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HivatkozSssal a Mocs6ros 5rvizv6delmi helyzet6t, Budapest Komplex lnteg16lt

Szennyvizelvezet6se (a tov5bbiakban: BKISZ) projektet, valamint az egyes
h6vmegSl16kat 6rint6 bejelent6s6vel kapcsolatban az aldbbiakr6l tAj6koaatom:

1. Mocs6ros 5rvizv6delmi helvzete:

o A Csillaghegyi-dbl6zet drvlzvEdelm6vel kapcsolatosan tej6koztatom, hogy az
6bl6zet 6szaki r6sz6t a Bar6t-patak bal partja, d6li r6sz6t az Aranyhegyi-patak
jobb partja, 6s keleti oldal6t a Duna haterolja. A ket patak 6s a Duna eltal haterolt
terUlet k6pezi az 6bl6zet v6delm6re vonatkoz6 tervez6si terUletet.

2. BKISZ proiekttel kapcsolatos felvet6sek:

. A BKISZ projekt kieg6szit6 beruhAzdsiban m6d 6s lehet6s6g ad6dott, illetve
ad6dik, hogy az eredetileg kimaradt utc6k bekeruljenek a projektbe. Ehhez az
kell, hogy az 6rintett kerUletek v6llaljdk a pontos igenyfelm6r6st, a tervez6st,
terveztetest 6s enged6lyez6st, enged6lyeztet6st. A Budapest, lll. Kertrlet,
obuda-B6kasmegyer Onkorm6nyzatAnak (a tov6bbiakban: lll. Keriileti
Onkorm6nyzat) is - a t6bbi 6rintett kerUlethez hasonl6an - 2015. februet 27 -ig
kellett jeleznie, hogy a BKISZ masodik, [n. KEHOP-os szakaszeba mely
kimaradt utcAk beemel6s6t javasolja. Ezzel a kieg6szit6 beruhezassal, annak
r6szek6nt a projektbe emelt kimaradt utc6k csatorn5zasa verhat6an 2016. 6v
v6g6ig megva16sul.

o Ezriton is koszdnjuk meg6rtesuket es turelmuket a szennyvlzcsatorn6z6ssal
elkerUlhetetleni.il egyUtt j5r6 5tmeneti k6nyelmetlens6gek miatt. A nyilt Srkos
technol6gi6val megval6su16 szennyvizcsatorn6z5s 0tfelbontassal,
forgalomterel6ssel, ponal, sirral, zajjal j5r. A kivitelez6s j6vdhagyott
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forgalomtechnikai 6s organiz6ci6s tervek szerint szigor[ m6rnoki 6s mfiszaki
ellen6ri kontroll mellett zajlott, az Utemterveket a nem v5rt helyzetekhez
igazodva folyamatosan felUlvizsgAltuk. llyen el6re nem lSthat6 helyzetet
eredm6nyezett a tavaly ny6ri-6szi, sz6ls6segesen csapad6kos id6j5r6s.
Mocs6rosdUl6 csapad6kviz elvezet6se nem megoldott, ez6rt is okozhatott a

v6rtndl jelent6sebb problemdt a nagy mennyis6g( csapad6k, hi6ba voltak
ismertek a terUlet talajmechanikai 6s hidrogeol6giai saj6tossSgai. Tov6bb6
szeretn6nk kiemelni, hogy a terUleten zajlott az eg6sz BKISZ beruhazas

tekintet6ben a legnagyobb 6tmer6jU (140 cm) szennyvlzvezet6k lefeKet6se,
melynek Szendrei 0t alatti szakasza a forgalom min6l kisebb zavatesa
6rdek6ben speci5lis sajtol6sos technol6giSval 6pUlt. Ezen 6pit6si Utem gondos

6s lgy hosszas elok6szuletet ig6nyelt, ezzel egyt]tt jelent6s mertekfi 6s tart6s
forgalomkorlatozast az erintett tertrleten.

A kivitelez6shez kapcsol6d6 6pit6si m(szaki ellen6ri feladatokat az Enviroduna
Kft. l6tja el. Az 6rintett terulet m(szaki ellen6re Belint Andr6s, n6vjegyz6ki jele:

VZI., tM-,, ., E-1., KE/|, 13-63376. Taj6koztatom ugyanakkor, hogy az 6pit6si
napl6 vezet6se nem a m(szaki ellen6r, hanem a kivitelez6 mfiszaki
vezet5j6nek jogszab6lyi kdtelezetts6ge, az 6pit6si mflszaki ellen6r az 6pitesi
napl6val kapcsolatban meghat6rozott bejegyz6si 6s ellenjegyz6si
k6telezettsegenek eleget tett, mai napig is eleget tesz.

