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Tömegközlekedés Divízió 

Közlekedésszervezés 

/IT/2014. 

INTÉZKEDÉSI TERV 

Autóbusz-járatok terelése a XVIII., Petőfi utcából útépítési munkálatok miatt 

(érintett viszonylatok: 182, 183, 184, 198, 282E, 284E) 

2014. szeptember 30-án (kedd) üzemkezdettől várhatóan két hétig a XVIII. kerület, Petőfi ut-

cában útépítési munkálatok kezdődnek, ezért a következő forgalmi intézkedéseket léptetjük 

életbe. 

1. Forgalmi intézkedések 

A munkálatok idejére a XVIII. kerület, Petőfi utca a Cziffra György utca és az Üllői út között 

lezárásra kerül. 

182-es, 183-as jelzésű autóbuszok 

A fenti időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. 

Alacska úti lakótelep; ill. Szemeretelep vasútállomás felé  

Útvonal: 

Haladás utca – balra Üllői út – jobbra Garay utca – balra Cziffra György utca – tovább keretme-

netrend szerinti útvonal. 

Kimaradó megállóhelyek: 

- Wlassics Gyula utca 
- Dobozi utca 

- Varjú utca 

Ideiglenes megállóhely: 

- Wlassics Gyula utca (id. má. a Garay utca 13/A szám előtt a Wlassics 

Gyula ker. után) 

- Varjú utca  (id. má. a Garay utca 37. szám előtt a Varjú u. ker. 

után) 

- Dalmady Győző utca (182-esnek) (id. mh. a Szabadka utca 7. szám előtt) 

 

Kőbánya-Kispest; ill. Szarvas csárda tér felé  

Útvonal: 

Cziffra György utca – jobbra Madarász utca – balra Üllői út – jobbra Haladás utca – tovább ke-

retmenetrend szerinti útvonal. 

Kimaradó megállóhelyek: 

- Sas utca 

- Gilice tér 

http://10.200.64.112/stop/BKK_F03684?routeIds=%7CBKK_1820
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- Varjú utca 

- Dobozi utca 

- Wlassics Gyula utca 

Ideiglenes megállóhely: 

- Batthyány utca (id. má. a Madarász utca 10/B számnál a Batthyány 

utca ker. után) 

184-es jelzésű autóbuszok 

Pestszentimre felé  

A fenti időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. 

Útvonal: 

Haladás utca – balra Üllői út – jobbra Garay utca – jobbra Cziffra György utca – balra Gilice tér 

– balra Péterhalmi út – tovább keretmenetrend szerinti útvonal. 

Kimaradó megállóhelyek: 

- Wlassics Gyula utca 
- Dobozi utca 

- Varjú utca 

Ideiglenes megállóhelyek: 

- Wlassics Gyula utca (id. má. a Garay utca 13/A szám előtt a Wlassics 

Gyula ker. után) 

- Varjú utca  (id. má. a Garay utca 37. szám előtt a Varjú u.  ker. 

után) 

Kőbánya-Kispest felé  

Útvonal: 

Péterhalmi utca – Gilice tér – jobbra Cziffra György utca – balra Madarász utca – balra Üllői út 

– jobbra Haladás utca – tovább keretmenetrend szerinti útvonal. 

Kimaradó megállóhelyek: 

- Varjú utca 

- Dobozi utca 

- Wlassics Gyula utca 

Ideiglenes megállóhely: 

- Gilice tér* (182-es autóbuszok Alacska irányú mh.) 

- Sas utca* (182-es autóbuszok Alacska irányú mh.) 

- Batthyány utca (id. má. a Madarász utca 10/B számnál a Batthyány 

utca ker. után) 

198-as, 980-as jelzésű autóbuszok 

Dél-pesti autóbuszgarázs felé  

A fenti időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. 

Útvonal: 

Haladás utca – jobbra Üllői út – balra Baross utca – balra Margó Tivadar utca – tovább Kele 

utca – körforgalom – jobbra Méta utca – tovább keretmenetrend szerinti útvonal. 

Kimaradó megállóhelyek: 

http://10.200.64.112/stop/BKK_F03684?routeIds=%7CBKK_1820
http://10.200.64.112/stop/BKK_F03684?routeIds=%7CBKK_1820
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- Wlassics Gyula utca 
- Dobozi utca 

- Varjú utca 

- Margó Tivadar utca 

Ideiglenes megállóhelyek: 

- Thököly út (36-os autóbuszok Pestszentlőrinc irányú megállóhe-

lye) 

- Baross utca (36-os autóbuszok Csepel irányú megállóhelye) 

- Margó Tivadar utca (36-os autóbuszok Csepel irányú megállóhelye) 

- Kinizsi Pál utca (36-os autóbuszok Csepel irányú megállóhelye) 

- Szent Lőrinc-telep (36-os autóbuszok Csepel irányú megállóhelye) 

Rákoscsaba felé  

Útvonal: 

Méta utca – körforgalom – Kele utca – balra Kinizsi Pál utca – jobbra Baross utca – jobbra Kos-

suth Lajos utca – balra Városház utca – jobbra Üllői út – balra Haladás utca – tovább keretme-

netrend szerinti útvonal. 

