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Előterjesztés 

 

A VIABUSZ szolgáltatás bevezetésével kapcsolatos kérdésekről 

 

 

1) A helyi közösségi közlekedés nyugati lakóparkot érintő útvonaláról 
 
2019. szeptember 2-án az előzetesen elfogadott menetrend és útvonal szerint elindult 
Biatorbágyon a helyi közösségi közlekedési szolgáltatás. A buszjárat érinti a nyugati II. 
lakóparkot a Dévay Gyula utca – Antall József utca – Juhász Gyula utca nyomvonalon. 
2019. augusztus 28-i dátummal lakossági petíció érkezett Hivatalomhoz, melyben az 
érintettek kérik, hogy a fenti útvonal az Ybl Miklós sétányra módosuljon, ahol már jelenleg is 
van buszos közlekedés (Volánbusz). 

Le kell szögezni, hogy a lakó- és pihenő övezet (továbbiakban LPÖ) bevezetésére az adott 
területen korábban azért volt szükség, mert a fejlesztő a járdákat nem építette ki, a LPÖ-ek 
azonban lehetőséget adnak az úttesten való gyalogos közlekedésre. Amennyiben a járdák 
megépültek volna az eredeti tervek szerint, akkor a LPÖ-ek bevezetése sem történt volna 
meg. 

A LPÖ-en átvezetett buszjárat kérdésére két megoldás lehetséges; az útvonalat módosítjuk 
a LPÖ megtartásával, vagy az érintett útvonalat (Dévay Gyula utca – Antall József utca) 
vesszük ki a LPÖ-ből, melyre törvényi felhatalmazás ad lehetőséget (a közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. tv. 34.§ (2) bekezdés: a közút forgalmi rendjét - ha jogszabály másként 
nem rendelkezik - a közút kezelője alakítja ki). 

A járat útvonalának tervezésekor több egyéb célkitűzés mellett az egyik fő feladatként a 
lakóparkban élők közösségi közlekedési lehetőségeinek fejlesztése szerepelt, melyhez az 
érintett terület feltárása szükséges. Tervező (Bonum Via Kft.) vizsgálta az alternatív 
útvonalakat, többek között az Ybl Miklós sétányon való közlekedést is, azonban ez ellen 
szólt, hogy itt már van buszos közlekedés, illetve a nyugati II. lakópark jelentős részéről az 
elvárhatónál nagyobb rágyaloglási távolságok adódtak volna. Összességében tehát nem 
segítette volna elő az itt lakók közlekedési lehetőségeit. 

2019. szeptember 5-én a helyi közösségi közlekedés tervezőjével, a közlekedési 
megbízottal, a város forgalmi rendjének korábbi felülvizsgálatát végző közlekedésmérnök 
szakemberrel, jegyző úrral és a műszaki osztály dolgozóival közös kooperáció zajlott, 
melynek egyik pontja a petícióban foglaltak megtárgyalása volt. Az érintettek nagy 
többséggel kialakult szakmai véleménye az volt, hogy az útvonal megtartása szükséges, az 
érintett szakaszt ki kell venni a LPÖ-ből, helyette 20 km/h-s sebességkorlátozást és 
egyenrangú utak kereszteződését kell bevezetni. Ezáltal a forgalmi rend érdemben nem 
változna, hiszen a LPÖ-ekben egyébként is ezek a szabályok vannak érvényben. A fentieken 



 

túl kértük a közlekedési megbízottat, hogy végezzen utasszámlálásokat a szolgáltatás 
elindulását követően. Ennek egyértelmű eredménye, hogy épp a Hochwart Mihály utcai 
megálló a legforgalmasabb a teljes útvonal lakóterületi részeit illetően, vagyis jelentős igény 
van a nyugati II. lakópark jelenlegi formában történő feltárására. Ahogy a tervezés során is 
vártuk, főleg a gyermekek iskolába járásához, valamint a hivatásforgalomhoz (vasútra 
csatlakozás) nyújt nagy segítséget az érintett terület lakosainak. A konkrét utasforgalmi 
számok az előterjesztés mellékleteként elérhető diagramokon látszanak. 

