
Közlekedési rend változása 
Kimaradó megállóhelyek és ideiglenes megállók 

 
I. 2019. szeptember 27-én (péntek) 22.00 órától szeptember 29-én (vasárnap) 

4.30 óráig (nappali üzemkezdetig) a következő járatokat az alábbiak szerint 
érinti a forgalomkorlátozás: 

105-ös autóbuszok 

Gyöngyösi utca M felé 

Útvonal: 
Bajcsy-Zsilinszky útig változatlan útvonal, majd balra Bajcsy-Zsilinszky út – jobbra 
Podmaniczky utca – balra Dózsa György út, tovább változatlan útvonalon. 

Kimaradó megállóhelyek: 
- Bajcsy-Zsilinszky út M 
- Opera M 
- Oktogon M 
- Vörösmarty utca M 
- Kodály körönd M 
- Bajza utca M 
- Hősök tere M 

Ideiglenes megállóhelyek: 
- Szent István Bazilika    (9-es autóbuszok mh.) 
- Arany János utca M    (9-es autóbuszok mh.) 
- Báthory utca / Bajcsy-Zsilinszky út (9-es, 72-es, 73-as viszonylatok mh.) 
- Nyugati pu. M (Podmaniczky u.)  (72-es, 73-as trolibuszok mh.) 
- Ferdinánd híd (Izabella utca) (72-es trolibuszok mh.) 
- Szinyei Merse utca   (72-es trolibuszok mh.) 
- Bajza utca   (72-es trolibuszok mh.) 
- Honvédkórház     (id. mh. a Podmaniczky utcában a 

Dózsa György ker. előtt 60 méterrel)  

 

Apor Vilmos tér felé  

Útvonal: 
Dózsa György útig változatlan útvonalon, majd jobbra Podmaniczky utca – balra 
Bajcsy-Zsilinszky út – jobbra Erzsébet tér – tovább változatlan útvonal. 

Kimaradó megállóhelyek: 
- Hősök tere M 
- Bajza utca M 
- Kodály Körönd M 
- Vörösmarty utca M 
- Oktogon M 
- Opera M 
- Bajcsy-Zsilinszky út M 

Ideiglenes megállóhelyek: 
- Honvédkórház     (id. mh. a Podmaniczky utcában a 

Dózsa György ker. után 60 méterrel) 
- Szinnyei Merse utca   (72-es trolibuszok mh.) 
- Ferdinánd híd (Izabella utca)  (72-es trolibuszok mh.) 



- Nyugati pu. M (Podmaniczky utca) (72-es, 73-as trolibuszok mh.) 
- Báthory utca / Bajcsy-Zsilinszky út (9-es, 72-es, 73-as viszonylatok mh.) 
- Arany János utca M   (9-es autóbuszok mh.) 
- Szent István Bazilika (9-es autóbuszok mh.) 

 

 
 

979-es autóbuszok 

Újpalota, Nyírpalota út felé 

Útvonal: 
A Kodály köröndig változatlan útvonalon, majd jobbra Felső Erdősor utca – balra 
Városligeti fasor – jobbra Bajza utca – balra Damjanich utca – jobbra Dózsa György 
út, tovább változatlan útvonal. 

Kimaradó megállóhelyek: 
- Kodály körönd M 
- Bajza utca M 
- Benczúr utca 

105-ös autóbuszok ideiglenes 
útvonala. 



- Damjanich utca/Dózsa György út 

Ideiglenes megállóhelyek: 
- Kodály körönd M   (id. mh. a Felső Erdősor utca ker. előtt) 
- Reformáció park   (70-es trolibusz mh.) 
- Nefelejcs utca/Damjanich utca  (70-es trolibusz mh.) 
- Damjanich utca/Dózsa György út  (70-es trolibusz mh.) 

Csepel, Csillagtelep  

Útvonal: 
A Dózsa György úton a Damjanich utcáig változatlan útvonalon – majd balra 
Damjanich utca – jobbra Bajza utca – balra Városligeti fasor – Lövölde tér – Király 
utca – jobbra Izabella utca – balra Andrássy út, tovább változatlan útvonal. 

Kimaradó megállóhelyek: 
- Damjanich utca/Dózsa György út* 
- Benczúr utca 
- Hősök tere M 
- Bajza utca M 
- Kodály körönd M 

Ideiglenes megállóhelyek: 
- Damjanich utca/Dózsa György út* (70-es trolibusz mh.) 
- Nefelejcs utca/Dózsa György út  (70-es trolibusz mh.) 
- Reformáció Park   (70-es trolibusz mh.) 
- Lövölde tér   (70-es trolibusz mh.) 

 
*a csomópontban másik megállóhelyen  

 

 

979-es autóbuszok ideiglenes 
útvonala. 



II. 2019. szeptember 28-án (szombat) 10.00 órától szeptember 29-én 
(vasárnap) (nappali üzemkezdetig) forgalmi változások.  

 

Autóbusz-közlekedés 

20E autóbuszok 

Káposztásmegyer, Szilas-patak felé 

Útvonal: 
Dózsa György útig változatlan útvonal, majd jobbra Dvořák sétány – Zichy Mihály út 
– Erzsébet királyné útja – balra Hungária körút – felüljáró – jobbra Reitter Ferenc 
utca, tovább változatlan útvonalon. 

Kimaradó megállóhelyek: 
- Hősök tere M 
- Vágány utca / Róbert Károly körút 

Ideiglenes megállóhelyek: 
- Ötvenhatosok tere (30-as, 30A, 230-as autóbuszok mh.) 
- Kacsóh Pongrác út (901-es, 918-as, 937-es autóbuszok mh.) 
- Vágány utca / Róbert Károly körút (32-es autóbuszok mh.) 

