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Tisztelt Főpolgármester Úr! 
 
 
Megdöbbenéssel olvastuk a Budapesti Közlekedési Központ közleményét, amely 2017. április 
21-én jelent meg „Forgalomsegítő közlekedési változás a Zsigmond tér és az Üstökös utca 
között” címmel1, és amely egy fontos buszsáv megszüntetéséről tájékoztat. 

A Levegő Munkacsoport fennállása óta fontosnak tartja a főváros közlekedésében a 
tömegközlekedés háborítatlan lebonyolítását szolgáló intézkedéseket. Ezeket indokolja, hogy 
a tömegközlekedés másfélszer annyi utazást bonyolít le a fővárosban, mint az egyéni 
gépkocsiközlekedés – mégpedig az utóbbinál 300-szor kevesebb járművel, csaknem 50-szer 
kisebb helyfoglalással, valamint kevesebb mint ötöd akkora költséggel2. Ilyen intézkedésnek 
számítanak azok a forgalomszervezési változtatások, amikor egy többsávos út egyik sávját – 
általában a szélsőt – kizárólag a tömeg-, a taxi- és – esetenként – a kerékpáros közlekedésnek 
tartják fent. 

A buszsávok komoly időmegtakarítást hoznak az utasoknak, üzemanyag-megtakarítást a 
szolgáltatóknak, és a rövidebb fordulóidő miatt a szolgáltatás lebonyolításához szükséges 
járműszám is kevesebb lehet egy-egy viszonylaton.  

Egyetlen gond van a buszsávokkal, és ez az, hogy a kereszteződésekben a gépkocsik csak a 
szélső sávból, kis ívben kanyarodhatnak jobbra. Különösen érzékelhető ez a gond az 
Astoriánál, és emiatt a Levegő Munkacsoport már évekkel ezelőtt javasolta, hogy a KRESZ 
tegye lehetővé a jobbra kanyarodást a középső sávból is.  

Mindenesetre, bár számaink nincsenek róla, a múlt század második harmadától kezdve 
fokozatosan bevezetett buszsávok az elmúlt évtizedekben milliárd forintokban mérhető 
haszonhoz juttathatták az utasokat és megtakarításhoz a budapesti tömegközlekedés 
megrendelőjét, a Fővárosi Önkormányzatot.  

Ezért is olvastuk megütközéssel a BKK közleményét a Zsigmond tér és a Üstökös utca között 
a buszsáv megszüntetéséről. A közlemény a változtatást azzal indokolja, hogy az „a Margit 
körút felé haladó közúti forgalom segítése és a Frankel Leó út tehermentesítése érdekében” 
szükséges, vagyis azért kell a tömegközlekedéssel utazókat sújtani, hogy több autó 
haladhasson a belváros felé, még nagyobb dugókat idézve elő.Az intézkedés megvalósítása 
esetén a Zsigmond tér és az Üstökös utca között a személygépkocsik és tehergépkocsik föl 
fogják tölteni a szélső sávot, és csúcsidőkben az ezen az útszakaszon eddig gyorsan áthaladó 
autóbuszok a jövőben csak lépésben, araszolva fognak tudni haladni. Megnő a menetidejük, a 
fogyasztásuk, vagyis a szolgáltatás drágább és rosszabb lesz.  

                                                 
1 http://bkk.hu/2017/04/forgalomsegito-kozlekedesi-valtozas-a-zsigmond-ter-es-az-ustokos-utca-kozott/ 
2 Ld. https://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvany/BKV_elonyei.htm  
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Tekintve, hogy a Balázs Mór Terv kiadásával a főváros elkötelezte magát a fenntartható 
városi közlekedéstervezés mellett, úgy látjuk, hogy egy ilyen változtatást mindenképpen meg 
kellett volna beszélnie az érintettekkel, meg kellett volna hallgatnia azokat, aki nap mint nap 
erre járnak munkába és onnan haza, és akiknek az életminőségét rontja egy ilyen intézkedés.  

Szeretnénk emlékeztetni arra, hogy „A nemzet fővárosa – Biztonság, esély, rend, szolidaritás 
– Tarlós István Budapest-Programja” (aminek alapján Önt megválasztották 
főpolgármesternek) a következőket tartalmazza: „Számos kis projekt mihamarabbi 
elindításával, viszonylag kis beruházással komoly eredmények érhetők el. Ilyenek lehetnek: 
buszsávok kialakítása…” 

Kérjük, hogy a Fővárosi Közgyűlés, mint a budapesti közlekedésért felelős önkormányzat, 
azonnal vonassa vissza az említett intézkedést a Budapesti Közlekedési Központtal, és 
készíttessen tanulmányt arról, hogy az egyes buszsávok esetleges megszüntetése mekkora kárt 
okozna az utazóközönségnek és a szolgáltatóknak, illetve a Fővárosi Önkormányzatnak, mint 
a szolgáltatás megrendelőjének. 
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