Tömegközlekedési Divízió
Közlekedésszervezés

A 162-es, a 162A és a 262-es viszonylatok útvonalmódosítása a X. kerületben
A BKK Zrt. kikérte a lakosság véleményét a 162-es viszonylatcsalád kőbányai
vonalvezetésének módosításával kapcsolatban.
A tervezett változás lényege, hogy 162-es, a 162A és a 262-es autóbuszok a XVII.
kerület felé Kőbánya alsó vasútállomástól indulva a Korponai utca – Liget utca –
Bánya utca érintése helyett az Állomás utcán és a Halom utcán keresztül (a 9-es, a
185-ös és a 217-es viszonylatokkal megegyező módon) érik el a Kőrösi Csoma
Sándor utat, ahonnan további útvonaluk változatlan marad.
A tervezett módosítás előzménye, hogy a X. kerületi Önkormányzat
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 24/2012. (IV. 12.) számú
határozatában kezdeményezte a 162-es autóbuszcsalád által használt Liget utca és
Bánya utca útvonal tömegközlekedési tehermentesítését, környezeti terhelésének
mérséklését.
A változással kapcsolatos előzetes egyeztetés véleményezési ideje alatt összesen
36 észrevétel érkezett. A válaszadók majdnem 90%-a támogatja a 162-es
járatcsalád útvonalának áthelyezését. Emellett kaptunk néhány, a témával
kapcsolatosan állást nem foglaló, egyéb javaslatot tartalmazó levelet, valamint jött
igen csekély számú ellenvélemény is. A beérkezett észrevételek megoszlása:


Támogató:

31



Ellenző:

2



Egyéb:

3
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Társadalmi egyeztetés

1. táblázat: A társadalmi egyeztetés során érkezett vélemények, főbb észrevételek

Meghirdetés dátuma

Véleményezési határidő

Érkezett észrevételek száma

2013. 03. 28.

2013. 04. 11.

36

Észrevétel

Megtett intézkedés

Indoklás

Az észrevételezők döntő
többsége támogatja a 162es autóbusz-család
kőbányai útvonalának
módosítását.

A X. kerületi Önkormányzat
2013. június 1-től a 162-es, a 162A
kezdeményezése alapján lehetőséget
és a 262-es autóbuszok a
látunk a 162-es viszonylatcsalád
Korponai utca – Liget utca – Bánya
útvonalának módosítására. Az új
utca útvonal helyett az Állomás
útvonalként kijelölt Állomás utcában
utcán és a Halom utcán keresztül
jelenleg is közlekednek autóbuszok,
érik el Kőbánya alsó vasútállomás
így a tömegközlekedési hálózatba
felől a Kőrösi Csoma Sándor utat.
újabb utca nem kerül bevonásra.

A vélemények között
szerepelt, hogy az útvonalmódosítás hatására az
Állomás utca környezeti
terhelés megnövekszik.

Az Állomás utcát a 162-es
járatcsaládon kívül más, gyakrabban
közlekedő autóbusz viszonylatok is
használják. A változással
összefüggésben a nap nagy részében
óránként 4 autóbusszal közlekedik
több az érintett szakaszon. A 162-es
autóbuszok Szent László tér
megállóhelye a jelenlegihez képest
frekventáltabb helyre kerül az
Állomás utcában.

A 162-es viszonylatcsalád a 9-es,
185-ös és 217-es járatokkal
megegyezően az Állomás utcán át
közlekedik Kőbánya alsó
vasútállomás felől.

A Liget utcában és Bánya utcában lakók szinte egyöntetűen támogatják az
autóbusz-közlekedés áthelyezését, így a lakóövezet teljes mértékben mentesül a
tömegközlekedés okozta környezetterheléstől. A Liget utcában található Halom utca
megállóhely megszüntetése miatt nem érkezett egyetlen panaszos észrevétel sem,
hiszen a – rendkívül alacsony forgalmú – megállóhely a továbbiakban kevés
gyaloglással elérhető a Szent László tér felől.
A kevés ellenző vélemény közül volt olyan, amelyben a 162-es járatcsalád útvonalmódosítása miatt az Állomás utca környezeti terhelésének növekedésére hívták fel a
figyelmet. A Kőbánya alsó vasútállomás felől induló autóbuszok a X. kerület központi
részének forgalmas helyszínét, a Szent László teret az Állomás utcán keresztül
tudják a legegyszerűbben, leggyorsabban elérni, valamint az utcát a 9-es, a 185-ös
és a 217-es viszonylatok is használják, így a közforgalmú közlekedés alól teljesen
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tehermentesíteni nem lehetséges. A 162-es viszonylatcsalád útvonalának
megváltoztatása a Szent László téren felszállók jelentős részének is előnyös, mert a
téren az autóbuszok megállóhelye a Bánya utcából frekventáltabb helyszínre, a 9-es,
185-ös és 217-es járatok által érintett Állomás utcába kerül át.
X. kerületi Önkormányzat kezdeményezésére a 162-es autóbuszcsalád útvonalmódosítását forgalomtechnikai szempontból megvalósíthatónak tartjuk. A 162-es, a
162A és a 262-es viszonylatok 2013. június 8-tól a 9-es, a 185-ös és a 217-es
jelzésű autóbuszokkal megegyező módon, az Állomás utca és a Halom utca
érintésével közlekednek Kőbánya alsó vasútállomástól Rákoskeresztúr felé.
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