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A 65-ös autóbusz útvonalának meghosszabbítása 

1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat 

A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a II. kerületet érintő tömegközlekedési 

fejlesztések tervével kapcsolatban. A tervezett módosítások a 65-ös autóbusz 

közlekedését érintik az alábbiak szerint: 

 

A Szépvölgyi út felső szakaszát jelenleg nem érinti tömegközlekedés, a hosszú 

rágyaloglási távolságok indokolják annak bevezetését. 

Javaslatunk szerint a Szépvölgyi út menti lakóövezet kedvezőbb kiszolgálása 

érdekében a 65-ös autóbuszvonalon bizonyos menetek 265-ös jelzéssel, Telebusz 

rendszerben továbbközlekednek a Szépvölgyi dűlőig: 
 

 A 65-ös autóbuszok továbbra is a Kolosy tér és Fenyőgyöngye között 

közlekednek, így biztosítva a jelenlegi gyakoriságot a Szépvölgyi úton. 

 

 265-ös jelzéssel bizonyos indulások a Fenyőgyöngyétől a Szépvölgyi úton át 

továbbhaladnak a Szépvölgyi dűlőig, így növelve a Szépvölgyi út 

Fenyőgyöngyétől kívül eső szakaszának területi lefedettségét, csökkentve a 

rágyaloglási távolságot. A Fenyőgyöngye – Szépvölgyi dűlő vonalszakaszt 

kizárólag utazási igénybejelentés esetén teljesítik a járatok. A 265-ös járat 

munkanapokon 6.00 – 20.00 óra között, hétvégén 8.00 – 20.00 óra között jár 

igényvezérelt rendszerben, munkanapokon csúcsidőszakban 30 perces, 

egyéb időszakokban 60 perces követéssel. Az igényvezérelt, Telebusz 

rendszer előnye, hogy az erdővel, családi házakkal, nyaralókkal övezett 

útszakaszt az autóbusz csak akkor terhelje, ha utazási igény jelentkezik.  

 

Az új vonalszakaszokon két új megállópár kijelölését is javasoljuk a Szépvölgyi 

köznél és a Selyemakác utcánál.  

A Szépvölgyi úti vonalhosszabbítás révén csökkennek a gyaloglási távolságok, nő a 

területi lefedettség, és növekedhet a tömegközlekedés részaránya is. 
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2) A társadalmi egyeztetés eredménye 

A változásokkal kapcsolatos előzetes egyeztetés véleményezési ideje alatt 

összesen 61 észrevétel érkezett. A beérkezett észrevételek alapján a 

véleményezők 95%-a támogatja az említett járatok közlekedési rendjének 

módosítását. 

 

A beérkezett észrevételek megoszlása 

 A tervezett változásokkal elégedett: 58 db 

 A tervezett változásokkal nem elégedett:  1 db 

 A rövidített időtartamú társadalmi egyeztetés alapján nem tud 

véleményt adni:  2 db 

 

A beérkezett észrevételek részletezése 

 

A társadalmi egyeztetésben résztvevők döntő többsége támogatja a tervezetet. Az 

észrevételezők száma megközelíti a potenciális utazók számát, ezért az 

észrevételekből jól lehet következtetni a valós igényekre. 

 

A levélírók főbb észrevételei, javaslatai: 

 Az észrevételezők negyede javasolta 65-ös és 65A számjelzés alkalmazását a 

meghirdetett 65-ös és 265-ös jelzések helyett. 

 Számos javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy a Hármashatár-hegyre is 

induljon be a tömegközlekedési szolgáltatás. 

 Néhány javaslat érkezett további vonalhosszabbítási lehetőségekre 

vonatkozóan (Szentlélek tér, Remetehegyi út felé). 

 4 javaslat érkezett arra, hogy a Tiszafa utcánál is létesüljön megállóhely. 

 3 levélíró említette a fix menetrend szerinti, teljes üzemidős és sűrűbb 

közlekedés szükségességét. 

 

A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetünket az érintett II. kerületi 

Önkormányzat részére is megküldtük. A tervezettel kapcsolatban az önkormányzat 

ellenvetést nem fogalmazott meg. 

 
 



 

Tömegközlekedés Divízió 
Közlekedésszervezés 

 

  3/5 

 

 

T
á
rs

a
d

a
lm

i 
e

g
y

e
z
te

té
s

 

Meghirdetés dátuma Véleményezési határidő 
Érkezett észrevételek 

száma 

2014. 09. 05. 2014. 09. 15. 61 db 

Észrevétel Megtett intézkedés Indoklás 

Az észrevételezők negyede 

javasolta 65-ös és 65A 

számjelzés alkalmazását a 

meghirdetett 65-ös és 265-ös 

jelzések helyett. 

