Tömegközlekedési Divízió
Közlekedésszervezés

A 143-as, 186-os és 243-as autóbusz viszonylatok
útvonalának módosítása
1)

A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok

A BKK Zrt. kikérte az utasok véleményét a 143-as, 186-os és 243-as autóbusz
viszonylatok útvonalának módosításával kapcsolatban.
A tervezett változás célja, hogy Békásmegyer Ófalu, valamint Pusztadomb térsége
kétirányú kapcsolatot kapjon Békásmegyer hév-állomással. Emellett apróbb útvonalkorrekcióval elérhető a Hősök terénél az Ezüsthegy utca szervizútjának, így a
környező lakóingatlanok környezeti terhelésének csökkentése.
Az autóbuszok útvonal-módosítására az alábbi változatot dolgoztunk ki:
A 143-as és 243-as autóbuszok útvonalát a Hősök terén módosítjuk, továbbiakban
az Ezüsthegy utca – Dózsa György utca – Kőbánya utca útvonalon közlekednek a
Pince köz felé (érintve a 186-os autóbusz Hősök tere megállóhelyét). A 186-os
autóbuszokat a továbbiakban körjáratként közlekedtetjük a Donát utcai végállomástól
Békásmegyer hév-állomás felé a Donát utca – Táncsics Mihály utca – Ország út
útvonalon. A Táncsics Mihály utcában két új megállót létesítünk az Égető utcánál és
a Lukács György utcánál.
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A társadalmi egyeztetés eredménye

2)

A változásokkal kapcsolatos előzetes egyeztetés véleményezési ideje alatt
összesen 7 észrevétel érkezett. A 143-as, 186-os és 243-as járatok közlekedési
rendjének módosítására vonatkozóan 5-en fejtették ki meglátásukat. A tervezett
változásokkal kapcsolatosan néhány olyan levél is jött, amelyben támogató vagy
elutasító állásfoglalás nélkül egyéb hálózatmódosítási javaslat szerepelt.
Az egyes javaslatok támogatottsága:
1. táblázat: A beérkezett észrevételek megoszlása

VÁLTOZÁS
143-as, 186-os és 243-as járatok
közlekedési rendjének módosítása
Vélemények

Támogató
Elutasító
Egyéb

3
1
4

A beérkezett észrevételek részletezése




3 db észrevétel érkezett, akik támogatják az útvonal-módosítást
1 db észrevétel érkezett a 143-as és 186-os valamint a 243-as autóbuszok
üzemidejével kapcsolatosan
2 db észrevételt tettek a 160-as autóbusz közlekedésével és útvonalával
kapcsolatban

2/4

Társadalmi egyeztetés

Tömegközlekedési Divízió
Közlekedésszervezés

Meghirdetés dátuma

Véleményezési határidő

Érkezett észrevételek
száma

2013. 01. 31.

2013. 02. 14.

7

Észrevétel

Megtett intézkedés

Indoklás

A véleményezők között volt
olyan, aki a három viszonylat
A Hősök terén a szervizút
közlekedési rendjével
helyett a Dózsa György utca
elégedett. Az Ezüsthegy utca
felé közlekednek a 143-as és
szervizútját érintő útvonal243-as autóbuszok a Pince
módosítással egyet ért,
köz felé.
továbbá akadálymentes
járművek közlekedését kéri.
Volt olyan észrevételező, aki
a 143-as és 186-os
viszonylatok helyett
Jelenleg változatlan marad a
hétvégén egész nap,
viszonylatok üzemideje.
valamint munkanap délelőtt
a 243-as autóbusz
közlekedését javasolja.
A 160-as viszonylat a Hollós
Korvin Lajos utca –
Szentendrei út – Ország út
útvonalán a hév-átjárónál
kialakuló forgalmi torlódások Jelenleg változatlan marad a
elkerülése érdekében az
160-as viszonylat útvonala.
útvonal módosítását
javasolják az Ezüsthegy utca
felé Békásmegyer H
irányában

A környező lakóingatlanok
környezeti terhelésének
csökkentése érdekében
módosul az útvonal.

A későbbiekben vizsgáljuk a
békásmegyeri lakótelep
nyugati részének hálózati
módosítási lehetőségeit.

A későbbiekben vizsgáljuk a
békásmegyeri lakótelep
nyugati részének hálózati
módosítási lehetőségeit.
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A társadalmi egyeztetés eredményeként bevezetésre kerülő forgalmi
változás
A beérkezett alacsony számú lakossági észrevétel alapján jelentősebb
hálózati módosítást nem tervezünk, azonban a 143-as és 243-as autóbuszok
útvonalát a lakossági zavartatás csökkentése érdekében kismértékben
módosítjuk. Az autóbuszok az Ezüsthegyi út – Dózsa György utca – Kőbánya
utca útvonalon közlekednek a Pince köz felé, Békásmegyeren a Hősök terén
a továbbiakban a szervizutat (az Ezüsthegy utca folyatását) nem használják,
így csökkentve a szervizút melletti házak környezeti terhelését.

A 143-as és 243-as autóbuszok útvonalának módosítását 2013. július 15-től
tervezzük bevezetni.
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