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A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kiszolgálásának fejlesztése 

I. A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat 
 

A BKK – a XVIII. kerületi önkormányzattal együttműködve – kidolgozta a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 

kiszolgálásának fejlesztésére, illetve a Gyömrői út térsége kiszolgálásának bővítésére vonatkozó javaslatát, 

amelyet 2018 februárjában társadalmi egyeztetésre bocsátott. A tervezett változások a következők: 

1. A 2017 nyarán bevezetett új, közvetlen repülőtéri 100E autóbusz sikerére, növekvő utasforgalmára 

tekintettel a BKK a járat fejlesztésének első lépéseként az utazási igényekhez igazított menetrendet tervez 

bevezetni. Az elővételi jegyvásárlás szerepének erősítése érdekében további jegykiadó automaták 

kihelyezését tervezi a Deák Ferenc téren és a Kálvin téren. 

2. A repülőtér jobb éjszakai kiszolgálása érdekében a BKK a 200E autóbuszt éjjel-nappal tervezi közlekedtetni, 

kiváltva ezzel a mai 900-as járatot. 

3. A 200E járat a továbbiakban mindkét irányban megáll a Pestszentlőrinc vasútállomás (átjáró) megállóban. 

 

A meghirdetett javaslat az alábbi linken olvasható: 

https://bkk.hu/tarsadalmi-egyeztetes-liszt-ferenc-repuloter/ 

 

II. A közlekedési fejlesztések a társadalmi egyeztetés eredményeként 
 

a) Gyömrői út térségét érintő kiszolgálás fejlesztése 

A 200E járat Pestszentlőrinc vasútállomás (átjáró) megállóban történő megállításával kapcsolatban az 

egyeztetés ideje alatt összesen 49 észrevétel érkezett, továbbá az érintett térség lakossága 

aláírásgyűjtéssel is támogatta a BKK javaslatát. 

Az egyeztetés eredményeként – a XVIII. kerületi önkormányzat egyetértésével – a 200E járat 

közlekedését érintő fejlesztések első lépéseként 2018. március 19-étől mindkét irányban 

valamennyi 200E autóbusz megáll az Attila utcánál található Pestszentlőrinc vasútállomás (átjáró) 

megállóban, bővítve ezáltal a Gyömrői út térségének közösségi közlekedési kapcsolatát, és emelve a 

szolgáltatás színvonalát. 

 

b) A közvetlen repülőtéri 100E járat szolgáltatásának fejlesztése 

A 100E járat szolgáltatásának fejlesztésével kapcsolatban összesen több mint 100 észrevételező 

támogatta a BKK tervezetét, illetve ezenfelül többen további javaslatokat is megfogalmaztak a közvetlen 

repülőtéri járat közlekedésére vonatkozóan. 

A társadalmi egyeztetés eredményeként 2018. május 18-ától a 100E járat az utazási igényeknek 

megfelelően sűrűbben és bővebb üzemidőben közlekedik. 

 

 Az utazási igényekkel összhangban a BKK mindennap – 30 helyett 20 perces járatkövetés 

bevezetésével – a 100E járat kínálatát mintegy 50%-kal növeli. 

 A kora reggeli repülőjáratok kényelmesebb elérése érdekében az első autóbusz a Deák Ferenc tér 

M-ről 3:40-kor fog indulni.  

 A jelenleginél mintegy egy órával később, 1:20-kor indul az utolsó busz a repülőtérről, 

kényelmes belvárosi eljutást kínálva a késő esti repülőgépekkel érkező utasoknak is. 

 

A BKK továbbra is folyamatosan nyomon követi a 100E járat forgalmának alakulását, így a jelenleg 

alkalmazott módon – hirtelen jelentkező utazási igény esetén – további rásegítő járatok beállításával 

segíti a repülőtér elérését. 

https://bkk.hu/tarsadalmi-egyeztetes-liszt-ferenc-repuloter/
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Az elővételi jegyvásárlás szerepének erősítése érdekében a BKK további jegykiadó automatákat helyez ki 

a repülőtér felé közlekedő 100E autóbusz Deák Ferenc tér M és Kálvin tér M megállójához. 

 

c) A repülőtér éjszakai kiszolgálásának bővítése 

A 200E járat folyamatos, éjjel-nappali közlekedésére vonatkozóan összesen 110 észrevétel érkezett, 

melyek több mint 90%-a támogatja a BKK javaslatát. 

Az egyeztetés eredményeként – a 200E járat közlekedését érintő fejlesztések következő lépéseként – 

2018. június 15-éről 16-ára virradó éjszakától kezdődően – a 200E autóbusz éjjel-nappal közlekedik, és 

kiváltja a mai 900-as éjszakai járatot. A jelenlegi kora hajnali és késő éjszakai közlekedési rendet 

kiterjesztve, az M3-as metró (és az M3-as pótlóbusz) üzemszünetében – egész éjjel – a 200E autóbusz 

a Liszt Ferenc Airport 2 és a Határ út metróállomás között közlekedik, így kényelmesebb, 

összehangolt átszállási kapcsolatot biztosít a belvárost érintő éjszakai járatokkal. A repülőtér és a dél-pesti 

térség közötti eljutási lehetőséget a BKK a Csévéző utcánál a 980-as járattal történő kedvező átszállási 

kapcsolat kialakításával biztosítja Dél-Pest felől a repülőtér felé, illetve a repülőtér felől Dél-Pest felé. 

 

 

A BKK kiemelt figyelmet fordít a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret kiszolgáló autóbuszjáratok 

közlekedtetésére azzal a céllal, hogy az utazási igényekhez legjobban igazodó szolgáltatást nyújtson. 


