Ürömhegy kiszolgálásának bővítése
a 219-es járat fejlesztésével

I.

Előzmények
A BKK korábban társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 219-es (Telebusz) járat fejlesztésére
vonatkozó tervezetét. Az egyeztetésen meghirdetett javaslat a BKK aloldalán olvasható.
A 219-es járat útvonal hosszabbításának elengedhetetlen feltétele volt, hogy az aranyhegyi és
ürömhegyi lakóövezetnek a közösségi közlekedésbe újonnan bevont útvonala alkalmassá
váljon a minibusz folyamatos, biztonságos közlekedéséhez. A szükséges közúti felújítások a
közelmúltban valósultak meg, így mostanra vált időszerűvé a 219-es járat szolgáltatásának
fejlesztése.

II.

A 219-es járat fejlesztése
Az igényvezérelt járat bevezetése óta eltelt időszakban szerzett tapasztalatok alapján, az
utasforgalom térbeli és időbeli alakulását, illetve a társadalmi egyeztetés során
megfogalmazott észrevételeket figyelembe véve a BKK a III. kerületi Önkormányzattal
együttműködve bővíti és egyszerűsíti a 219-es járat útvonalát. A fejlesztés révén
Ürömhegy belső – autóbusszal ezidáig fel nem tárt – térségéből, a Jutas utca
vonzáskörzetéből is elérhetővé válik a 219-es minibusz:
Csillaghegy HÉV-állomástól indulva Aranyhegy és Ürömhegy térségében érinti a
Mészkő utcát, a Saroglya utcát, a Cserszömöre utcát, az Iglice utcát, és a Jutas
utcát.
A részletes útvonal, valamint a fel- és leszállópontok elhelyezkedése a következő térképen
látható.

 A 219-es járat a Csikóvár utca, a Lepence utca és a Kőpor köz felszállópontokat a
rendkívül csekély számú fel- és leszálló utas miatt a továbbiakban nem érinti, ezekről a
helyszínekről a szomszédos megállópontok rövid gyaloglással elérhetők.
 A Pusztakúti úttól távolabbi lakóövezetet immár érintő 219-es járat meghosszabbított
útvonalán három új le- és felszállópont létesült:
 az Iglice utca és a Jutas utca kereszteződésénél,
 Kőpor köz és a Jutas utca kereszteződésénél,
 illetve az Ürömhegyi úti fordulónál
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Az érintett vonalon a közelmúltban forgalomba állított új, akadálymentes és nagyobb
befogadóképességű Mercedes Sprinter autóbusz változatlan üzemidőben és
gyakorisággal indul, azonban hétköznap a reggeli és délutáni-esti frekventált
időszakban (kb. 6 és 9 óra, illetve kb. 13 és 20 óra között) a busz igénybejelentés nélkül
– az összes megállópontot érintve –a teljes vonalon közlekedik. Hétvégén egész nap,
illetve hétköznap napközben és késő este továbbra is igényvezérelt módon,
Telebusz jelleggel közlekedik az előzetes bejelentkezésnek megfelelően.

A 219-es járat közlekedését érintő fejlesztéseket 2019. június 15-én vezeti be a BKK.
Budapest, 2019. május 15.
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