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Előterjesztés 

J_;f,1 • számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a Budapest X. kerület, Kőbánya-alsó vasútállomás - Korponai utca - Liget utca - Bánya utca 
vonalszakaszon közlekedő 162-es, 162A és 262-es autóbuszjáratok, valamint a Gyömrői út

Kada utca- Gergely utca vonalszakaszon közlekedő 217-es autóbuszjárat útvonalának 
módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Közérdekű bejelentés érkezett a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalához, kérve, hogy a Kőbánya-alsó vasútállomástól, a Korpanai utca - Liget utca - Bánya 
utca útvonalon közlekedő 162, 162A és a 262 jelű autóbuszok útvonala, valamint a Gyömrői út -
Kada utca - Gergely utca vonalszakaszon közlekedő 217-es autóbusz útvonala változtatásra 
kerüljön. 
A Liget utcában lakó bejelentő szerint a 162-es, 162A és 262-es buszjáratok a mellékutcákban 
minimális utasforgaimat bonyolítanak le, többségében csak áthaladnak. A Liget utcában és a Bánya 
utcában összesen két megállóhely található. A buszjáratok környezeti ártalmai zavarják az utcákban 
lakók nyugalmát és a Bánya utcában található zeneiskolában folyó tanítást. A bejelentő javasolja a 
buszjáratok más útvonalon, Kőbánya-alsó vasútállomás - Állomás utca - Kőrösi Csoma Sándor út 
útvonalon történő közlekedését. 
A bejelentést továbbítottuk a BKV Zrt. felé. A BKV Zrt. válaszlevelében kérte az Önkormányzat 
állásfoglalását az útvonal módosításával kapcsolatban. 
Szintén felülvizsgálandó a 217 jelű busz városközpontban található útvonala. A Kápolna utca -
Bolgár utca - Gergely utca útvonalon, az ott parkoló gépkocsik és a szűk útpálya miatt a buszok 
bekanyaradása gyakran nehézségbe ütközik. A 217 jelzésű busz útvonalát úgy kellene átalakítani, 
hogy az a Kápolna utcából a Tűzoltóság épülete előtt elhaladva közvetlenül forduljon balra a 
Gergely utcába. 

Az érintett útvonalakat ábrázoló térképek az előterjesztés 2. és 3. mellékletét, a BKV Zrt. 
megkeresése az előterjesztés 4. mellékletét képezi. 

II. liatásvizsgálat 

A 162, 162A és a 262 jelű autóbuszok útvonalával kapcsolatos kérés részben megalapozott, de 
figyelembe kell venni, hogy a módosítás többletterhelést okozna a Kőbánya-alsó vasútállomás -
Állomás utca - Kőrösi Csoma Sándor út közúti forgalmára, megszűnne a Liget utcában található 
"Halom utca" és a Bánya utcában található "Szent László tér" megnevezésű megállóhely, valamint 
a Korpanai utca, a Liget utca és a Bánya utca ezen szakasza visszakerülne a kerületi önkormányzat 
üzemeltetésébe. 
A változtatásokkal kapcsolatban elengedhetetlen zajterhelési és forgalomtechnikai szakértői 
vizsgálat elvégzése. 



A 217 jelű autóbusz közlekedésén a javasolt módosítás egyértelműen javítana, de itt is figyelembe 
kell venni, hogy az érintett Bolgár utca visszakerülne a kerületi önkormányzat kezelésébe. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatokat. 

Budapest, 2012. április 4. 

a,~ 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

... /2012. ( ... ... )határozata 

a Budapest X. kerület, Kőbánya-alsó vasútállomás - Korponai utca - Liget utca - Bánya utca 
vonalszakaszon közlekedő 162-es, 162A és 262-es autóbuszjáratok, valamint a Gyömrői út

Kada utca- Gergely utca vonalszakaszon közlekedő 217-es autóbuszjárat útvonalának 
módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottsága egyetért azzal, hogy a Budapest X. kerület, Kőbánya-alsó 
vasútállomás - Korpanai utca - Liget utca - Bánya utca útvonalon közlekedő 162-es, 162A és 262-
es autóbuszjárat a Kőbánya-alsó vasútállomás - Állomás utca - Kőrösi Csoma Sándor út útvonalra 
módosuljon, és ezzel megszűnjenek a Halom utcában és a Bánya utcában található megállóhelyek, 
és áthelyezésre kerüljenek az Állomás utcai megállóhelyre, ha ennek zajterhelési és 
forgalomtechnikai akadálya nincs, és egyben felkéri a polgárrnestert, hogy a döntésről a BKV Zrt.-t 
értesítse. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. április 30. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottsága egyetért azzal, hogy a 217-es autóbuszjárat Kápolna utca- Bolgár 
utca - Gergely utca útvonala a Kápolna utca - Gergely utca útvonalra módosuljon, ha ennek 
zajterhelési és forgalomtechnikai akadálya nincs, és egyben felkéri a polgárrnestert, hogy a 
döntésről a BKV Zrt.-t értesítse. 

Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

2012. április 30. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
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Jelmagyarázat: 

bttp://213.16.82.118/jarat/php/j_img_show.php 

2.(Me..Qti~ <» eQo~~~t 
BKV Zrt. Járatmegjelenítő nyomtatási oldal 

162-es autóbusz - Maglód 

2012.04.02. 16:46 
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~=~~ BKV Zrt. Járatmegjelenítő nyomtatási oldal 

Jelmagyarázat: 
217-es autóbusz- Pestszentlörinc 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Radványi Gábor 
alpolgármester 

1475 Budapest,10. Pf.35. 

Tárgy: 162-es autóbusz útvonala 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 

LL\ "u- Telefon: 461-6500/12243 

Melléklet: 1 db 

Hiv.szám: 

Előadó: 

' J,(_J JLI.J IV-

Társaságunkat a mellékelt elektronikus levéllel kereste meg Kertész Balázs X. 
kerület, Liget utcai lakos és javasolta a 162-es, 162A, 262-es autóbusz útvonalának 
módosítását, a Liget utca - Bánya utca helyett az Állomás utcán való 
közlekedtetését. Levelét információnk szerint a X. kerületi· Önkormányzathoz is 
eljuttatta. 

A BKV Zrt. saját hatáskörében nem jogosult az autóbusz útvonalának módosítására, 
ez fővárosi hatáskörbe tartozik, amely jogot jelenleg a Budapesti Közlekedési 
Központ (SKK) gyakorol. Tekintve, hogy a Liget utcai vonalszakasz felhagyásával 
megszűnne a Halom utca elnevezésű megállóhely, ezért a változást akkor tudjuk a 
SKK-nál kezdeményezni, ha azzal a X. kerületi Önkormányzat is egyetért. 

Kérem, hogy a további intézkedés érdekében a 162-es, 162A, 262-es autóbusz 
útvonalának módosításával kapcsolatban az Önkormányzat hivatalos állásfoglalását 
megadni szíveskedjék 

Váram szíves tájékoztatását. 

Budapest, 2012. március d::(. 

Üdvözlettel 11~\ ~ 
T arsoly András 
főosztályvezető 

Cégjegyzékszám: cg. 01-10-043037 


