Tömegközlekedés Divízió
Közlekedésszervezés

A 125-ös viszonylat közlekedési rendjének módosítása
1)

A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat

A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a 125-ös viszonylat közlekedési
rendjének módosításával kapcsolatban.
A Mélyfúró utcai ingatlanok rendezetlen tulajdoni viszonyai miatt szükségessé vált a
125-ös autóbuszok útvonalvezetésének módosítása. A társadalmi egyeztetésre
bocsátott javaslat szerint a 125-ös autóbusz Rákospalota, MEDIMPEX végállomás
felé a Szántóföld utca – Mélyfúró utca – Felsőkert utca útvonalszakaszt nem érinti,
helyette egyenesen a Károlyi Sándor úton közlekedik.

2)

A társadalmi egyeztetés eredménye

A változásokkal kapcsolatos előzetes egyeztetés véleményezési ideje alatt
összesen 19 észrevétel érkezett. A beérkezett észrevételek alapján a
véleményezők kb. 68%-a támogatja a 125-ös viszonylat közlekedési rendjének
módosítását. A néhány véleményező nem fogalmazott meg sem negatív, sem pozitív
kritikát, csak egyetértését, illetve nem egyetértését jelezte.

A beérkezett észrevételek megoszlása


Támogató:

13 db



Elutasító:

6 db
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A beérkezett észrevételek részletezése
A társadalmi egyeztetésben résztvevők döntő hányada támogatja a tervezetet.
A levélírók főbb észrevételei, javaslatai:





A levélírók többsége támogatja a változást, hasznosnak tartják azt.
A Hulladékhasznosító Mű egy-egy dolgozójától egy támogató, illetve egy
ellenző észrevétel érkezett. A támogató levélíró szerint a dolgozók bejárása
megoldható a Károlyi Sándor út felől, míg az ellenző levélíró szerint a
változás következtében jelentősen megnövekszik a Hulladékhasznosító Mű
eléréséhez szükséges gyaloglási távolság.
Több levélíró is kiemeli, hogy a Mélyfúró utcában lévő egyéb létesítmények
elérése nehézkessé válik.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetünket az érintett XV. kerületi
Önkormányzat részére is megküldtük. A tervezettel kapcsolatban az önkormányzat
egyetértését fogalmazta meg. Az önkormányzat kérésének megfelelően a megszűnő
megállóhelyeken lévő utasvárók a vonal más megállóhelyeihez kerülnek
áthelyezésre.
A tervezettel kapcsolatban az FKF Zrt. aggályát fejezte ki amiatt, hogy a változást
követően a Hulladékhasznosító Mű dolgozói, illetve látogatói számára nehézséget
fog okozni az intézmény megközelítése. Erre reagálva tájékoztattuk az FKF Zrt.-t,
hogy a létesítendő új megállóhely a Hulladékhasznosító Mű Károlyi Sándor úton lévő
bejáratánál kerül kialakításra, ahonnan a dolgozók és a vendégek is könnyen
megközelíthetik az üzem területét.
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Meghirdetés dátuma

Véleményezési határidő

Érkezett észrevételek
száma

2014. 04. 17.

2014. 05. 01.

19

Észrevétel

Megtett intézkedés

Indoklás

A levélírók többsége támogatja
a változást, hasznosnak tartják
azt.

A 125-ös autóbusz a
Rákospalota, MEDIMPEX
végállomás felé haladva nem
érinti a Szántóföld utca –
Mélyfúró utca – Felsőkert utca
útvonalszakaszt, helyette a
Károlyi Sándor úton közlekedik.

A 125-ös autóbuszok
útvonalának módosítása a
Mélyfúró utcai ingatlanok
rendezetlen tulajdoni viszonyai
miatt vált szükségessé.

A Hulladékhasznosító Mű egyegy dolgozójától egy támogató,
illetve egy ellenző észrevétel
érkezett. A támogató levélíró
szerint a dolgozók bejárása
megoldható a Károlyi Sándor út
felől, míg az ellenző levélíró
szerint a változás
következtében jelentősen
megnövekszik a
Hulladékhasznosító Mű
eléréséhez szükséges
gyaloglási távolság.

Új megállóhely létesül a Károlyi
Sándor úton a
Hulladékhasznosító Műnél.

A Mélyfúró utcában megszűnő
Hulladékhasznosító Mű
elnevezésű megállóhelyet a
Károlyi Sándor úti új megálló
helyettesíti.

Több levélíró is kiemeli, hogy a
Mélyfúró utcában lévő egyéb
létesítmények elérése
nehézkessé válik.

A 225-ös autóbusz továbbra is
közlekedik a Mélyfúró utcai
autóbusz-fordulóig.

A megnövekvő rágyaloglási
távolságokat a 225-ös
autóbusz, valamint a Károlyi
Sándor úti új megállóhely
kompenzálja.
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3)

A társadalmi egyeztetés eredményeként bevezetésre kerülő forgalmi
változás

A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatnak megfelelően 2014. június 28-tól
a 125-ös viszonylat útvonala módosul: a 125-ös autóbusz a Rákospalota,
MEDIMPEX végállomás felé haladva nem érinti a Szántóföld utca – Mélyfúró utca –
Felsőkert utca útvonalszakaszt, helyette a Károlyi Sándor úton közlekedik. A 125-ös
járat útvonal-módosításban érintett szakaszának vonalvezetését mutatja a következő
térkép.

A 125-ös autóbuszok követési ideje nem változik, azonban az útvonal módosítása
miatt a menetrend pontosításra kerül.

4/4

