Tömegközlekedési Divízió
Közlekedésszervezés

226-os jelzéssel új autóbuszjárat indul és módosul a 134-es
autóbusz hétvégi menetrendje
1)

A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok

A BKK az utasok véleményének felmérését követően véglegesítette az Óbudaisziget tömegközlekedési kapcsolatainak fejlesztésére vonatkozó javaslatát. Ennek
eredményeként a 234-es autóbusz megszűnik, helyette a továbbiakban 226-os
jelzéssel indul új járat, mely az Óbudai sziget és a Nyugati pályaudvar M között
szállítja az utasokat a Margitszigeten áthaladva, míg a Szentlélek tér H és
Békásmegyer, Újmegyeri tér között ezentúl minden időszakban a 134-es autóbusz
közlekedik.
Az Óbudai-szigeten – a Margit-szigethez hasonlóan - minden nyáron számos
szabadidős- és gyermekprogramot rendeznek. Jelenleg ezekre csak nehézkesen
lehet eljutni tömegközlekedéssel. A tervezett változás célja, hogy az Óbudai-sziget a
Belváros felől kétirányú kapcsolatot kapjon.
A 226-os autóbusz a Nyugati pályaudvar M végállomás és Bogdáni út között a
jelenlegi 234-es busz útvonalán közlekedik, a Bogdáni úttól az Óbudai-sziget felé a
Szentendrei út – Reményi Ede utca – Leányfalu utca – Mozaik utca – K-híd – Május
9. park útvonalon éri el végállomást, a korábbi HM-üdülő előtti buszfordulót. Nyugati
pályaudvar M irányában a Május 9. park – K-híd – Mozaik utca – Szentendrei út
útvonalon halad a Bogdáni út megállóhely felé, ahonnan a további vonalvezetése a
jelenlegi 234-es busszal azonos.
2)

A társadalmi egyeztetés eredménye

A változásokkal kapcsolatos előzetes egyeztetés eredményeként összesen 50
észrevétel érkezett. A 226-os vonal beindításával, a 134-es és 234-es járatok
közlekedési rendjének módosításával kapcsolatban 16-an fejtették ki véleményüket.
Néhány olyan levél is jött, amely egyéb hálózatmódosítási javaslat szerepelt.
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Az egyes javaslatok támogatottsága:
1. táblázat: A beérkezett észrevételek megoszlása

VÁLTOZÁS
a 226-os jelzéssel új autóbuszjárat
indítása és a 134-es autóbusz
hétvégi menetrendjének
módosítása
Vélemények

Támogató
Elutasító
Egyéb

46
18
11

A beérkezett észrevételek részletezése


234-es járat megszüntetése:
o 15 levélíró támogatja,
o 12 levélíró ellenzi.



226-os járat elindítása:
o 31 levélíró támogatja,
o 6 levélíró ellenzi.



Javaslatok a 226-os járat vonalvezetésével kapcsolatban:
o 2 levélíró javasolja, hogy a Kaszásdűlőt mindkét irányban érintse.
o 2 levélíró javasolja, a belső végállomása Budán legyen.
o 1 levélíró javasolja, a Rómaifürdő felé közlekedjen.



Javaslatok a 226-os járat üzemidejével kapcsolatban:
o 4 levélíró kéri az üzemidő bővítését.
o 1 levélíró javasolja, hogy nyáron hétköznap, valamint télen
hétvégén is közlekedjen.
o 1 levélíró javasolja, hogy nyáron hétköznap is közlekedjen a
Bogdáni útig.
o Nem érkezett észrevétel a javasolt követési idővel kapcsolatban.
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Meghirdetés dátuma

Véleményezési határidő

Érkezett észrevételek
száma

2013. 07. 11.

2013. 07. 17.

50

Észrevétel

Megtett intézkedés

Indoklás

A véleményezők között volt
olyan, aki a hosszabb
üzemidőt javasolt a 226-os
járatnak.
Volt, aki azt kérte, hogy a
226-os busz mindkét
irányban álljon meg a
Kaszásdűlőnél.
Volt, aki a 226-os busz déli
végállomásának a Nyugati
pályaudvar helyett a
Batthyány teret javasolja.
Valaki a 234-es járat
felhagyott Békásmegyer,
Margit-sziget illetve Nyugati
pályaudvar kapcsolatát
hiányolja.

Üzemidő a tervekhez képest
Az Óbudai-szigeten a
nem változik. A bevezetést
Gyereksziget rendezvényei
követően vizsgáljuk a
10-18 óra között zajlanak,
tapasztalatokat, a követési
ehhez igazítottuk az
időket és az üzemidő
üzemidőt.
kiterjesztését is.
Jelenleg a Nyugati
pályaudvar felé nyílik
Az Óbudai-sziget irányába
lehetőség megállóhely
jelenleg nincs kiépített
létesítésére, az Óbudaimegállóhely.
sziget irányába ezt még
vizsgáljuk.
226-os viszonylat
Megszűnne a 26-os busszal
végállomása a Nyugati
közösen biztosított kapcsolat
pályaudvar M és az Óbudaiaz M3-as metróval.
sziget marad.
A 226-os busz új kapcsolatot
biztosít, a Margitsziget
A 134-es járat a
valamint a Nyugati
továbbiakban hétvégén teljes
pályaudvar, Békásmegyer
üzemidőben közlekedik.
felől átszállással
továbbiakban is elérhető.
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3)

A társadalmi egyeztetés eredményeként bevezetésre kerülő forgalmi
változás
Vizsgálatunk és a lakossági észrevételek alapján a 234-es autóbusz útvonalát
módosítjuk és a továbbiakban 226-os jelzéssel közlekedtetjük az Óbudaisziget kedvezőbb kiszolgálása érdekében, Nyugati pályaudvar M –
Margitsziget – Óbudai-sziget útvonalon. Az Óbudai-szigetre az utazások
idényjellegűek, valamint jellemzően szabadidős tevékenységekhez köthetőek,
ezért csak a tavaszi, a nyári, illetve a kora őszi időszakban, hétvégenként
látjuk indokoltnak a sziget kiszolgálását. Margitsziget mellett az Óbudai-sziget
is kedvező, a Belvárost, valamint M3-as metrót elérő tömegközlekedési
kapcsolatot kap, ugyanakkor a 234-es által biztosított Óbuda – Margitsziget –
Nyugati pályaudvar M kapcsolat is megmarad, a 226-os azt továbbra is
biztosítja. A 134-es autóbusz nem csak munkanapokon, hanem minden nap
közlekedik.
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Fentiek alapján a tervezett forgalmi változást 2013. augusztus 17-én
bevezetjük.
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