
Megújul SzigetSzentMiklóS 
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2014. augusztus 23-ától átalakul Szigetszentmiklós és térségének közösségi közlekedése.  
ennek eredményeként nem csupán a városon belül, de Szigetszentmiklós és Csepel között 
is nagymértékben javul a szolgáltatás minősége.

A szolgáltatások fejlesztése – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat 
megállapodásával – Szigetszentmiklós önkormányzatának aktív közreműködése és finanszírozása 
segítségével valósulhat meg. Az eddigi VOLÁNBUSZ-járatok egy része ezentúl a BKK hálózatába 
integrálva közlekedik, illetve új járatok is indulnak. Csepel, Auchan Sziget áruház, Lakihegy és a Leshegy 
Ipari Park, valamint Szigetszentmiklós központja és a József Attila-telep között gyakrabban közlekednek 
majd az égszínkék autóbuszok. Hétköznap reggel 20 percenként, napközben és délután 30 percenként, 
szombaton és munkaszüneti napokon 30 percenként indulnak, a legtöbb megállóban csúcsidőben 
legfeljebb 15 percet kell várni a következő járműre. Ezentúl az esti és éjszakai órákban is egyszerűbben 
eljuthat úti céljához.

A BKK vonalain kizárólag új, akadálymentes, környezetbarát, égszínkék buszok haladnak könnyen 
áttekinthető menetrend szerint, egységes díjszabás alapján. Az összes jegy- és bérletfajta
megvásárolható a Szigetszentmiklós, városháza megállóban nyíló pénztár mellett hamarosan a H6-os 
hév József Attila-telep, valamint a Szigetszentmiklós-Gyártelep megállóhelyen, a H7-es hév Csepel
végállomásán üzemelő BKK automatákból is. Helyszínen váltott vonaljegy, valamint környéki helyközi 
vonaljegy az autóbuszon, a járművezetőtől is vásárolható.

Új, korszerű, égszínkék, 
alacsonypadlós buszok

Új, közvetlen járatok 

Sűrűbb közlekedés  
éjjel-nappal

938



tisztelt Szigetszentmiklósi utasok!

Nagy örömmel tájékoztatom önöket arról, hogy Sziget-
szentmiklós város közlekedésében hosszú idő után új  
fejezet kezdődik.

Kitartó munka és egyeztetés után megszületett a 
megállapodás önkormányzatunk és a Budapesti Közlekedési 
Központ között a helyi autóbusz-közlekedés fejlesztéséről.

Ennek értelmében nemcsak a 38-as járat meghosszabbítása 
válik valóra, hanem egy, az egész várost átszelő – a József 
Attila-teleptől a Petőfi úti buszfordulóig közlekedő – járatot 
kap Szigetszentmiklós, amely az új oktatási központot  
is érinti. A döntés értelmében a Leshegy Ipari Parkot is 
kiszolgálja a járat.

Az elfogadott megállapodás szerint a BKK vadonatúj 
korszerű, alacsonypadlós, klimatizált, égszínkék autóbuszokat 
közlekedtet a járatok útvonalán.

Jelen kiadvány további oldalain részletes tájékoztatást 
kaphatnak a változásokról. Amennyiben kérdéseik, 
észre vételeik vannak az új járatokkal kapcsolatban, 
kérem, írjanak bizalommal a kekbusz@szigetszentmiklos.hu 
és a bkk@bkk.hu e-mail címre.

Kívánom, hogy használják örömmel az új buszjáratokat, 
segítsék azok mindennapi közlekedésüket, munkába 
járásukat, családos utazásaikat.