Emellett tAjekoztatjuk, hogy az 6pit6si napl6 tartalmat tekintve nem sz6mit
koz6rdek( adatnak, az 6pit6si napl6 szem6lyes adatokat, valamint a kivitelez6
munkaszervez6s6re vonatkoz6 Uzleti titkot is tartalmaz.

A terulet 6s a meg6pijlt csatorna m0szaki 6tad6s-5tv6tele m6g nem zajlott le,

term6szetesen az etades-atv6teli elj6r6sban a lll. KerUleti Onkorm6nyzat is

r6szt vesz, es nyilatkozatt6teli jog6val 6lhet. ErtesitjUk tov6bb5, hogy az
elkeszult, v6glegesen helyre6llitott utakat az onkorm5nyzat m6r visszavette a

sajdt kezel6s6be. Ennek ellen6re, term6szetesen, ha a csatorna6pit6sre
visszavezethet6 itburkolati vagy egy6b hiba merUl fel, ad a szennyvizcsatorn6t
6pit6 kivitelez6 garanci6lisan kUavitja. Ez azokra a hib6kra is vonatkozik,
melyek esetlegesen m6g a m0szaki atadas el6tt keletkeznek. Szeretn6nk
felhivni a figyelm6t azonban, hogy a csapad6kviz elvezet6s kordbban is

fenn6ll6 probl6mai6rt a BKISZ projekt 6s az illet6kes kivitelez5 nem felel6s. Az
eur6pai uni6s t6mogatassal megval6sul6 szennyviz-csatorn6zdsi projektnek

nem r6sze, nem lehet r6sze sem 0tepit6s, sem az utak vizelvezetesenek
kiepit6se, sem csapad6kviz-csatorna 6pit6s. Erre a szigori finanszirozdsi
szab6lyok miatt nincsen lehet6s6g.

Ahogyan m6r kor6bbi v6laszunkban is leirtuk, a projeKelemet 6rint6 kivitelez6si

szez6d6s v6ghat5rideje 2015. mercius 23. Eddig a ddtumig kell a kivitelez6nek
befejeznie a kivitelez6st es a v6gleges burkolat-helyredllit5st. Az 6rintett
tertrleten a gerinccsatorna lefektetese utan kozvetlentil ideiglenes helyre6llites
val6sult meg, a v6gleges burkolat-helyre6llit6s csak k6s6bb, a vezetek szigor[
mIszaki bevizsg6lAsa ut6n k6szUlhetett el.

A h6zi r5kdteshez sz[jks6ges l6p6sek reszletei16l a projekt honlapj6n
(www.bocsatornazas.hu), a ,,HAzi r6k6t6s" menOpont alatt olvashat6 r6szletes
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t6jekoztatas. Tov6bbS a kerirleti honlapon egy kUl6n BKISZ menupont alatt
olvashat6k folyamatosan frissUl6 informdci6k az 6budai munkalatokr6l:

htto://obuda. hu/bkisz-oroiekU.

A kerirleti media heti rendszeress6ggel t6j6kodatast kap arr6l, hogy mely
utc6kban verhat6 6pit6si munka 6s az ezzel 1A16 forgalomkorl5toz5s.

o A beruh6zissal kapcsolatos lakossegi tajekoaatasra vonatkoz6 felvet6se
kapcsdn az alabbiakat szeretn6nk kiemelni:
A kivitelez6 6s a beruh6z6 rendszeres tajekoztatast biztosiubiztosftott az
6rintett ingatlantulajdonosok, illetve a kerulet egesz lakossaga r6sz6re.
Az On 6ltal kifog5solt projekt t6blAn tril - melyet a kivitelez6 a t6mogat6 arculati

el6ir6saival 6sszhangban helyezett el a Sz6pvolgyi rlton - az 6pil6ipari
kivitelez6si tev6kenys6g16l sz6l6 191/2009. (lX. 15.) Korm. rendelet 5 S (6)

bekezd6s6ben el6lrtaknak eleget t6ve a kivitelez6 a lll. keruletben minden, a

BKISZ kivitelez6s6vel 6rintett vizgyUjt5 terirleten, a kivitelez6s megindul6sSval
p5rhuzamosan kiftrggesrette az informdci6kat - utcAnk6nt minimum 1 db-ot -,
a m szaki ellenor el6rhet6segeivel egyirtt.

