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Az Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület
a kulturált, tiszta és biztonságos lakóhely megteremtéséért dolgozik.

Vegyen részt Ön is ebben a munkában!

Budapesti Közlekedési Vállalat Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Ügyfélszolgálat
1980 Budapest, Akácfa u. 15.
Szüts Katalin
ügyfélszolgálat-vezetõ

Tisztelt Asszonyom!

2008. november 18-án egyesületünknek keltezett válaszlevelében Ön arról értesítette egyesületünket, ilyen 
módon a Rómaifürdõ HÉV megállót használó, annak környékén élõ lakótársaimat, hogy a BKV-nál dolgozó 
kollégái 10 év távlatából nem emlékeznek arra, hogy a HÉV megállóban évtizedeken át mindenki örömére 
mûködött mûköves dísz ivókútnak milyen körülmények között veszett nyoma. A kutat minden õsszel a BKV 
munkatársai takarták be, védendõ a téli fagytól, mint Budapesten minden mészkõtartalmú, nem fagyálló köztéri 
mûtárgyat.

Kérdéseink a következõk: 
• A kút eltûnése ugyanezeknek a munkatársaknak kellett feltûnjön akkor, amikor az építményt szétbontották, 

föltéve, ha a kutat a tél folyamán távolította el valaki. Ha nem, akkor a hiányát legalább a több évtizedes 
szokás szerinti éves betakarás alkalmával föltétlenül észlelni kellett.

• Készült-e a kút eltûnésének bejelentésérõl leirat, jegyzõkönyv? Mivel a kút egyben köztéri díszként is 
szolgált, föltételezzük, hogy annak rendje és módja szerint az eltûnését a rendõrségen is bejelentették. Ha 
nem, milyen magyarázat van erre? Körülbelüli értéke a szemtanúk szerint is alkalmassá tette arra, hogy 
bejelentés esetén a rendõrség nyilvántartásba vegye és nyomozzon az ügyben.

Tájékoztatom Önt továbbá, hogy a kút eltûnésének pontos dátumát a lakótársak sem ismerik, azt azonban 
biztosan állíthatjuk, hogy a kút kevesebb, mint 10 éve tûnt el a Rómaifürdõ HÉV megállóból. 
Elsõdlegesen fontosnak tartjuk a felelõsség megállapítását, annak megfelelõen a kút megkeresését és 
visszaállítását. Arra gondolni sem merünk, hogy a kút végleg elveszett, ha mégis, bizonyára akad olyan leírás, 
fénykép, más dokumentum (a kút felállításáról, tervezési, kivitelezési dokumentáció) a BKV irattárában, ami 
alapján a felelõs (jelen esetben a BKV maga) a kutat záros határidõn belül pótolni fogja. A kút alatt kiépített 
vízvezetéket nem szüntették meg. 
Új kút tervezését és megrendelését a nehéz helyzetben lévõ BKV-tól nem kértük, a régi értékek megfelelõ 
õrzése, adminisztrálása, keresése, illetve pótlása azonban a vállalatnak kötelessége függetlenül az aktuális anyagi 
helyzetétõl. 
Ennek a kútnak az értéke számunkra nagyon nagy, a BKV költségvetésében csekély tétel, amelynek elutasítása 
semmivel sem magyarázható, csupán a herdálás legalizálásával.
A Mocsáros-dûlõ lakóit képviselõ egyesület nevében kérem Önt, hozzám hasonlóan, idõt és energiát nem 
sajnálva, szíveskedjék a kúttal kapcsolatos minden érdemi információit felkutatni és azokat megosztani velünk.
Várjuk szíves válaszát és mielõbbi intézkedésüket az ivókút felkutatása érdekében, 
tisztelettel:
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