A beérkezett észrevételek és 

javaslatok alapján a 

számjelzéseket módosítjuk, a 

Szépvölgyi dűlőig közlekedő 

járatok 65-ös, míg a 

Fenyőgyöngyéig közlekedő járatok 

65A jelzést kapnak. 

A 65-ös számjelzést a 

Hármashatár-hegy esetleges 

későbbi kiszolgálására 

kívántuk megtartani, de a 

jelenlegi változásokat tekintve 

a 65-65A jelzés valóban 

jobban megfelel a számozási 

koncepciónak. 

Számos javaslat érkezett arra 

vonatkozóan, hogy a 

Hármashatár-hegyre is 

induljon be a 

tömegközlekedési 

szolgáltatás. 

2014. október 1-jétől egyelőre csak 

a Szépvölgyi úti ágon (a 

Szépvölgyi dűlőig) valósul meg a 

vonalhosszabbítás. 

A Hármashatár-hegyi ágon a 

tömegközlekedési szolgáltatás 

beindítása ügyében még 

további egyeztetések 

szükségesek. 

Néhány javaslat érkezett 

további vonalhosszabbítási 

lehetőségekre vonatkozóan 

(Szentlélek tér, Remetehegyi 

út felé). 

A 65-ös járatok a meghirdetettek 

szerint a Kolosy tér és Szépvölgyi 

dűlő végállomások között 

közlekednek. 

A Szentlélek tér felé az egyéb 

járatokkal való párhuzamosság 

miatt nem tervezzük a 

hosszabbítást, míg a 

Remetehegyi úti térség 

kiszolgálásának lehetőségét a 

165-ös járat kapcsán külön 

vizsgáljuk. 

4 javaslat érkezett arra, hogy 

a Tiszafa utcánál is létesüljön 

megállóhely. 

A társadalmi egyeztetésben 

meghirdetettnél több új 

megállóhely nem épül a 

Szépvölgyi úton. 

A helyszínen megtartott 

autóbuszos vonalbejáráson 

rögzítettek alapján csak a 

Szépvölgyi köznél és a 

Selyemakác utcánál tudunk 

megállóhelyeket létesíteni. 

3 levélíró említette a fix 

menetrend szerinti, teljes 

üzemidős és sűrűbb 

közlekedés szükségességét. 

Az előzetes tervektől eltérően a 

65-ös busz munkanapokon 

csúcsidőszakokban fix menetrend 

szerint közlekedik a Kolosy tér és 

a Szépvölgyi dűlő között, egyéb 

időszakokban csak előzetes 

igénybejelentés alapján járja be a 

Fenyőgyöngye – Szépvölgyi dűlő 

vonalszakaszt. A tervezett 

üzemidő és járatsűrűség nem 

változik. 

A munkanap csúcsidőszaki fix 

menetrend szerinti közlekedés 

kedvezőbb, kényelmesebb 

utaskiszolgálást biztosít a 

legforgalmasabb 

időszakokban. 
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3) A társadalmi egyeztetés eredményeként bevezetésre kerülő forgalmi 

változás 

A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatnak megfelelően a 65-ös 

autóbuszjárat közlekedésében a következő változásokat vezetjük be 2014. október 

1-jén. 

 

A Kolosy tér – Fenyőgyöngye végállomások között közlekedő 65-ös autóbuszjárat 

bizonyos menetei részben fix menetrenddel, részben igényvezérelt rendszerben 

továbbközlekednek a Szépvölgyi dűlőig.  

 

 A 65-ös jelzésű Telebuszt munkanapokon 6.00 és 20.00 óra között, 

hétvégén 8.00 és 20.00 óra között tervezzük közlekedtetni, csúcsidőszakban 

30, egyéb időszakokban 60 percenként. A 65-ös járatok mellett a 65A járatok 

is közlekednek a Kolosy tér és a Fenyőgyöngye között. 

 

 A 65-ös autóbusz munkanapokon csúcsidőszakokban, azaz kb. 6.00 és 9.00 

óra, valamint 14.00 és 18.00 óra között fixen meghirdetett menetrend 

szerint közlekedik a Kolosy tér és a Szépvölgyi dűlő között, egyéb 

időszakokban igényvezérelt rendszerben, előzetes igénybejelentés alapján 

járja be a Fenyőgyöngye – Szépvölgyi dűlő vonalszakaszt. 
 

Új megállóhelyek a Szépvölgyi dűlő felé: 

 Fenyőgyöngye (új megállóhely a Szépvölgyi úton a mai buszfordulót 

követően) 

 Szépvölgyi köz (új megállóhely) 

 Selyemakác utca (új megállóhely) 

 Szépvölgyi dűlő (új végállomás a fordulóban) 
 

Új megállóhelyek a Kolosy tér felé:  

 Selyemakác utca (új megállóhely) 

 Szépvölgyi köz (új megállóhely) 

 Fenyőgyöngye (meglévő felszállóhely a jelenlegi buszfordulóban) 
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