     Üdvözlettel:

        
     Szabó józsef
      polgármester



SzigetSzentmiklóSon érvényeS bkk jegy- éS bérletfajták

SzigetSzentmiklóSon érvényeS volán jegy- éS bérletfajták javaSolt bkk-jegyek éS -bérletek budapeStre utazóknak

Massányi úti lakóparkból:
• vonaljegy     • környéki helyközi vonaljegy és Budapest-bérlet 
• környéki 5 km-es bérlet (1. zónára)    • környéki helyi bérlet és Budapest-bérlet
 és Budapest-bérlet
leshegy ipari Parkból:
• vonaljegy     • környéki helyközi vonaljegy és Budapest-bérlet 
• környéki 5 km-es bérlet (1. zónára)   • környéki helyi bérlet és Budapest-bérlet
 és Budapest-bérlet
Szigetszentmiklós, városháza térségéből:
• vonaljegy     • környéki helyközi vonaljegy és Budapest-bérlet
• környéki 10 km-es bérlet és Budapest-bérlet  • környéki helyi bérlet és Budapest-bérlet
• 10 km-es hévjegy és -bérlet

Megnevezés Ár érvényesség

környéki helyi bérlet 5 200 Ft

Szigetszentmiklós teljes területén (a Hárosi Csárdától) érvényes, Budapest területén nem. 
környéki helyi bérlet (tanuló, nyugdíjas) 2 600 Ft

környéki 10 km-es bérlet 9 580 Ft

környéki 10 km-es bérlet (tanuló) 960 Ft

környéki 5 km-es bérlet 5 940 Ft 1. zóna: Budapest közigazgatási határa (Hárosi Csárda) és Szigetszentmiklós, Szabadság utca vagy 
Temető utca között. 2. zóna: Massányi úti lakópark vagy Temető utca és József Attila utca között 
(a hévre vagy helyközi VOLÁNBUSZ-járatra átszálló utasok számára). A megadott megállók között 
körutazásra, illetve ennél hosszabb útvonalon történő közlekedésre nem használható.környéki 5 km-es bérlet (tanuló) 595 Ft

környéki helyközi vonaljegy 250 Ft
Szigetszentmiklós teljes területén (a Hárosi Csárdától) érvényes, Budapest területén nem. 
Helyi utazásra is igénybe vehető. 

környéki helyközi vonaljegy 50%-os kedvezménnyel 125 Ft
Szigetszentmiklós teljes területén (a Hárosi Csárdától) érvényes, Budapest területén nem. 

környéki helyközi vonaljegy 90%-os kedvezménnyel 25 Ft

vonaljegy 350 Ft

Az autóbuszvonalak teljes hosszán érvényes. A Szigetszentmiklós, Szabadság utcánál a 278-as 
és 279-es, 280-as autóbuszjáratok közötti átszállásnál nem kell új jegyet érvényesíteni.

helyszínen váltott vonaljegy 450 Ft

10 darabos gyűjtőjegy 3 000 Ft

átszállójegy 530 Ft

5/30 BKK napijegy 4 550 Ft

kedvezményes csoportos tanulójegy 650 Ft

km-övezet Teljes árú 50% kedvezményes 90% kedvezményes

5 km - - -

10 km 250 Ft 125 Ft 25 Ft

15 km 310 Ft 155 Ft 30 Ft

20 km 370 Ft 185 Ft 35 Ft

HAVI éS 30 NAPOS FéLHAVI
km-övezet Teljes árú Kedvezményes Teljes árú Kedvezményes 

