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A soroksári bevásárlópark kiszolgálásának bővítéséről  

és a 135-ös járat útvonalának gyorsításáról 

 

I. A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat 

 

a. Soroksári új lakberendezési áruház kiszolgálási rendje 

A BKK tervezete szerint az újonnan megnyíló lakberendezési áruház kiszolgálása érdekében a 123-

as és a 135-ös busz a jelenlegi, a bevásárlópark területén található végállomásától tovább 

közlekedik, hogy érintse az áruház bejáratának közelében létesített megállóhelyet. A buszok a 

lakberendezési áruház felé közlekedve először a hipermarketnél állnak meg, majd onnan haladnak 

tovább a lakberendezési áruházhoz, ahonnan visszaindulva ismét megállnak a hipermarketnél, 

segítve a bevásárlók hazajutását. 

 

b. A 135-ös járat útvonalának módosítása Soroksár-Újtelepen 

A bevásárlópark kiszolgálásának bővítésével párhuzamosan a BKK a 135-ös járat útvonalának 

egyszerűsítését tervezi. A javaslat szerint a 135-ös autóbusz a Jahn Ferenc Kórház és a Szentlőrinci 

úti lakótelep térségében a Millenniumtelep felé is az áruházakhoz vezető iránnyal egyező – 

Szentlőrinci út–Szent László utca–Újtelep út–Köves út–Jahn Ferenc Kórház–Tartsay utca – útvonalon 

közlekedik. Ezzel kedvezőbb, gyorsabb utazási lehetőség nyílik Soroksár központja és a 

Millenniumtelep irányába. 

 

A meghirdetett javaslat az alábbi linken olvasható: 

http://www.bkk.hu/tarsadalmi-egyeztetes-soroksari-bevasarlopark/ 

 

II. A társadalmi egyeztetés eredménye 

 

A változásokkal kapcsolatos előzetes egyeztetés ideje alatt összesen 46 észrevétel érkezett. A beküldők 

többsége örömmel fogadta és támogatta a 123-as és 135-ös autóbusz útvonalának módosítását. 

 

III. Az új forgalmi rend 

 

a. Soroksári új lakberendezési áruház kiszolgálási rendje 

A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat szerint a soroksári lakberendezési áruház 

megnyitásának napjától a 123-as és a 135-ös autóbusz a hipermarket érintése után tovább 

közlekedik az új lakberendezési áruházig. A 135-ös busz néhány indulása a reggeli és a késő esti 

időszakban nem érinti az új lakberendezési áruházat, hanem a korábbi útvonalán, csak a 

hipermarketig közlekedik. 

b. A 135-ös járat útvonalának módosítása Soroksár-Újtelepen 

A 135-ös autóbusz Soroksár-Újtelep térségi útvonalváltozásával kapcsolatos egyeztetések még 

nem zárultak le, vagyis ott a járat útvonala az áruház megnyitásakor nem módosul. Ha az 

egyeztetések lezárulnak, a BKK további tájékoztatást ad az autóbusz útvonalának módosításáról. 


