
BKK forgalmi hír - Felújítjuk a XVIII. kerületi Petőfi utcát 

A Fővárosi Önkormányzat közútkezelőjeként a Budapesti Közlekedési Központ 2014. 
október 2-ától, csütörtöktől várhatóan 8-áig, szerdáig felújítja a XVIII. kerületi Petőfi utcát. 
A munkavégzés idejére lezárjuk a Petőfi utcát a Gilice tér és az Üllői út között, ezért az oda 
nyíló mellékutcák zsákutcákká válnak. A forgalomkorlátozás miatt az arra közlekedő 
járataink – a 182-es, a 183-as, a 184-es, a 198-as, a 282E és a 284E autóbuszok – módosított 
útvonalon járnak. 

A XVIII. kerületi Petőfi utcában nyáron végzett csatornázást követően csak az új közmű 
nyomvonalán állították helyre az útburkolatot, azonban az utca rossz állapota miatt a BKK 
mint a Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezője felújítja azt teljes hosszában, 
hozzávetőleg 1 kilométeren. A teljes burkolatcsere, a szegélyek és a padkák rendezése 
idejére, 2014. október 2-ától, csütörtöktől várhatóan 8-áig, szerdáig lezárjuk a Petőfi utcát a 
Gilice tér és az Üllői út között. A Petőfi utcára nyíló mellékutcák erre az időszakra 
zsákutcákká válnak. A Garay utcában és a Madarász utcában – ahová a tömegközlekedési 
forgalmat tereljük – ez alatt az idő alatt tilos lesz parkolni, valamint az ezekre az utcákra 
csatlakozó mellékutcákban elsőbbségadás kötelező táblákat helyezünk ki. A 
forgalomkorlátozásokról és a terelő utakról a Petőfi utcában, a Gilice téren és az Üllői úton 
elhelyezett információs táblák tájékoztatják az arra haladókat. 

Az útfelújítás miatt módosul az arra járó közösségi közlekedési járatok – azaz a 182-es, a 183-
as, a 184-es, a 198-as, a 282E és a 284E autóbusz – útvonala is. 

182-es, 183-as autóbusz 

Az Alacska úti lakótelep felé közlekedő 182-es, valamint a Szemeretelep vasútállomás irányú 
183-as busz a Haladás utca–Üllői út–Garay utca–Cziffra György utca módosított útvonalon 
halad, ezért nem érinti a Wlassics Gyula utca, a Dobozi utca és a Varjú utca megállót. A terelt 
útvonalon az alábbi ideiglenes megállókban lehet felszállni a járatokra: 

·         Wlassics Gyula utca: a Garay utca 13/A szám előtt, a Wlassics Gyula utca 
kereszteződése után, 
·         Varjú utca: a Garay utca 37. előtt, a Varjú utca kereszteződése után, 
·         Dalmady Győző utca (csak a 182-es busz számára): a Szabadka utca 7. előtt. 

A Kőbánya-Kispest M felé közlekedő 182-es, valamint a Szarvas csárda tér irányú 183-as busz 
a Cziffra György utca–Madarász utca–Üllői út–Haladás utca módosított útvonalon halad, 
ezért nem érinti a Sas utca, a Gilice tér, a Varjú utca, a Dobozi utca és a Wlassics Gyula utca 
megállót. A terelt útvonalon a járatokra a Batthyány utca ideiglenes megállóban, a Madarász 
utca 10/B előtt lehet felszállni. 
 

184-es autóbusz 

A Pestszentimre felé közlekedő 184-es busz a Haladás utca–Üllői út–Garay utca–Cziffra 
György utca–Gilice tér–Péterhalmi út módosított útvonalon halad, ezért nem érinti a 
Wlassics Gyula utca, a Dobozi utca és a Varjú utca megállót. A terelt útvonalon az alábbi 
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ideiglenes megállókban lehet felszállni: 
·         Wlassics Gyula utca: a Garay utca 13/A szám előtt, a Wlassics Gyula utca 
kereszteződése után, 
·         Varjú utca: a Garay utca 37. előtt, a Varjú utca kereszteződése után. 

A Kőbánya-Kispest M felé tartó 184-es busz a Péterhalmi utca–Gilice tér–Cziffra György 
utca–Madarász utca–Üllői út–Haladás utca módosított útvonalon halad, ezért nem érinti a 
Varjú utca, a Dobozi utca és a Wlassics Gyula utca megállót. A terelt útvonalon az alábbi 
ideiglenes megállókban lehet felszállni: 

·         Gilice tér: a 182-es autóbusz Alacska úti lakótelep irányú megállója, 
·         Sas utca: a 182-es autóbusz Alacska úti lakótelep irányú megállója, 
·         Batthyány utca: a Madarász utca 10/B előtt, a Batthány utca kereszteződése után. 
 

198-as, 980-as autóbusz 

A Dél-pesti autóbuszgarázs felé közlekedő 198-as és 980-as busz a Haladás utca–Üllőit út–
Baross utca–Margó Tivadar utca–Kele utca–Méta utca módosított útvonalon halad, ezért 
nem érinti a Wlassics Gyula utca, a Dobozi utca, a Varjú utca és a Margó Tivadar utca 
megállót. A terelt útvonalon a 36-os busz alábbi megállóiban lehet felszállni a járatokra: 

·         Thököly út, 
·         Baross utca, 
·         Margó Tivadar utca, 
·         Kinizsi Pál utca, 
·         Szent Lőrinc-telep. 