A tSjekoztat6si folyamatnak tov5bb6 r6sze a kivitelezo 6ltal a munk6latok

r6szleteir6l az indul6s el6tt, ill. az 6pit6s kUldnbozo f{zisAhoz kapcsol6d6an a
postaled6kba bedobott 6rtesit6. Ezen feltil a www.bocsatornazas.hu oldalon,
illetve a kertileti medi6nak heti rendszeress6ggel eljuftatott tijekoztat6
anyagokon, el6rejelz6seken keresztUl is folyamatos tejeko^atast kapnak a

lakosok, igy biztositva p6ld6ul azt, hogy a csatorn6zSsi projektben kozvetlenUl

nem 6rintett - 0j bekot6st nem kap6 - kerUleti lak6khoz, kdzleked6kh6z is

eljussanak a forgalomkorlatozasi, -terel6si inform5ci6k. A helyi keruleti

m6diaban 2014 jriniusa 6ta 6sszesen 35 alkalommal jelentek meg kUl0nbdz6

inform6ci6k az 6budan zajl6 munk6latok kapcs6n. Komplex Ugyf6lszolg6lati
rendszer is m(k6dik a min6l sz6lesebb k6rU lakossdgi t6j6koztat6s 6rdek6ben,

ennek r6szek6nt az 6rdekl6d6k a 06180 205 412-es ingyenes z6ldsz6mon, vagy
az info@bocsatornazas.hu e-mail clmen kerhetnek k6zvetlenirl is informeci6t.
Az Ugyf6lszolg6lati rendszer a kivitelez6s indulasa 6ta osszesen 283 db
keriiletb6l 6rkez6 lakossigi megkeres6st fogadott 6s vAlaszolt meg. Az
Ugyf6lszolgdlat a jdv6ben is minden csatornazassal kapcsolatos kerdest, k6r6st

folyamatosan kezelni fog.

A BKISZ projekt kereteben a lll. kerirletben k6zel 20 kilom6ternyi szennyvlzcsatorna
6pUl meg, igy mintegy 1600 csal6d sz{mea v6lik el6rhet6v6 a korszerfi
szennyvizelvezet6s. Ennek kdsz6nhet6en az 6rintett h5ztart6sok v6gleg bicsit
inthetnek a k6nyelmetlen szippant6snak, es 16kdthetnek az 0j, k6rnyezetbar5t
rendszerre. Ezeftal nemcsak a kozvetlen k6myezetUk, hanem az egesz kerUlet

z6ldebb, tisztAbb, 6lhet6bb lesz.

Sajn6latos m6don a terUlet adottsdgai, a vizelvezel6s neh6zs6gei miatt a nyeri-6szi

es6z6sek, az emelked6 talajvizszint kUl6ndsen nehbzzb tett6k a munkav6gz6st,

lassitott6k a kivitelez6st, emiatt kellemetlens6get okozva az ott 6l6knek,
k6zleked6knek, ami6rt eln6z6st 6s meg6rt6st k6r0nk.
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Hangsflyozni szeretn6nk, hogy a projeK keret6ben a kornyezet az eredeti
5llapotoknak megfelel6en keriil helyre5llitdsra. Term6szetesen, ha esetlegesen a
kivitelez6 k6rt okozott (ak6r 6pUlet, 6pitm6ny eseteben), ez6rt teljes kor(
felel6ss6ggel tartozik. K6rjuk On6ket, amennyiben azt tapasztalj6k, hogy a
helyre6llitas hienyos, vagy a kivitelez6 nem ismeri el a felel6ss6gbl, jelezzbk a
kerirletnek, a F6v6rosi Onkorm5nyzatnak, illetve a BKISZ pOeK trgyfelszolg6latan.

M6g egyszer szeretnenk k6rni a t0relmUket 6s meg6rt6sUket a projekt befejez6s6ig
hdtral6v6 n6h6ny h6tben.

3. Aquincumi h6vmeq6l16 6t6pit6se:

A tavalyi 6v v6g6n tartott kozmeghallgatAsra be6rkezett kerdesukre adott v6laszok
kozott szerepelt, hogy a Budapest-Esztergom vasttvonal beruh6z6ja a Nemzeti
lnfrastruktira Fejleszt6 (NlF) Zrt., valamint az is, hogy az Aquincum meg6ll6hely
egyik peronja e projekt keretEben kerUl 6t6pit6sre. Onkormdnyzatunk el6tt igy a

beruh6zSs Utemez6se nem ismeretes, ezert javasoljuk az emlitett t6rsas69gal tort6n6
kozvetlen kapcsolatfelv6telt a pontos 6s r6szletekre is kiterjed6 inform6ci6k
megszez6se 6rdek6ben

