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A Pesterzsébet felé közlekedő autóbuszok útvonalának módosítása 

Csepel központjában 

 

1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat 

A BKK felmérte az utazók véleményét a 35-ös, a 36-os, a 148-as és a 151-es 

autóbuszjárat csepeli útvonalának módosításával kapcsolatban. A forgalmi 

tapasztalatok alapján a BKK azt javasolta, hogy a Pesterzsébet felé haladó autóbuszok 

közlekedésében a Kossuth Lajos utca átépítése idején alkalmazott csepeli terelő 

útvonal állandósuljon. A meghirdetett javaslat szerint a 35-ös, a 36-os, a 148-as és a 

151-es autóbusz a Szent Imre tér megállóhelyet követően a Vermes Miklós utca–

Kossuth Lajos utca útvonal helyett a II. Rákóczi Ferenc út–Ady Endre út útvonalon 

haladna Pesterzsébet felé. 

A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet az alábbi linken olvasható:  

http://www.bkk.hu/elozetes-tajekoztato-csepel/ 

 

 

2) A társadalmi egyeztetés eredménye 

A változásokkal kapcsolatos előzetes egyeztetés ideje alatt összesen 91 észrevétel 

érkezett. A véleményezők állásfoglalása megoszlott, nem alakult ki egységes álláspont 

az ideiglenes útvonal véglegesítésével kapcsolatban. 36-an egyértelműen támogatták 

a BKK javaslatát, de voltak, akik elutasították a csepeli terelőút állandósítását, vagy 

pedig egyéb hálózatmódosítási javaslatot tettek.  

A BKK a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetet a változásokban érintett csepeli 

önkormányzat részére is megküldte. Az önkormányzat úgy foglalt állást, hogy – az 

ideiglenes útvonal környezetében élők kedvezőbb lakókörülményei érdekében – a 35-

ös, a 36-os, a 148-as és a 151-es autóbusz Csepel központjában, a Szent Imre teret 

követően a korábban is használt útvonalon közlekedjen Pesterzsébet irányába. 

A XXI. kerületi önkormányzat kérésének megfelelően, és a terelőútvonal 

környezetében élők kedvezőbb lakókörülményeit elősegítve a Pesterzsébet felé 

közlekedő 35-ös, 36-os, 148-as és 151-es járat 2017. május 5-étől a Szent Imre 

teret követően a II. Rákóczi Ferenc út–Ady Endre út ideiglenes útvonal helyett ismét 

http://www.bkk.hu/elozetes-tajekoztato-csepel/
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az útfelújítási munkálatok előtt is használt Vermes Miklós utca–Kossuth Lajos 

utca nyomvonalon közlekedik. A Kossuth Lajos utca és az Ady Endre út 

csomópontjában az autóbuszokra újra a korábban is érintett helyszínen, a Kossuth 

Lajos utcában található megállóhelyen lehet felszállni. 

 

 


