Tömegközlekedési Divízió
Közlekedésszervezés

A 71-es viszonylat nyári hétvégi közlekedési rendjének
átalakítása, új idényjellegű autóbuszjárat indítása 171-es
jelzéssel
A BKK Zrt. kikérte a lakosság véleményét a 71-es viszonylat nyári hétvégi
közlekedési rendjének átalakításával kapcsolatban.
A tervezett változás lényege, hogy a 71-es viszonylat strandidényben minden
hétvégén érvényes sűrűbb közlekedése helyett új viszonylatot vezetünk be 171-es
jelzéssel Csepel, Szent Imre tér és Csepel, Soroksári rév között. Az új 171-es
autóbuszok május 1. és augusztus 31. között, csak hétvégi napokon, strandolásra
alkalmas időjárás esetén, kb. 8-20 óra között közlekednek. A 171-es járat teljes
üzemidejében 10-20 percenként indul a 71-es viszonylattal összehangolt menetrend
szerint, így a Csepeli Strandfürdő felé a közös 10 perces járatkövetés biztosított. A
módosítás előnye, hogy az új autóbuszjárattal Csepel központjából a strandfürdő 2-3
perccel gyorsabban megközelíthetővé válik, valamint a Királymajori lakótelep felől is
közvetlenül elérhető lesz. További előny, hogy a sűrűbb közlekedést csak a
szükséges útvonalon tartjuk fenn, ezáltal Csepel, Soroksári réven túli szakaszon a
pazarló és felesleges kapacitásbővítés elkerülhető, továbbá az időjárás
függvényében a strandra igyekvő utazási igények kiszolgálása rugalmasabban
szervezhető.
A változásokkal kapcsolatos előzetes egyeztetés véleményezési ideje alatt
összesen 15 észrevétel érkezett. A véleményezők többsége támogatja az operatív
jelleggel üzemelő 171-es viszonylat beindítását, a tervezett módosítást ellenzők
száma minimális. Emellett érkeztek egyéb hálózatmódosítási ötletek is a Csepeli
Strandfürdő szezonális tömegközlekedési kiszolgálására.
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Meghirdetés dátuma

Véleményezési határidő

Érkezett észrevételek
száma

2013. 04. 09.

2013. 04. 15.

15

Észrevétel

Megtett intézkedés

Indoklás

Az észrevételezők döntő többsége
támogatja a 171-es viszonylat
beindítását.

2013. május 1. és augusztus 31.
között hétvégi napokon
strandolásra alkalmas időjárás
esetén a Csepeli Strandfürdő
kedvezőbb kiszolgálás érdekében
új járatot vezetünk be 171-es
jelzéssel.

A 71-es viszonylat nyári strandszezonban alkalmazott sűrítése
helyett 171-es viszonylat
beindításával a rövidebb útvonal
és az operatív jelleg miatt
jelentősen csökkenhetőek a
futással arányos ráfordításaink.

Hétköznap a 71-es viszonylat
gyakrabban közlekedik, valamint a
Többen javasolják az új 171-es
A 171-es autóbusz csak szombaton Strandfürdő látogatóinak száma is
járat üzemidejének kiterjesztését a
és munkaszüneti napokon
alacsonyabb egy hétvégi
nyári tanszüneti munkanapokra is.
közlekedik.
forgalomhoz képest. Ebben az
időszakban nem indokolt a
rásegítő járat üzemeltetése.

A véleményezők egy része
szeretné, ha a 171-es autóbusz a
Táncsics Mihály utca helyett a
Kossuth Lajos utcában közlekedne.

A 171-es járat a 71-essel
megegyező módon közlekedik
Csepel, Szent Imre tér és a BajcsyZsilinszky út között

A 171-es autóbusznak a fő
gyűjtőterületen, Csepel központi
részén a 71-es járattal közös
megállóhelyeket célszerű
kiszolgálnia. A strand felé utazók
számára átláthatóbb és
komfortosabb, hogy nem
kényszerülnek választásra a két
viszonylat különböző
megállóhelyei között.

A támogatók egy része javasolta, hogy a 171-es járat üzemideje bővüljön, nyári
tanszüneti munkanapokon is közlekedjen. Tanszüneti munkanapokon a 71-es
viszonylat a gyakrabban, napközben 20 percenként közlekedik, valamint a
Strandfürdő látogatóinak száma hétköznap alacsonyabb, mint egy hétvégi napon, így
a rásegítő strandjárat üzemeltetése ebben az időszakban nem indokolt.
Néhány levélíró szorgalmazta a Kőbánya alsó vasútállomástól Csepel, Határ utcáig
közlekedő 151-es viszonylat bizonyos meneteinek idényjellegű meghosszabbítását a
Soroksári rév felé, mert ezáltal Pesterzsébet felől átszállásmentes eljutási lehetőség
nyílna a strandfürdőhöz. A 151-es útvonalának meghosszabbítása a kötött
menetrendi struktúra miatt nem javasolt.
A véleményezők egy része szeretné, ha a 171-es autóbusz a Táncsics Mihály utca
helyett a Kossuth Lajos utcában közlekedne, mivel a Kossuth Lajos utcai
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megállóhelyek sűrűbben lakott területen vannak, valamint megvalósulna a közös
peronos átszállás a Pesterzsébet irányából érkező autóbuszokról a strandfürdő felé
haladó 171-es járatra. A Kossuth Lajos utcai útvonal viszont hátrányos lenne, mert a
71-es és a 171-es autóbuszoknak a fő gyűjtőterületükön, Csepel központja
környékén azonos megállóhelyeket célszerű érinteniük. A közös megállóhelyek
használata átláthatóbb és komfortosabb a Csepeli Strandfürdő felé utazók számára,
mert így nem kényszerülnek választásra a két egymáshoz közeli, párhuzamos
utcában közlekedő járatok közül. Közös megállók esetén 10 percenként, külön
megállók esetén 30, illetve 10-20 percenként lenne csak autóbusz a strand
irányában.
A nyári strandszezonban közlekedő 171-es viszonylat beindítása
A 71-es viszonylat nyári hétvégi közlekedési rendjével kapcsolatos módosítást a
társadalmi egyeztetés véleményezési időszaka alatt érkezett, döntően támogató
észrevételek, valamint a XX. kerületi önkormányzat egyetértése alapján 2013. május
1-jén üzemkezdettől bevezetjük. A változás értelmében a 71-es autóbuszok hétvégi
napokon napközben 30 percenként közlekednek, május 1-től augusztus 31-ig
strandolásra alkalmas időjárás esetén a Csepeli Strandfürdő kedvezőbb
megközelítése érdekében Csepel, Szent Imre tér és Csepel, Soroksári rév között
171-es jelzéssel új viszonylatot indítunk. A 71-es és 171-es járatok hangolt
menetrend szerint, együttesen 10 percenként közlekednek.
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