4. R6maifiird6i h6vmeq6l16 akad6lv mentesitse:

A Budapesti Kdzleked6si K6zpont Zrt. (a tov6bbiakban: BKK) 6s a Budapesti
Kozleked6si Zl1. az elmllt 6vekben kiemelten foglakozott 6s foglalkozik a

mozg6sukban korlStozott - kerekessz6kkel kozlekedri, kisgyermekes szUl6, id6s
nehezen mozg6 - utasok eljut6si lehet6s6g6nek biztositisival. Az elmflt 15 6vben
(ami6ta Budapest utcain megjelentek az akad6lymentes buszok), az aut6busz-
viszonylatok 97o/o-An, a trolibusz viszonylatok 87%-5n k6zlekedik akadalymentes
jArm0. A legnagyobb j6rm(kiad6si id6szakban - tanit5si munkanap reggel - az
aut6busz-egazatban 55%, a trolibusz-5gazatban 340lo az akadalymentes j6rmfvek
arAnya a forgalomba 6116 jSrmfivek sz5mat tekintve. A h6tv6gi id6szakban ez az
arAny az aut6busz-6gazatban 65-70%-os, a trolibusz-6gazatban 55-60%-os. A
villamos-egazatban az infrastruktu16lis felt6telek 6s a jelenlegi akadalymentes
jSrm0szdm miatt a kdzleked6si t6rsas6g csak a Nagykonlton, a 4-es 6s 6-os
villamos-viszonylaton tud biztositani eljut6si lehet6s6get a r5szorul6 utasok szem6ra.
A j6v6ben az l-es 6s 3-as villamosviszonylat pdlyafel(jit5s6t, valamint a budai

villamosh6l6zat atalakit6sat kovet6en tervezik tij akad6lymentes jdrmfiveket

forgalomba 6llit6s5t. Sajnos n6h6ny hegyip6ly6s buszvonalon fizikai korl6tok miatt
(ivek, lejtviszonyok) jelenleg m6g nem teszik lehet6v6 alacsonypadl6s j6rmtlivek

k6zlekedtet6s6t, azonban az utfe[ljit6sokat el6rebb sorolva korrigdl6sra kerUl az [t
magass6gi vonalvezet6se annak 6rdek6ben, hogy az alacsonypadl6s j6rm(vek ne

akadjanak fel.

A HEV szerelv6nyek a 70-es 6vek elejen k6szUltek, illetve akkort6l kozlekednek.
Abban az id6ben nem volt elv6r6s az akad6lymentes, alacsonypadl6s
jarm(kialakites. A jelenlegi szerelv6nyek mell6 a j6rmU saj6toss5gai miatt sajnos

nem lehet magasperont 6piteni, mivel az 5ll6po t6vols5g (a j6rm( 6s a peron sz6le

kozdtti t6volsag) a megengedettnel lenyegesen tobb lenne. A HEV-ek eseteben az
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akadalymentess6get kiz6r6lag a peronok 6s a j6rmfivek egyuttes kialakit6s6val lehet
biztositani, vagyis akkor, ha j5rmiibeszezesre 6s a teljes vonal 6t6pit6s6re
egyszerre kerUl sor. Ez a fejleszt6s csak jelent6s forr6sok felhaszn6l6s6val, illetve
EU-s fon6sok lehivdsival val6sulhat meg, hiszen t6bb szAzmilliardos t6tel16l
besz6lUnk. Bel6that6, hogy egy vonalon egy meg5ll6hely akad6lymentesit6se -
ktildn<isen j6rm(csere n6lkirl - nem hoz eredm6nyt.

A R6maifUrd6n6l az 6pitett adottsagok behat5rolj6k a lehet6segeket. ltt azt kell l6tni,
hogy a Szentendrei 0ton az Arpbd hid fel6 m6g buszmeg6ll6t sem lehet letesiteni,
mivel a hatalyos k6zriti 6s vas0ti el6ir5sok nem engedik a nagyobb, akadalymentes
buszok kiszolg5l6s6ra k6pes megell6hely l6tesit6s6t. Ez6rt itt csak B6k6smegyer fel6
van alacsonypadl6s buszk6zlekedesi lehet6s6g. Ezt a k6rd6skort a milt 6vben
vizsg6lta az Egyenl<5 B5n6sm6d Hat6sag, akik vegzesben elfogadt5k a
fejleszt6seinket, eredm6nyeinket, illetue tudomisul vett6k azon k6totts6geket,
mfiszaki es jogi akadAlyokat, amelyek kezel6se hosszabb id6t vesz ig6nybe.

A szakemberek termeszetesen keresik a lehet6s6geket, amelyek a probl6mak6r
megnyugtat6 megold6sat fogj6k tartalmazni, azonban annak idrlig6ny6re tekintettel
k6rjUk megert6 tUrelmuket 6s a v5laszunk szives elfogad6s5t.

Budapest, 201 5. mdrcius ,,..' "

f6osztdlyvezet6
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