Rákoscsaba felé a 198-as és a 980-as busz a Méta utca–Kele utca–Kinizsi Pál utca–Baross 
utca–Kossuth Lajos utca–Városház utca–Üllői út–Haladás utca módosított útvonalon halad, 
ezért nem érinti a Margó Tivadar utca, a Varjú utca, a Dobozi utca és a Wlassics Gyula utca 
megállót. A terelt útvonalon a járatokra az alábbi ideiglenes megállókban lehet felszállni: 

·         Szent Lőrinc-telep: a 36-os busz megállóhelye, 
·         Fiatalság utca: a 36-os busz megállóhelye, 
·         Margó Tivadar utca: a 36-os busz megállóhelye, 
·         Kossuth Lajos utca: a 36-os busz megállóhelye, 
·         Thököly út: a 93-as és a 93A busz megállóhelye. 
 

282E autóbusz 

A 282E busz az Alacska úti lakótelep felé a Haladás utca–Üllői út–Cziffra György utca–
Szabadka utca módosított útvonalon halad, ezért nem érinti a Wlassics Gyula utca, a Dobozi 
utca, a Varjú utca, a Gilice tér, a Sas utca és a Dalmady Győző utca megállót. A terelt 
útvonalon a járatra az alábbi ideiglenes megállókban lehet felszállni: 



·         Madarász utca: a 236A busz Ferihegy vasútállomás irányú megállója, 
·         Iparvasút: a 236A busz Ferihegy vasútállomás irányú megállója, 
·         Honvéd utca: a 183-as busz Szarvas csárda tér irányú megállója. 

Kőbánya-Kispest M felé a 282E autóbusz a Szabadka utca–Cziffra György utca–Üllői út–
Haladás utca módosított útvonalon halad, ezért nem érinti a Dalmady Győző utca, a Sas utca, 
a Gilice utca, a Varjú utca, a Dobozi utca és a Wlassics Gyula utca megállót. A terelt 
útvonalon a járatra az alábbi ideiglenes megállókban lehet felszállni: 

·         Dalmady Győző utca: a Szabadka utca 4. előtt, 
·         Honvéd utca: a 950-es busz Rákospalota irányú megállóhelye, 
·         Iparvasút: a 950-es busz Rákospalota irányú megállóhelye, 
·         Madarász utca: a 950-es busz Rákospalota irányú megállóhelye. 
 

284E autóbusz 

A Gilice tér irányú 284E busz a Haladás utca–Üllői út–Cziffra György utca–Gilice tér–
Péterhalmi út módosított útvonalon halad, ezért nem érinti a Wlassics Gyula utca, a Dobozi 
utca és a Varjú utca megállót. A terelt útvonalon a járatra az alábbi ideiglenes megállókban 
lehet felszállni: 

·         Madarász utca: a 236A busz Ferihegy vasútállomás irányú megállója, 
·         Iparvasút: a 236A busz Ferihegy vasútállomás irányú megállója, 
·         Honvéd utca: a 183-as busz Szarvas csárda tér irányú megállója, 
·         Dalmady Győző utca: a 183-as busz Szarvas csárda tér irányú megállója, 
·         Sas utca: a 183-as busz Szarvas csárda tér irányú megállója, 
·         Gilice tér: a 183-as busz Szarvas csárda tér irányú megállója.  

Kőbánya-Kispest M felé a 284E busz a Péterhalmi utca–Gilice tér–Cziffra György utca–Üllői 
út–Haladás utca módosított útvonalon közlekedik, ezért nem érinti a Varjú utca, a Dobozi 
utca és a Wlassics Gyula utca megállót. A terelt útvonalon a járatra az alábbi ideiglenes 
megállókban lehet felszállni: 
·         Gilice tér: a 182-es busz Alacska úti lakótelep irányú megállója, 
·         Sas utca: a 182-es busz Alacska úti lakótelep irányú megállója, 
·         Dalmady Győző utca: a 182-es busz Alacska úti lakótelep irányú megállója, 
·         Honvéd utca: a 950-es busz Rákospalota irányú megállója, 
·         Iparvasút: a 950-es busz Rákospalota irányú megállója, 
·         Madarász utca: a 950-es busz Rákospalota irányú megállója. 

Közlekedési változásokról percről percre – mobilalkalmazáson és webes utazástervezőn is! 

A közösségi közlekedési változásokról és a kedvenc járatokról folyamatosan frissülő, 
személyre szabott információk érhetők el mobiltelefonon a BKK Info alkalmazáson keresztül, 
valamint a BKK INFO oldalán, a www.bkkinfo.hu címen. Ügyfeleink a járatfigyelő funkcióra 
feliratkozva az általuk leggyakrabban használt vagy tetszőlegesen kiválasztott 
járatról/járatokról az összes információt azonnal megkapják akár e-mailen is. A Budapesti 
Közlekedési Központ webes, illetve iOS, Android és Windows mobilfelületen is elérhető 
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utazástervezőjével pedig a FUTÁR valós idejű adatai alapján tervezheti meg utazását a BKK 
honlapján, a http://futar.bkk.hu címen, vagy letölthető alkalmazás segítségével, mely a 
járatok valós helyzetének térképes nyomon követésére is alkalmas. Indulás előtt érdemes 
tájékozódni a pillanatnyi közlekedési lehetőségekről és a tervezett változtatásokról is. 
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