Keleti pályaudvar M felé  

Útvonal: 
Vágány utcáig változatlan útvonalon – majd jobbra felkanyarodik a Róbert Károly 
körúti felüljáróra – Hungária körút – jobbra Erzsébet királyné útja – Zichy Mihály út – 
Dvořák sétány – balra Dózsa György út, tovább változatlan útvonalon. 

Kimaradó megállóhely: 
- Hősök tere M 

 

Ideiglenes megállóhelyek: 
- Kacsóh Pongrác út (901-es, 918-as autóbuszok mh.) 
- Ötvenhatosok tere (30-as, 30A, 79-es, 230-as viszonylatok mh.) 

30-as, 30A, 230-as autóbuszok 

Káposztásmegyer felé 

Útvonal: 
Dózsa György útig változatlan útvonalon – majd jobbra Dvořák sétány – Zichy 
Mihály út – balra Hermina út – Állatkerti körút – Gundel Károly út – jobbra Dózsa 
György út – tovább változatlan útvonalon. 

Kimaradó megállóhelyek: 
- Benczúr utca 
- Hősök tere M 

Ideiglenes megállóhelyek: 
- Dvořák sétány    (70-es trolibuszok mh.) 
- Olof Palme sétány   (70-es trolibuszok mh.) 



- Közlekedési Múzeum  (72-es, 74-es trolibuszok mh.) 
- Bethesda utca  (72-es, 74-es trolibuszok mh.) 
- Széchenyi fürdő M  (72-es trolibuszok mh.) 
- Állatkert  (72-es trolibuszok mh.) 
- Gundel Károly út   (a Gundel Károly úton a Dózsa György út 

kereszteződése előtt) 

Keleti pályaudvar M felé 

Útvonal: 
Dózsa György útig változatlan útvonalon – majd balra Gundel Károly út (rendőri 
irányítással) – Állatkerti körút – Hermina út – jobbra Zichy Mihály út –Dvořák sétány 
– balra Dózsa György út, tovább változatlan útvonalon. 

Kimaradó megállóhelyek: 
-  Hősök tere M 
-  Benczúr utca 
-  Damjanich utca / Dózsa György út 

Ideiglenes megállóhelyek: 
-  Gundel Károly út (Hősök tere M)   (ideiglenes megállóhely a befordulást 

követően) 
-  Állatkert  (72-es trolibuszok mh.) 
-  Széchenyi fürdő M  (72-es trolibuszok mh.) 
-  Kós Károly sétány  (72-es trolibuszok mh.) 
-  Bethesda utca  (72-es, 74-es trolibuszok mh.) 
-  Közlekedési Múzeum  (72-es, 74-es trolibuszok mh.) 
-  Olof Palme sétány  (70-es trolibuszok mh.) 
-  Dvořák sétány  (70-es trolibuszok. mh.) 

 



 
 

Trolibusz-közlekedés 

75-ös trolibuszok 

Jászai Mari tér felé 

Útvonal: 
Az Ajtósi Dürer sorig változatlan útvonalon – majd önjáró üzemmódban jobbra 
Ajtósi Dürer sor – balra Hermina út – Állatkerti körút – Gundel Károly út – a 
kanyarodó vezetékre visszacsatlakozik, majd jobbra Dózsa György út, tovább 
változatlan útvonalon. 

Kimaradó megállóhelyek: 
- Zichy Géza utca 
- Ötvenhatosok tere 
- Damjanich utca / Dózsa György út 
- Benczúr utca 

20E jelzésű 
autóbuszok útvonala a 
Dózsa György út 
zárása idején 

  Kimaradó megállók 

  Ideiglenes megállók 
 

30-as, 30A, 230-as jelzésű autóbuszok 
terelt útvonala:  



- Hősök tere M 

Ideiglenes megállóhelyek: 
- Ajtósi Dürer sor   (id. mh. a Stefánia úton az Ajtósi Dürer sor ker.  

előtt) 
- Vakok Intézete   (72-es, 74-es trolibuszok mh.) 
- Közlekedési Múzeum  (72-es, 74-es trolibuszok mh.) 
- Bethesda utca   (72-es, 74-es trolibuszok mh.) 
- Széchenyi fürdő M  (72-es trolibuszok mh.) 
- Állatkert    (72-es trolibuszok mh.) 
- Gundel Károly út   (a Gundel Károly úton a Dózsa György út 

kereszteződése előtt) 
 

 

Puskás Ferenc Stadion M felé 

Útvonal: 
Dózsa György út – majd önjáró üzemmódban rendőri irányítással balra Gundel 
Károly út, a felsővezetékre visszacsatlakozik, majd tovább Állatkerti körút – 
Hermina út – Ajtósi Dürer sor – balra Stefánia út – tovább változatlan útvonalon. 

Kimaradó megállóhelyek: 
- Hősök tere M 
- Benczúr utca 
- Damjanich utca / Dózsa György út 
- Dembinszky utca 
- Ötvenhatosok tere 
- Zichy Géza utca 

Ideiglenes megállóhelyek: 
- Gundel Károly út  (ideiglenesen mh. a Gundel Károly úton) 

75-ös jelzésű trolibuszok 
terelő útvonala 



- Állatkert    (72-es trolibuszok mh.) 
- Széchenyi fürdő M  (72-es trolibuszok mh.) 
- Kós Károly sétány  (72-es trolibuszok mh.) 
- Bethesda utca   (72-es trolibuszok mh.) 
- Közlekedési Múzeum  (72-es, 74-es trolibuszok mh.) 
- Vakok Intézete   (74-es trolibuszok mh.) 
- Stefánia út   (id. mh. a Stefánia úton, az Ajtósi Dürer sor után) 

A 75-ös trolibusz változása a ForTe-rendszerben menetrendesítésre kerül.  

 
 


