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Helyben járó járatok 
 
 
Járó motorral várakozó BKV-buszok a végállomáson. Egyre gyakrabban keresik 
meg a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodáját ilyen jellegű 
panaszokkal. A felesleges légszennyezés, zaj és üzemanyag-pocsékolás 
érthetetlen. 
A panasszal megkerestük a BKV üzletágvezetőjét, aki elmondta, hogy egyedi 
esetről lehet szó, a sofőrök „zsebére megy”, ha többet fogyaszt a járművük. 
Kérte, hogy ilyen esetben mindig jegyezze fel a panaszos a jármű forgalmi 
rendszámát és az időpontot, amikor a motort vélhetőleg feleslegesen járatta a 
sofőr, és eljárnak az ügyben. Korábban is érkeztek hozzánk hasonló panaszok 
a Határ úti buszvégállomásról, de a 99-es busz Népszínház utcai megállójában 
a történtek krimibe illenek. A megálló környékén lakó, a feleslegesen járó 
motorú buszok zaját megszenvedő hölgy megkérdezte a sofőrt, hogy miért 
járatják a motort. A sofőr a vezetőfülkében ült, ajtót nyitott, majd amikor a 
hölgy felszállt, rázárta az ajtót, és nem engedte leszállni a buszból, amíg a 
nevét és lakcímét el nem árulta. 
A másik helyszín a Várfok utca a Moszkva térnél. Itt a várbusz, a 28-as, 128-
as, 158-as és a KFKI busz sofőrei járatják a motort nemegyszer fél órát is. 
A BKV-tól az alábbi válaszokat kaptuk. Reméljük, a felesleges szennyezést 
sikerül felszámolniuk. 
  
Budapest, 2008. március 31. 
 
Lenkei Péter 
A Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője 
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Tárgy: tájékoztatás 
 
Tisztelt Lenkei Péter! 
 
Köszönjük, hogy észrevételével megtisztelte Társaságunkat.   
Bejelentése alapján az érintett vonal csoportvezetőjét a munkáltatói jogkört 
gyakorló vezető írásban utasította, hogy ellenőrzései során fokozott figyelmet 
fordítson a Várfok utcai végállomáson a felesleges motorjáratások 
megszüntetésére. Ezen túlmenően a vonali ellenőrzést végző 
minőségellenőrökkel gyakran, szúrópróbaszerűen ellenőriztetni fogja a 
végállomást, a szabálytalankodó járművezetőket prémiummegvonásban fogja 
részesíteni.  
Köszönjük, hogy időt és energiát fordított arra, hogy írjon nekünk, 
Társaságunk járművein kellemes utazást kívánunk Önnek. 
Budapest, 2008. március 3. 
 
Üdvözlettel: 
  
Szüts Katalin 
ügyfélszolgálat-vezető 
  
 
 
 
Tárgy: tájékoztatás 
 
Tisztelt Lenkei Péter!   
 
Köszönjük, hogy észrevételével megtisztelte Társaságunkat.  Őszintén 
sajnáljuk, hogy kellemetlenséget okoztunk Önnek, szíves elnézését kérjük. 
Levele alapján azonnal intézkedést kezdeményeztünk, annak érdekében, hogy 
a jövőben hasonló esete ne tapasztaljon. A forgalmi csoportvezetőn keresztül 
felhívták a 99-es viszonylat járművezetőinek figyelmét arra, hogy a munkájuk 
során tilos indokolatlanul járatniuk az autóbusz motorját. A forgalmi 
csoportvezető fokozottabb ellenőrzést fog végezni a 99-es viszonylaton 
szolgálatot teljesítő járművezetők körében a motorjáratás tekintetében. 
Köszönjük, hogy időt és energiát fordított arra, hogy írjon nekünk, 
Társaságunk járművein kellemes utazást kívánunk Önnek. 
 
Budapest, 2008. január 21. 
 
Üdvözlettel: 
 
Szüts Katalin 
ügyfélszolgálat-vezető 
 
 


