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A 157-es autóbusz közlekedési rendjének módosítása 

1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett és bevezetett változások 

Solymár önkormányzatának korábbi kérésére megvizsgáltuk a jelenleg Budaliget, 

Géza fejedelem útjáig közlekedő 157-es autóbusz útvonalának meghosszabbítását a 

Kerekhegyi buszfordulóig a közvetlen hűvösvölgyi kapcsolat megteremtése 

érdekében. A vizsgálat eredménye alapján az útvonal módosításának 

forgalomtechnikai és jogszabályi akadálya nincs. A változtatással kapcsolatban a 

BKK 2012 szeptemberében már kikérte az utazóközönség véleményét. Az 

egyeztetéseket az érintett solymári és II. kerületi önkormányzattal is lefolytattuk. 

2) A társadalmi egyeztetés eredményeként bevezetett forgalmi változás 

A településrész tömegközlekedési ellátására vonatkozóan a BKK Zrt. több változatot 

is véleményeztetett. A fejlesztéssel kapcsolatos előzetes egyeztetés véleményezési 

ideje alatt összesen 96 db észrevétel érkezett, melyek jelentős hányada – több mint 

háromnegyede – egyértelműen támogatta az útvonal meghosszabbítását. 

 

Beérkezett észrevételek száma:  96 db 

+ Ebből támogató jellegű:   73 db 

változat (fix):    62 db 

változat (igényvezérelt)    6 db 

bármelyik      5 db 

– Elutasító:     19 db 

– Egyéb:       4 db 

 

Az illetékes önkormányzatok és a lakossági észrevételek alapján 2014. április 1-től a 

157-es busz útvonalát meghosszabbítjuk Solymár, Kerekhegyig. Munkanapokon 

reggel 20-30 perc, napközben 60 perc, délután 30 perc, hétvégén és ünnepnapokon 

60 perces követési idővel járnak a buszok Hűvösvölgy és Solymár, Kerekhegy 

között. A 157-es és a mai járat útvonalán közlekedő 157A közös kínálata 

megegyezik a mai 157-es buszéval. A Hűvösvölgy felé közlekedő 157-es busz 

részére Budaliget, Géza fejedelem útjánál új megállóhelyet létesítünk, a jelenlegi 

Budaliget, Géza fejedelem útja és az új, Solymár, Kerekhegy végállomás között 

másik megállóhelyet nem jelölünk ki.  
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Az eredetileg március 15-ére tervezett beindulás a közútkezelői engedélyek 

megszerzése miatt elhúzódott. A Kijelölő Rendeletben előírt, 30 napos meghirdetési 

időt – a mihamarabbi beindulás indokával – lerövidítjük.   

Az új vonalon Solaris Urbino 10 típusú, a jelenleg közlekedő járműveknél rövidebb 

autóbuszok fognak közlekedni.  

 

Telebusz 

 

A költséghatékony működés érdekében a 157-es járatok az új szakaszukon 

munkanapokon 20 órától üzemzárásig, hétvégi napokon egész nap Telebusz 

rendszerben, igényvezérelten közlekednek.   

 

Az igények bejelentése:  

A 157-es autóbuszok a menetrendben jelzett időpontokban a Zerind vezér utca–

Solymár, összekötő út–Berzsenyi Dániel utca–Budai Nagy Antal utca–Solymár, 

Kerekhegy útszakaszt csak továbbutazási igény vagy telefonos bejelentés alapján 

teszik meg.  

 

A Zerind vezér utca–Solymár, összekötő út–Berzsenyi Dániel utca–Budai Nagy Antal 

utca–Solymár, Kerekhegy vonalszakaszra az utazási igényeket közvetlenül a 157-es 

autóbusz vezetőjénél, illetve a +36-1/3 255-255-ös telefonszámon az ügyfélszolgálat 

munkatársánál lehet bejelenteni. Az utazási igényt telefonos bejelentéskor a tervezett 

Solymár, Kerekhegy végállomási indulási időpont előtt legkésőbb 30 perccel, 

legkorábban a tárgynapot megelőző 1 héten belül lehet jelezni BKK 

Ügyfélszolgálatának. A telefonos bejelentéskor a fenti időintervallumon belül több 

utazási igény is jelezhető.  

Az igénybejelentéshez szükséges adatok: 

 Honnan szeretne utazni (Solymár, Kerekhegy; Budaliget)? 

 Melyik indulást szeretné igénybe venni?  

 A bejelentő telefonszáma. 

 

2014. április 1-től ügyfeleink részére az érthetőbb és egyszerűbb tájékoztatás 

érdekében a kizárólag Hűvösvölgy és Budaliget között közlekedő buszok a 

továbbiakban 157A jelzéssel járnak. 

 

A közlekedési rend módosításával forgalomba állítjuk a három darab használt, de 

korszerű alacsonypadlós, környezetbarát Solaris Urbino 10 típusú midibuszt, mely a 
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Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezője, a BKK megrendelésére kiírt BKV-

tender eredményeként gazdagítja a fővárosi járműflottát. 

 
 


