Tömegközlekedés Divízió
Közlekedésszervezés

Az áruházak vasárnapi zárva tartásával kapcsolatos
közlekedési változások
1)

A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat

A BKK kikérte az utazóközönség véleményét az áruházak vasárnapi zárva tartásával
kapcsolatos közlekedési változásokról. A tervezett változás lényege, hogy
általánosságban vasárnaponként az áruházakat érintő buszjáratainkon a jelenlegi
ünnepnapi közlekedési rendet léptetjük érvénybe, emellett a 48-as villamost csak
szombatonként közlekedtetjük.
Az áruházakat kiszolgáló járatokon egységes járatjelölési rendet vezetünk be, ezért
92A jelöléssel új buszjáratot indítunk, amely nem érinti az áruházat, valamint a 135A
busz a 135-ös járatba olvad. Az így kialakuló járatjelölési rend értelmében:
•

•

Azon járatainkon, ahol egyszerre közlekednek az áruházat érintő, és nem
érintő buszok is, az áruházat nem érintő busz mindig „A” jelölést kap.
Ezen járatpárok: 22/22A, 64/64A, 92/92A, 104/104A, 123/123A, 236/236A
Azon járataink, ahol egy adott időszakban csak az áruházat érintő vagy csak
az áruházat nem érintő buszok közlekednek, közös járatszám alatt
közlekednek.
Ezek a járatok: 38, 38A, 135, 138, 140B, 141, 204, 218, 238, 250

A 141-es és a 250-es járatok esetében is külön vasárnapi, rövidített útvonalat
vezetünk be, erről a budafoki hálózati változásokról szóló társadalmi egyeztetés
lezárása keretében adtunk tájékoztatást.
Azokon a hétvégéken, amikor a törvény adta lehetőséggel élve az áruházak nyitva
tartanak, az áruházakkal való megállapodás függvényében különmenetrendet
léptetünk életbe, mely szerint a buszok a jelenlegi vasárnapi közlekedési rendben
érik el az áruházakat.
2)

A társadalmi egyeztetés eredménye

A változásokkal kapcsolatos társadalmi egyeztetés véleményezési ideje alatt
összesen 42 észrevétel érkezett. Több levélíró a teljes javaslatcsomagunknak csak
egy-egy részelemét, az általuk kimondottan használt járatok közlekedési rendjének
módosítását véleményezte, egyértelműen elégedett, vagy elégedetlen véleményt
csak a beérkezett levelek kisebb részében fogalmaztak meg.
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A beérkezett észrevételek megoszlása
•
•

A tervezett változásokkal összességében elégedett:
A tervezett változásokkal összességében nem elégedett:

14 db
5 db

A levélírók főbb észrevételei, javaslatai:
•

•

•
•

11 észrevétel érkezett az egységesülő járatjelölési rendre, itt a levélírók
minden esetben szükségesnek tartották az áruházat nem érintő járat „A”
jelöléssel való ellátását.
9 észrevételező jelezte, hogy a 48-as villamos vasárnapi közlekedésének
megszüntetése hatására a Fehérvári úton és a Kiskörúton ritkul a
villamosközlekedés.
Szintén 9 javaslat érkezett arra, hogy a 18-as villamos vasárnap ne a Savoya
Parkhoz, hanem Budafok kocsiszínig vagy a Városház térre közlekedjen.
6 levélíró jelezte, hogy a tervezett közlekedési rendben vasárnap sérül a 64es és 218-as buszok közti átszállási lehetőség, illetve a 64-es busz és az
(jelenleg buszokkal pótolt) esztergomi vasútvonal kapcsolata.

A 224-es busz finanszírozásában részt vevő szerződéses partnerek az egyeztetések
során a járat vasárnapi közlekedtetésének – Fót, Auchan áruház érintése nélküli –
fenntartása mellett foglaltak állást.
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Meghirdetés dátuma

Véleményezési határidő

Érkezett észrevételek
száma

2015. 02. 20.

2015. 02. 27.

