szóló helyett csuklós kocsival. Szombat délelıtt ritkul a kiszolgálás: szóló busszal 7-8 helyett 10 percenként indul autóbusz a 
Csillagteleprıl.

71 Délutáni csúcsidıben 15-rıl 20 percre, napközben 20-ról 30 percre, este 20-ról 30 percre ritkul. A strandidei külön menetrendre nincsen utalás.
138 Változatlan, este 40 helyett 30 percenként a HÉV-hangolás miatt.

151
Egésznapossá válik a 151-es, így teljes üzemidıben Kıbánya városközponttól Csepel, Határ utcáig közlekedik. A 48-as Határ utcához vezetı szakaszának 
megszőnése ellenére változatlan követéssel jár, kivéve munkanap napközben, amikor 12 helyett 10 percenként közlekedik.

152 Reggel 8-9 perc helyett 7-8 perces követés, este 20 helyett 30 perc, hétvégén 20 helyett 30 perc (szombat délelıttöt kivéve).
159 Szombat reggel 20 helyett 15, vasárnap reggel 20 helyett 30 percenként. Késı este a HÉV-hez igazítva 20 helyett 15 percenként.
179 Nem változik.

179A
Útvonala megváltozik, csak a Szent Imre tér és a Posztógyár utca között közlekedik, nem megy be a Közvágóhídhoz. 1 darab midibusszal közlekedik szombaton és 
vasárnap napközben, 30 percenként.
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