
 

Közösségi Közlekedés 
Közlekedésszervezés 

 

  1/3 

 

 

Változások Rákospalota és Újpest közösségi közlekedésében 

1) A közlekedési változás előzménye 

 

A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat és a bevezetett közlekedési módosítás 

 

A BKK felmérte az utasok véleményét a Békásmegyer, Káposztásmegyer, Újpest és Rákospalota 

térségét érintő közlekedési változásokkal kapcsolatban. A meghirdetett módosítás célja, hogy 

Észak-Pest és Észak-Buda között bővüljenek a közlekedési kapcsolatok, továbbá a felsorolt 

városrészek közösségi közlekedése az utasforgalmi igényeknek megfelelően hatékonyabbá 

váljon. A társadalmi egyeztetés eredményeként a tervezett változások egy részét a BKK már 

2014 szeptemberében bevezette, viszont a 12-es villamosjárat közlekedési rendjének 

módosítását, a tervezet véglegesítését későbbi időpontra halasztotta. 

 

A meghirdetett javaslat az alábbi linken olvasható:  

http://www.bkk.hu/te/eszak/ 

 

A társadalmi egyeztetés eredményéről az alábbi linken tájékozódhat:  

http://www.bkk.hu/te/eszak/pdf/TE_Lezaro_Eszak.pdf 

 

 

A Görgey Artúr út átépítésével kapcsolatos korábban életbe lépett közlekedési 

változások 

 

A Görgey Artúr út átépítésével, az újpesti villamosvonal felújításával ideiglenesen módosult a 

12-es és a 14-es villamosjárat közlekedése. A munkálatok idején a 12-es villamos helyett a teljes 

vonalon, a 14-es villamos helyett pedig a vonal IV. kerületi szakaszának döntő részén pótló 

autóbuszok közlekedtek.  

A felújítás ideje alatt a 12-es villamos pótlását a társadalmi egyeztetésen bemutatott hálózati 

kialakításhoz illeszkedve szervezte meg a BKK. Hétköznap az első indulástól a késő esti órákig 

– vagyis abban az időszakban, amikor sokan utaznak a járaton – 12-es jelzéssel a BKK egy önálló 

villamospótló járatot indított, mely Újpest-Központ M és Rákospalota, Kossuth utca között az 

aktuális forgalmi korlátozások függvényében a 12-es villamos vonalát követte. Hétköznap a 

késő esti időszakban, illetve hétvégén a 12-es villamos pótlása a 170-es autóbuszjárat 

módosításával, a 270-es jelzésű buszjárat elindításával történt. A 270-es autóbusz Újpest-

http://www.bkk.hu/te/eszak/
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Központ M és Rákospalota, Csömöri-patak között közlekednek (mindkét irányban az Árpád út–

Szilágyi utca–Fóti út–Pozsony utca–Fő út útvonalon), és a 12-es villamosjárathoz hasonlóan 

lehetővé téve az utazást Rákospalota, Kossuth utca és a Pozsony utca vonzáskörzetéből Újpest 

felé. 

 

A Görgey Artúr út felújítása idején a BKK értékelte a villamospótláshoz kapcsolódó forgalmi 

rend tapasztalatait, ennek megfelelően a villamosközlekedéssel kapcsolatos korábbi tervezetét 

felülvizsgálta.  

 

 

 

2) A 12-es villamosjárat közlekedési rendje 

 

A felújított újpesti villamosvonalon a korábbinál gyorsabbá válik a közlekedés, az utazási idő 

2-3 perccel rövidebb Újpest központja és Rákospalota között. A megújuló, korszerű villamos-

infrastruktúrának köszönhetően vonzóbbá válik a villamosközlekedés az érintett 

térségben. A kedvezőbb utazási feltételek, továbbá a villamospótlás forgalmi tapasztalatai 

alapján és a korábban folytatott társadalmi egyeztetésre érkezett észrevételek 

figyelembevételével a BKK módosítja a 12-es villamos közlekedési rendjét. A Görgey Artúr úti 

új villamospálya átadását követően – a társadalmi egyeztetés végleges lezárásaként – a 

korábbi javaslathoz képest a 12-es járat mindennap és lényegesen hosszabb üzemidőben 

közlekedik majd. Ezzel együtt a 270-es autóbusz közlekedési rendje is megváltozik. 

Az új villamosvonal átadásával, várhatóan 2016 februárjában életbe lépő közlekedési 

változások: 

 A 12-es villamosjárat hétköznap kb. 5:00 és 21:30 óra között, szombaton kb. 6:00 

és 21:30 óra között, munkaszüneti napokon pedig kb. 8:00 és 21:30 óra között 

közlekedik. A villamosok hétköznap 15 percenként, hétvégén pedig 20 percenként 

indulnak. 

 A 12-es villamosjárat közlekedési rendjéhez igazodva a 270-es busz ezentúl 

szombaton és vasárnap a reggeli órákban, valamint mindennap a késő esti 

órákban közlekedik. Szombaton kb. 4:30 és 6:00 óra között, vasárnap kb. 4:30 és 

8:00 óra között indul a 270-es autóbusz, míg esténként kb. 21:30-tól hozzávetőleg 

23:30-ig közlekedik, továbbra is 30 percenként. 

 A hétvégi időszakban reggeltől – szombatonként 6, vasár- és ünnepnapokon 8 órától 

– a 12-es villamos üzemkezdetéhez igazodva kb. 21:30-ig a 270-es busz helyett a 

170-es autóbusz közlekedik, jellemzően 20 percenként. 
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3) A 122-es buszjárat módosítása 

A felújított újpesti villamospályán a 14-es villamos a korábbiakhoz képest gyorsabban halad, 

ezért a szintén Káposztásmegyer és az M3-as metró között közlekedő 122-es buszjárat 

közlekedési rendje is megváltozik. A felújítás előtti menetrendi struktúrának megfelelően a 

122-es járat üzemideje és követési ideje is módosul, továbbá szóló járművek helyett nagyobb 

befogadóképességű csuklós autóbuszok állnak forgalomba a vonalon. 