42 db

Észrevétel

Megtett intézkedés

Indoklás

A városszéli, nagy alapterületű
áruházak csak nyitva tartásuk
esetén vonzanak akkora
forgalmat, amelyet közösségi
közlekedéssel szükséges
kiszolgálni.
Az áruházakat kiszolgáló
Amennyiben egyszerre nem
Egyes levélírók minden esetben
járatok száma mögött „A”
közlekednek áruházat érintő és
szükségesnek tartották az
jelzést csak akkor alkalmazunk,
nem érintő menetek, az „A”
áruházat nem érintő járat „A”
ha egyszerre közlekednek az
jelölés nem nyújt az utazás
jelöléssel való ellátását.
áruházat érintő és nem érintő
megtervezéséhez hasznos
menetek is.
többletinformációt.
Egyes levélírók jelezték, hogy a
A Fehérvári úton a 18-as, 4148-as villamos vasárnapi
es és 47-es, a Kiskörúton a 47közlekedésének megszüntetése Vasárnap a 48-as villamos nem es és 49-es villamosok, az M4
metrót is figyelembe véve,
hatására a Fehérvári úton és a
közlekedik.
vasárnap elegendő férőhelyKiskörúton ritkul a
villamosközlekedés.
kapacitást nyújtanak.
Budafok kocsiszín hamarosan
A levélírók javasolták, hogy a 18induló átépítése miatt a
villamosokat ott nem lehet
as villamos vasárnap ne a
A 18-as villamos vasárnap is a
Savoya Parkhoz, hanem
majd vasárnap visszafordítani,
Savoya Parkhoz közlekedik.
Budafok kocsiszínig vagy a
a Városház téren a 47-es
Városház térre közlekedjen.
villamos megfelelő kiszolgálást
nyújt.
Egyes levélírók jelezték, hogy a
A 64-es és 218-as buszok közti
tervezett közlekedési rendben
Vasárnap a 64-es busz helyett
átszállási lehetőséget
vasárnap sérül a 64-es és 218is a 64A járat közlekedik, a
vasárnap igen kevés utasunk
as buszok közti átszállási
218-as busz pedig nem érinti
veszi igénybe, a kapcsolat
lehetőség, illetve a 64-es busz
Solymár, Szarvas és Solymár, Budapesten át – méltányolható
és az (jelenleg buszokkal pótolt)
Auchan áruház
kerülővel – közösségi
esztergomi vasútvonal
megállóhelyeket.
közlekedéssel továbbra is
kapcsolata.
biztosított.
Az észrevételezők többsége
egyet értett azzal, hogy a
vasárnap zárva tartó áruházakat
nem szükséges a BKK járataival
kiszolgálni.

Vasárnap az áruházakat
kiszolgáló járatainkon
jellemzően a jelenlegi
ünnepnapi közlekedési rendet
léptetjük életbe.
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3)

A társadalmi egyeztetés eredményeként bevezetésre kerülő forgalmi
változás

2015. március 15-től, az áruházak vasárnapi zárva tartásához igazodóan járataink
vasárnap jellemzően a jelenlegi ünnepnapi közlekedési rend szerint közlekednek:
• A 38-as, 38A, 138-as, 140B, 204-es, 218-as és 238-as buszok vasárnap az
ünnepnapi, áruházat nem érintő útvonalukon közlekednek.
• A 22-es, 64-es, 92-es, 104-es, 123-as, 126-os, 162-es és 236-os buszok,
valamint a 48-as villamos vasárnap nem közlekedik.
• A 22A, 64A, 104A, 123A, 236A és 262-es buszok vasárnap a jelenlegi
ünnepnapi követési gyakoriságukkal közlekednek.
• A 126A járat vasárnap napközben az utasforgalmi igényekhez igazodva 296os járattal összehangolt menetrend szerint, 20-40 percenként közlekedik, 20
perces közös követést nyújtva.
• A 92-es busz munkanapokon reggel 15 helyett 30 percenként, az új, Auchan
Liget megállóhelyet nem érintő 92A járat munkanapokon reggel a 92-es
busszal összehangolva 30 percenként, a közös szakaszukon változatlanul
15 percenként, vasárnap pedig a 92-es busz jelenlegi vasárnapi
gyakoriságával közlekedik.
• A 135-ös busz vasárnap a 135A busz útvonalán közlekedve nem érinti a
Soroksár, Auchan áruház megállóhelyet.
• A 224-es busz vasárnap nem érinti a Szántóföld utca és Fót, Auchan áruház
megállóhelyeket. A járat ünnepnapokon továbbra sem közlekedik.

Az áruházakat kiszolgáló járatokon egységes járatjelölési rendet vezetünk be, az így
kialakuló járatjelölési rend értelmében:
•

•

•

Azon járatainkon, ahol egyszerre közlekednek az áruházat érintő, és nem
érintő buszok is, az áruházat nem érintő busz mindig „A” jelölést kap.
Ezen járatpárok: 22/22A, 64/64A, 92/92A, 123/123A, 236/236A
Azon járataink, ahol egy adott időszakban csak az áruházat érintő vagy csak
az áruházat nem érintő buszok közlekednek, közös járatszám alatt
közlekednek.
Ezek a járatok: 38, 38A, 135, 138, 140B, 141, 204, 218, 224, 238, 250
A 104/104A és 126/126A járatpárok eltérő jelölését a kiszolgált Dunakeszi
Auchan áruházzal való menetrendi egyeztetések végleges lezárultáig (a
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104/104A busz esetében tekintettel az egy napon belül többször változó
útvonaltípusra is) megtartjuk.
Azokon a hétvégéken, amikor a törvény adta lehetőséggel élve az áruházak nyitva
tartanak, az áruházakkal való megállapodás függvényében különmenetrendet
léptetünk életbe, mely szerint a buszok a jelenlegi vasárnapi közlekedési rendben
érik el az áruházakat.
Az üzletek nyitva tartásáról szóló törvény március 15-i hatályba lépésével
megváltozó forgalmi igények közlekedési lekövetésének egyidejű bevezethetősége
érdekében az egyeztetés lezárása és az új forgalmi rend életbe lépése közti
időtartamot a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012.
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet („Kijelölő rendelet”) 9. §-a alapján lerövidítjük.
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