
Május 1-jétől a Volánbusz autóbuszai pótolják a 
Budapest – Kunszentmiklós-Tass – Kelebia (150-es) 
vasútvonal Budapest és Délegyháza közötti elővárosi 
szakaszát

A 150-es számú Budapest – Kunszentmiklós-Tass – Kelebia 
vasútvonal rekonstrukciós munkálatainak következő ütemeként, 
2022. május 1-jétől a Budapest és Délegyháza közötti, elővárosi 
szakaszon is szünetel a vonatközlekedés. Ennek megfelelően, az 
elővárosi térségben is a Volánbusz regionális autóbuszjáratai  veszik 
át a vasút szerepét – ahogyan az 2022. február 1-jétől már a 
Délegyházától délre eső vonalszakasz esetében is történik. Ennek 
érdekében, a vasutat a helyközi autóbuszközlekedés bővítésével, új 
vonalak beindításával pótoljuk, az alábbiak szerint:

ź Ütemes menetrend.
       Az adott napszakra jellemző utasszámot figyelembe véve, 
egyenletes követési időközönként indulnak az autóbuszok.
ź Gyorsjáratok.
       Minden érintett település és Budapest között, mindkét 
irányban, egész nap közlekednek gyorsjáratok is.
ź Átszállási kapcsolatok.
       Biztosítjuk az átszállási kapcsolatokat.
Az elővárosi szakaszon a változás a jelenlegi közlekedő járatok 
közül csak a 655 (Budapest – Dunaharaszti – Taksony – 
Délegyháza) autóbusz-vonalat érinti, a többi, jelenleg is közlekedő 
vonal menetrendje változatlan marad.

A MÁV-START május 1-jétől nem közlekedteti tovább a 
Délegyháza és Kunszentmiklós-Tass között, valamint a 
Kecskemét és Kelebia között közlekedő vonatpótló 
autóbuszjáratok, ezek helyett a meglévő és új helyközi 
autóbuszjáratok biztosítják az eljutási lehetőségeket a 
vasútvonal mentén.

Dunaharaszti

679 Budapest, Népliget ◄► M5 ◄► Dunaharaszti

680 Budapest, Népliget ► M5 ► Dunaharaszti ► Soroksár ► 
Budapest, Népliget (körjárat)

681 Budapest, Népliget ► Soroksár ► Dunaharaszti ► M5 ► 
Budapest, Népliget (körjárat)

Az M5-ös autópályán és a Soroksári úton át menő járatok együttes 
közlekedtetésének köszönhetően Budapest, Népliget a település 
majdnem egészéről egységesen átlagosan kb. 25 perc alatt 
elérhető.

Munkanapokon Budapest és Dunaharaszti között gyorsjáratok 
közlekednek az alábbi rend szerint:

Munkanapokon
Jellemzően 60, a délutáni csúcsidőszakban 20, a reggeli 
csúcsidőszakban 15-20 percenként a Népliget–M5-ös 
autópálya–M51-es autóút–51-es út–Némedi út–Dózsa György 
út–510-es út–Dunaharaszti HÉV-állomás útvonalon és vissza.
A járatok mindkét irányban a Némedi úton át közlekednek, a 
település ezen részének feltárása és az ezen az úton található 
Dunaharaszti, vasútállomás kiszolgálásának érdekében.
Napközben – illetve, egyes esetekben a reggeli és délutáni 
csúcsidőszakokban is – az autóbuszok körjáratként közlekednek, a 
Népliget–Soroksár–Dunaharaszti–Dunaharaszti, Némedi út–51-es 
út–M51-es út–M5-ös autópálya–Népliget útvonalon és ellenkező 
irányban, Soroksár, illetve Pesterzsébet esetében megvalósítva a 
közvetlen kapcsolatot Dunaharaszti Némedi úti településrésze 
mentén.

Hétvégén
A járatok egész nap óránként közlekednek a Népliget–M5-ös 
autópálya–M51-es út–51-es út–Dunaharaszti, Némedi 
út–Dunaharaszti, HÉV-állomás útvonalon és vissza.
 
653 Budapest, Népliget ◄► Soroksár ◄► Dunaharaszti ◄► 
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Taksony ◄► Délegyháza

A járatok Budapest és Délegyháza, autóbusz-forduló, illetve 
Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás megállóhelyek között a 
Soroksári úton, a Helsinki úton, Dunaharasztin, Taksonyon és 
Dunavarsányon át közlekednek munkanapokon jellemzően 60, a 
délutáni csúcsidőszakban 20, a reggeli csúcsidőszakban 15-20 
percenként, hétvégén jellemzően 60, a reggeli időszakban 30 
percenként.

Fentiek alapján Dunaharaszti esetében (a kunszentmiklósi 
lassújáratokkal együtt) munkanapokon jellemzően átlagosan 15, 
a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban átlagosan 12,
hétvégén jellemzően átlagosan 30, a reggeli időszakban pedig 
átlagosan 20 percenkét indulnak.
 
659 Budapest, Népliget ◄► Soroksár ◄► Dunaharaszti ◄► 51-es 
út ◄► Délegyháza ◄► Kiskunlacháza ◄► Kunszentmiklós

Munkanapokon csúcsirányokban Dunaharaszti, Némedi út térségéből 
is biztosítunk közvetlen kapcsolatot Taksony, Dunavarsány, 
Délegyháza településekkel.
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