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A Szent Margit Kórház közlekedési kapcsolatainak bővítése 

1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat 

A BKK az utasok véleményét kérte a Szent Margit Kórház közösségi közlekedési 

kapcsolatainak bővítési terveiről. A javasolt menetrendi és hálózati módosítás célja, 

hogy – a korábban felmerült lakossági igények alapján, illetve a III. kerületi 

Önkormányzat kérésének megfelelően – a III. kerület északi része, azaz a külső Bécsi út, 

Csillaghegy és Békásmegyer térsége felől a kórház ismét közvetlenül megközelíthetővé 

váljon. A javaslat szerint a 160-as, a 260-as és a 260A járat a betegellátás és látogatás 

jellemző időszakában a Bécsi úton át a Szent Margit Kórházig tovább közlekedik, és 

onnan indul. 

A meghirdetett javaslat az alábbi linken olvasható: 

http://bkk.hu/tarsadalmi-egyeztetes-szent-margit-korhaz/ 

 

 

2) A társadalmi egyeztetés eredménye 

A változásokkal kapcsolatos előzetes egyeztetés véleményezési ideje alatt összesen 

246 észrevétel érkezett.  

 

Az észrevételt beküldők döntő többsége alapvetően támogatja a BKK javaslatát: a 160-

as, a 260-as és a 260A buszjárat útvonalának meghosszabbítását. 
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Meghirdetés dátuma Véleményezési határidő Érkezett észrevételek száma 

2016. július 20. 2016. augusztus 3. 246 

Észrevétel Megtett intézkedés Indoklás 

A levélírók döntő része 

egyértelműen támogatja a 160-as 

járatcsalád útvonalának 

meghosszabbítását. Ezzel együtt 

többen javasolták, hogy a Szent 

Margit Kórház elérésén 

túlmenően újra a Batthyány térig 

közlekedjenek az autóbuszok. 

A meghirdetett javaslatnak 

megfelelően a 160-as, 260-as 

és 260A busz útvonalát a BKK 

a Szent Margit Kórházig 

hosszabbítja meg. 

A fejlesztés célja az volt, hogy a 

kórházat a kerületen belül 

könnyebb legyen megközelíteni. A 

belső Bécsi úton és a Batthyány 

tér irányában a buszok korábbi 

feladatát az igen sűrűn közlekedő, 

gyorsabb utazást biztosító 

villamosok vették át, emellett a 

párhuzamos autóbusz-közlekedés 

fenntartása szükségtelen. 

A véleményezők egy része 

javasolta, hogy a buszjáratok 

bővebb üzemidőben, a reggeli 

órákban, illetve este 20 óra után 

is szolgálják ki a Szent Margit 

Kórházat. 

Az egyeztetésre bocsátott 

javaslat szerint az autóbuszok 

hétköznap 8 és 20 óra között, 

míg hétvégén 9 és 20 óra 

között érintik a kórházat. 

Az utasforgalmi igények alapján a 

kórház jellemző betegellátási és 

látogatási időszakában indokolt a 

közvetlen kapcsolatot bővíteni, az 

alacsonyabb forgalmú 

időszakokban Észak-Óbuda felől a 

kórház átszállással, a fonódó 

villamosokkal érhető el. 

Néhány levélíró javasolta, hogy a 

meghosszabbodó 160-as, 260-as 

és 260A járat a Szent Margit 

Kórháztól indulva az északi 

végállomás felé is a Váradi utcán 

át közlekedjen, és érintse az 

Óbudai rendelőintézetet is. 

A bemutatott tervezet szerint 

a Szent Margit Kórháztól 

induló autóbuszok egyenesen 

a Bécsi úton át érik el a Bécsi 

út / Vörösvári út 

csomópontot. 

A fonódó villamosjáratokról 

a 160-as járatcsalád buszait 

kedvezően, a legrövidebb ideig 

tartó gyaloglással a Bécsi úton 

található Váradi utca megállóban 

lehet elérni. A kedvező átszállási 

lehetőség kialakítása, illetve a 

Perényi út megállóhely 

kiszolgálásának biztosítása 

érdekében a buszjáratok továbbra 

is a Bécsi úton keresztül 

közlekednek az északi végpontok 

felé. 
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3) Forgalmi változás a társadalmi egyeztetés eredményeként 

A társadalmi egyeztetésen véleményt alkotók többsége támogatja a BKK meghirdetett 

javaslatát. A társadalmi egyeztetés eredményeként a 160-as, a 260-as és a 260A 

buszjárat közlekedési rendje a meghirdetett javaslatnak megfelelően módosul: az 

autóbuszok hétköznap körülbelül 8 és 20 óra között, hétvégén körülbelül 9 és 20 

óra között meghosszabbított útvonalon, a Bécsi úton át egészen a Szent Margit 

Kórházig közlekednek, és onnan indulnak. 

 

A Szent Margit Kórház bővebb közösségi közlekedési kiszolgálását biztosító 

közlekedési rendet, a 160-as, a 260-as és a 260A buszjárat új útvonalát és menetrendjét 

a BKK 2016. november 5-én vezeti be. 
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