 
2) A kezdeti tapasztalatok alapján szükséges útvonal korrekciókról 

 
A szolgáltatás megindítása óta eltelt néhány hét visszajelzései egyértelműen alátámasztják a 
Viabusz járat létjogosultságát. Az alapos tervezésnek és előkészítésnek köszönhetően a 
kijelölt útvonal egyezik a lakossági igények többségével. Az optimalizálás érdekében kettő 
helyen lehet érdemes korrekciót végrehajtani. 

a.) Fő téri megálló: jelenleg a Fő téren a Volánbusszal közösen használja a megállót a 
helyi járat. Ehhez a megállót követően a buszok rákanyarodnak a Petőfi Sándor 
utcára, majd a Mester utcán keresztül haladnak tovább a Vasút utcára. A Bethlen 
Gábor utcai kereszteződésnél azonban rendkívül nehézkes Vasút utcára kanyarodás 
a geometriai kialakítás miatt, valamint a menetidő is növekszik a Polgármesteri 
Hivatal tömbjének megkerülése miatt. Javasolt ezért a helyi járat tekintetében a Fő 
téri megállót áthelyezni a Juhász Ferenc Művelődési Központ elé áthelyezni, ahol egy 
buszöbölként hasznosítható terület már jelenleg is ki van alakítva. Az így tervezett 
buszöböl szegélykorrekciójával, viszonylag kis ráfordítással kialakítható az új 
megálló, ezáltal pedig a megállót követően rögtön ráfordulhatna a busz a Vasút 
utcára, ami a menetidő csökkenését jelentené a busz kényelmesebb haladásával 
együtt. Javaslom, hogy az új megálló elnevezése „Faluház” legyen. 

b.) Völgyhíd megálló (Viadukt): A jelenlegi útvonal szerint a Meggyfa utcai megállót 
követően a járat az Ország útról bekanyarodik a Kossuth Ferenc utcára, onnan a Híd 
utcára a Fő utca felé, majd a Fő utcán megáll a már létező Volánbusz megállóban. 
Ezt a kitérőt a menetrendre gyakorolt hatása, valamint a megálló kihasználatlansága 
miatt javasolt megszüntetni, ami által az Ország úton végig haladhatnak a buszok, és 
a körforgalmon keresztül egyenesen mehetnek tovább a Szabadság úton. 

A fenti változások bevezetése a javaslatok elfogadása esetén a Szent László utca 
felújításának lezárását követően, vagyis 2019. szeptember 23-ától lenne célszerű, hiszen 
ekkor szűnik meg az útfelújítás miatt bevezetett ideiglenes terelés. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az előterjesztés tekintetében  

Biatorbágy, 2019. szeptember 11. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
 
Összeállította: Váczi András 
 
 
  



 

1. pont határozati javaslatai 

A. 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019 (IX.26.) határozata 
 

A VIABUSZ szolgáltatás bevezetésével kapcsolatos kérdésekről 

A helyi közösségi közlekedés nyugati lakóparkot érintő útvonaláról 
 

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a helyi közösségi közlekedés nyugati 
lakóparkot érintő útvonaláról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Támogatja a Dévay Gyula utca – Antall József utca útvonal kivételét a lakó-

pihenő övezetből.  

2. Felkéri Bonum Via Kft.-t, mint a helyi közösségi közlekedés tervezőjét, hogy 

táblázási diszpozíciót készítsen az érintett szakaszon. 

 
Határidő: . 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felel: műszaki osztály 
 
  



 

B. 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019 (IX.26.) határozata 
 

A VIABUSZ szolgáltatás bevezetésével kapcsolatos kérdésekről 

A helyi közösségi közlekedés nyugati lakóparkot érintő útvonaláról 
 

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a helyi közösségi közlekedés nyugati 
lakóparkot érintő útvonaláról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Nem támogatja a Dévay Gyula utca – Antall József utca útvonal kivételét a lakó-

pihenő övezetből.  

2. Felkéri Bonum Via Kft.-t, mint a helyi közösségi közlekedés tervezőjét, hogy 

alternatív útvonal megtervezését készítse el. 

 
Határidő: . 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felel: műszaki osztály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. pont határozati javaslata 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (ÍX.26.) határozata 

A VIABUSZ szolgáltatás bevezetésével kapcsolatos kérdésekről 

A kezdeti tapasztalatok alapján szükséges útvonal korrekciókról 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a kezdeti tapasztalatok alapján 
szükséges útvonal korrekciókról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Támogatja/Nem támogatja Viabusz Fő téri buszmegállójának áthelyezését a 

Juhász Ferenc Művelődési Központ elé.  

2. Támogatja/Nem támogatja a Völgyhíd megálló kivételét az útvonalból. 

 
Határidő: . 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felel: műszaki osztály 
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Fel- és leszálló utasok száma az adott megállóban
Reggel 6:20 - 9:00
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