5 km 5 940 Ft 595 Ft 2 970 Ft 295 Ft

10 km 9 580 Ft 960 Ft 4 790 Ft 480 Ft

15 km 11 900 Ft 1 190 Ft 5 940 Ft 595 Ft

20 km 14 200 Ft 1 420 Ft 7 090 Ft 710 Ft

A Budapest-jegyek, Budapest-bérletek, Budapest Kártyák csak Budapest közigazgatási területén belül érvényesek. Az éves összvonalas Budapest-bérlet a vonalak teljes hosszán érvényes.
A változással érintett területre, vonalakra a VOLÁNBUSZ Zrt. által 2014. augusztus 23. előtt kiadott bérleteket a BKK érvényességi idejükön belül (legkésőbb szeptember 30-áig) elfogadja. Ezen túlmenően 
a VOLÁNBUSZ-szal közös szakaszokon a 10 km-es bérletek és a II. Rákóczi Ferenc úton az 1. zónára szóló 5 km-es bérletek kölcsönös elfogadását is bevezetjük.
Kölcsönös bérletelfogadás:
• a Szigetszentmiklóson közlekedő autóbuszjáratokon a VOLÁNBUSZ-szal kölcsönösen elfogadjuk a 10 km-es kiegészítő bérleteket,
• a II. Rákóczi Ferenc úton közlekedő autóbuszjáratokon a Hárosi Csárda és a Cseresznyés utca megálló között a VOLÁNBUSZ-szal kölcsönösen elfogadjuk az 5 km-es kiegészítő bérleteket.

A jegy- és bérletfajták árát és érvényességét részletesen a BKK és a VOLÁNBUSZ díjszabása tartalmazza.
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Az érintett agglomerációban közlekedő autóbuszokon  
(a 38-as, a 38A, a 238-as, a 278-as, a 279-es, a 280-as és a 938-as járaton)  
elsőajtós felszállási rend érvényes.



SzigetSzentmiklóSon közlekedő járatok

A részletes menetrendeket megtalálják a BKK és a VOLÁNBUSZ honlapján,  
a http://www.bkk.hu/menetrendek/ és a http://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek 
internetes oldalon, illetve a megállókban kihelyezett menetrendi lapokon. 
A szórólap letölthető a bkk.hu/szigetszentmiklos oldalról.

járat változás végállomások
járatsűrűség

csúcsidőszakban napközben hétvégén

38

238

módosított

 
módosított

 

Csepel, Szent Imre tér –  
Szigetszentmiklós, József Attila-telep

(körjárat) 

reggel 30 perc 
(közös követés 

15 perc)* 
 délután 60 perc

60 perc 
(közös 
követés 
30 perc)*

60 perc

38A
módosított

 
Csepel, Szent Imre tér –  

Lakihegy, Cseresznyés utca
30 perc – –

278 új járat
Csepel, Szent Imre tér – 

Szigetszentmiklós, Szabadság utca
60 perc – –

279

280
új járat

Lakihegy, Cseresznyés utca – 
Szigetszentmiklós, József Attila-telep
(napközben: Auchan Sziget áruház – 
Szigetszentmiklós, József Attila-telep)

60 perc 60 perc –

938
hosszabb 
útvonalon 
közlekedik

Csepel, Szent Imre tér – 
Szigetszentmiklós, József Attila-telep

Csepelről egy indulás a József Attila 
lakótelepre, két indulás pedig 

Lakihegyre éjszakánként

673

674
változatlan

Budapest, Vermes Miklós utca – 
Tököl, Alkotmány tér

30 perc 30 perc 60 perc

675

676
változatlan

Budapest, Vermes Miklós utca – 
Makád, kh.

60 perc 60 perc 60 perc

677 változatlan
Szigetszentmiklós, városháza – 

Teleki utca
Csak reggel és délután közlekedik

681

685

686

változatlan
Szigetszentmiklós, városháza – 

Boglya utca – Szigetszentmiklós, 
városháza

30 perc 30 perc 120 perc

688 változatlan
Budapest, Csepel, Szent Imre tér – 

Halásztelek, Somogyi Béla utca
Csak reggel és délután közlekedik

690 változatlan
Budapest, Csepel, Szent Imre tér – 

Szigethalom, autóbusz-állomás
15 perc 30 perc 30 perc

699 változatlan
Budapest, Vermes Miklós utca – 

érd, autóbusz-állomás
Csak reggel és délután közlekedik 

iskolai tanítási napokon

változatlan Közvágóhíd – Tököl – ráckeve 15 perc 20 perc 30 perc

* Csepel, Szent Imre tér és Massányi úti lakópark közötti szakaszon



autóbuSzvonalak SzigetSzentmiklóSon


