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Az áruházak vasárnapi zárva tartásával kapcsolatos 
közlekedési változások 

1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett és bevezetett javaslat 

A BKK 2015 februárjában kikérte az ügyfelei véleményét az áruházak vasárnapi 

zárva tartásával kapcsolatos közlekedési változásokról. A bevezetett változás 

lényege, hogy az áruházakat érintő buszjáratokon vasárnaponként az ünnepnapi 

közlekedési rend lép érvénybe, sőt a 48-as villamos csak szombatonként közlekedik. 

Azokon a hétvégéken, amikor az áruházak a törvény adta lehetőséggel élve nyitva 

tartanak, külön menetrend lép életbe. Az üzemeltető és a BKK megállapodása 

alapján ilyenkor a buszok a korábbi vasárnapi közlekedési rendnek megfelelően 

szállítják az utasokat.  

 
2) A bevezetett forgalmi rend felülvizsgálata 

 

A 236A járatot vasárnaponként igen kevés utas vette igénybe, ellenben a Market 

Central forgalmának átalakulása miatt péntek délután és szombaton a korábbinál 

nagyobb az igény a bevásárlóközpontot elérő 236-os busz közlekedésére. A járat 

finanszírozásában részt vevő szerződéses partnerek a tapasztalatok alapján a 236A 

járat vasárnapi közlekedésének felfüggesztése, ám a 236-os busz péntek délutáni és 

szombati sűrítése mellett foglaltak állást. 

 
3) A felülvizsgálat eredményeként bevezetendő forgalmi változás 

2015. november 1-jétől, a Market Central bevásárlóközpontot kiszolgáló 236-os és 

236A járat forgalmi rendje megváltozik: 

 A 236A járat vasárnap nem közlekedik. 

 A 236-os busz szombaton napközben, kb. 11 és 20 óra között a jelenlegi órás 

követésnél sűrűbben, félóránként közlekedik. 

 Péntek délután, kb. 17 és 21 óra között a 236A jelű busz helyett is a 236-os 

busz közlekedik. A Market Centralhoz tehát a jelenlegi órás követésnél 

gyakrabban, félóránként lehet eljutni. 

 Azokon a vasárnapokon (természetesen az adventi vasárnapokon is), amikor 

a törvény adta lehetőséggel élve az áruházak nyitva tartanak, a Market 

Central kiszolgálását biztosító külön menetrend lép életbe. 
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Az érintett járat finanszírozásában részt vevő partnerek által kikötött szerződéses 

határidők betarthatósága érdekében a BKK az egyeztetés felülvizsgálatának 

lezárása és a módosuló forgalmi rend életbe lépése közti időtartamot a Budapest 

közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. 

rendelet („Kijelölő rendelet”) 9. §-a alapján lerövidíti. 