Kimaradó megállóhelyek: 

- Margó Tivadar utca 

- Varjú utca 

- Dobozi utca 

- Wlassics Gyula utca 

Ideiglenes megállóhelyek: 

- Szent Lőrinc-telep (36-os autóbuszok Pestszentlőrinc irányú megállóhelye) 

- Fiatalság utca (36-os autóbuszok Pestszentlőrinc irányú megállóhelye) 

- Margó Tivadar utca (36-os autóbuszok Pestszentlőrinc irányú megállóhelye) 

- Kossuth Lajos utca (36-os autóbuszok Pestszentlőrinc irányú megállóhelye) 

- Thököly út (93-as, 93A jelzésű autóbuszok megállóhelye) 

282E jelzésű autóbuszok 

Alacska úti lakótelep felé  

A fenti időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. 

Útvonal: 

Haladás utca – balra Üllői út – jobbra Cziffra György utca – balra Szabadka utca – tovább ke-

retmenetrend szerinti útvonal. 

Kimaradó megállóhelyek: 

- Wlassics Gyula utca 
- Dobozi utca 

- Varjú utca 

- Gilice tér 

- Sas utca 

- Dalmady Győző utca 

Ideiglenes megállóhelyek: 

- Madarász utca (236A Ferihegy vasútállomás irányú megállóhelye) 

- Iparvasút (236A Ferihegy vasútállomás irányú megállóhelye) 

- Honvéd utca (183-as Szarvas csárda tér irányú megállóhelye) 

http://10.200.64.112/stop/BKK_F03684?routeIds=%7CBKK_1820
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- Dalmady Győző utca   (id. mh. a Szabadka utca 7. szám előtt) 

Kőbánya-Kispest felé  

Útvonal: 

Szabadka utca – jobbra Cziffra György utca – balra Üllői út – jobbra Haladás utca – tovább ke-

retmenetrend szerinti útvonal. 

Kimaradó megállóhelyek: 

- Dalmady Győző utca 

- Sas utca 

- Gilice tér 

- Varjú utca 

- Dobozi utca 

- Wlassics Gyula utca 

Ideiglenes megállóhelyek: 

- Dalmady Győző utca   (id. mh. a Szabadka utca 4. szám előtt) 

- Honvéd utca (950-es Rákospalota irányú megállóhelye) 

- Iparvasút (950-es Rákospalota irányú megállóhelye) 

- Madarász utca (950-es Rákospalota irányú megállóhelye) 

284E jelzésű autóbuszok 

Gilice tér felé  

A fenti időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. 

Útvonal: 

Haladás – balra Üllői út – jobbra Cziffra György utca – balra Gilice tér – balra Péterhalmi út – 

tovább keretmenetrend szerinti útvonal. 

Kimaradó megállóhelyek: 

- Wlassics Gyula utca 
- Dobozi utca 

- Varjú utca 

Ideiglenes megállóhelyek: 

- Madarász utca (236A Ferihegy vasútállomás irányú megállóhelye) 

- Iparvasút (236A Ferihegy vasútállomás irányú megállóhelye) 

- Honvéd utca* (183-as Szarvas csárda tér irányú megállóhelye) 

- Dalmady Győző utca* (183-as Szarvas csárda tér irányú megállóhelye) 

- Sas utca* (183-as Szarvas csárda tér irányú megállóhelye) 

- Gilice tér* (183-as Szarvas csárda tér irányú megállóhelye) 

 

*Az autóbuszok Pestszentimre irányában az Üllői út irányú megállókat használják! 

Kőbánya Kispest M felé  

Útvonal: 

Péterhalmi utca – Gilice tér – jobbra Cziffra György utca – balra Üllői út – jobbra Haladás – to-

vább keretmenetrend szerinti útvonal. 

Kimaradó megállóhelyek: 

- Varjú utca 

- Dobozi utca 

- Wlassics Gyula utca 

http://10.200.64.112/stop/BKK_F03684?routeIds=%7CBKK_1820
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Ideiglenes megállóhelyek: 

- Gilice tér* (182-es Alacska úti lakótelep irányú megállóhelye) 

- Sas utca* (182-es Alacska úti lakótelep irányú megállóhelye) 

- Dalmady Győző utca* (182-es Alacska úti lakótelep irányú megállóhelye) 

- Honvéd utca (950-es Rákospalota irányú megállóhelye) 

- Iparvasút (950-es Rákospalota irányú megállóhelye) 

- Madarász utca (950-es Rákospalota irányú megállóhelye) 

 

*Az autóbuszok Kőbánya Kispest M irányában a 182-es Alacska úti lakótelep irányú megálló-

kat használják! 

A fent leírt változások a ForTe rendszerben menetrendesítésre kerülnek. 

2. Kapcsolódó szakterületi feladatok 

 Az érintett járművezetők a változásról adjanak udvarias tájékoztatást az Utasainknak. 

 Az Ügyfél-kommunikáció gondoskodjon a forgalmi változáshoz kapcsolódó 

utastájékoztatási feladatok (tájékoztatók, társasági honlap, sajtó, ideiglenes megállóoszlo-

pok kihelyezése) meghatározásáról és végrehajtásáról. 

Felelős:  Diszpécseri Forgalomfelügyelet 

Tömegközlekedési Hálózatfelügyelet 

Ügyfél-kommunikáció 

Sajtó-kommunikáció 

Marketing-kommunikáció 

BKV Zrt. Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság 

VT-ARRIVA Kft. 

Budapest, 2014. szeptember 23. 

 Tarsoly András 

 közlekedésszervezési vezető
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/IT/2014. melléklete: A 182, 183, 184, 198, 282E, 284E viszonylatok terelő útvonala a Petőfi utcai csatornázás idején 

Kimaradó útvonal: 

182, 183 terelt útvonal:  

184 terelt útvonal: 

284E terelt útvonal:  

282E terelt útvonal: 

198-as terelt útvonal: 

182, 183 

184 

282E 

198, 980 

284E 


