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Tisztelt Vez6rig azgato IJtt

Az Aquincum-Mocsiiros Egyestilet a Budapest, III. keriileti Mocsdrosdiildn 6l6k helyi
6rdekkdpviseleti kdzhasznf civil egyesiilete. Egyesiiletiink lak6t6rsaink kdpviseletdben az
aldbbi probl6m6kkal, k6rddsekkel fordul kdzdrdekii adatkdrds formrijdban a Tisztelt
Y ezeigazgat6 lJrhoz:

1. A ddl feld tart6 H5-6s h6v aquincumi megrill6jrinak iithelyezdse utdn a r6gi meg6ll6
es6v6d6 f6m traverzeivel mi a BKK terve? Par 6vvel ezel6tt a megrill6t Egyesiiletiink
szervez6s6ben 6s kdlts6g6re a kdmydk jellegzetes dpiileteinek, term6szeti 6rt6keinek
k6peivel kifestettiik. K6rem, t6j6koztasson a femtraverzek sorsrir6l!

2. A BKK tavaly terveket k6szitett a 2019-es busz csillaghegyi v6g6llomdsrinak
6thelyez6s6r6l a Mocsiiros-diil ore. Az elozetes tervek szerint a busz a Pr6s utc6ig
kdzlekedett volna, ott fordult volna vissza Ur<im fel6. Mrir tdbbsz6r is jeleAi.ik a BKK
fel6 - tdbbek kdzdtt egy tavalyi, a f<ipolgiiLrmester kabinetfondke ehal szeryezetl
bejrlrrlson is, melyen az 6n altal vezetett Tdrsas6g kdpvisel6i is rdszt vettek -, hogy a
Pr6s utca teljesen alkalmatlan arra, hogy akar egy midibusz is megforduljon benne.
Mivel zsiikutca, ezdrt mindenkdppen fordul6t kellene a busznak tenni, amire az utca
v6g6n nincs hely.
Mindez miatt javasoltuk. hogy a 219-es busz tervezett v6giillomiisa a Zs6fia utc6ban
legyen, kdzvetleniil az aquincumi hdvmegrill6n6l. E v6grillomris sokkal tdbb 6tszrilkisi
lehetos6get nyrijt az utaz6knak, mint a Prds utcai. A Prds utciiniil kizrir6lag a h6vre lehet
i./.szdllni a viiros ir6nyiiba. Az aquincumi meg6ll6ban a hdv mellett a 34-es, a 134-es
buszr4 valamint az esztergomi vasttvonalra is iit lehetne sziillni.
Ezen kiviil a busz az Addmftldi riton keresaiil vissza tud jutni a Roziilia utc6ba.
Kdrem, trijdkoztasson a 219-es busz tervezett ritvona[6r61, arr6l, hogy elfogadtrik-e
egyesiiletiink javaslatit az uj v6g6llom6sr6l, valamint an6l, hogy mikor indul el az rij
buszj6rat.

3. Nagy probl6m6t okoz az a Mocsilrosdrilon lak6 utaz6kdz6nsdgnek, hogy a Szentendrei
riton d6l fel6, a v6rosba tart6 buszjriratoknak nincs megrill6helye a R6maifi.ird6n6l. A
buszmeg6ll6 ki van alakitva, hiszen e buszmeg6ll6ban 6llnak meg a h6vp6tl6 buszok is.
Kdrem, trij6koztasson, hogy mikor sz6mithatunh arra, hogy az 6szak fel6 tart6
buszj6ratok r6mafiirdoi megrill6janak pirjitt, a belv6ros feld tart6 ftszakasz



4.

buszmeg6ll6j6t menetrend szerint haszn6lhatja a 134-es 6s a 34-es busz. Alldspontunk
szerint nem 6llja meg az az 6rvel6s a hely6t, hogy hogy sziik a Szentendrei [t ds nem
alakithat6 ki buszmegrill6, mivel az ut6bbi dvekben id6nk6nt heteken iit ez volt a
buszmeg6ll6ja a HEV-p6tl6 jiiratoknak. Egyesiiletiink fel6 tdrt6n6 lakossrigi jelzdsek
alapjdn megalapozottan 6llithatjuk, hogy a d6l fel6 tart6 buszmeg6ll6ra jelent6s
lakoss6gi igdny van.

A Szentendrei irt egy r6sz6n a mai napig nincs kcizviliigit6s. A kertileti dnkorm6nyzat
trijdkoztatasa szerint az Ringat6 utca 6s a Pr6s utca kcizdui ritszakasz a BKK kezel6s6ben
van, mivel az ahdv szervizitja. Az rit ment6n laklhirak 6llnak, 6s a mai napig a kdzrit
kezel<ije nem gondoskodott a megfelel5 kdzvil6git6sr6l, pedig az t6rv6nyi
kdtelezettsdge lenne. A szentendrei rit h6ven trili oldalin a k6zvil6git6si Limprik az
fttestet vil6gitj6k meg, a Szentendrei [t szervizrdszdt nem.
Kdrem, t6j6koztasson, mikorra v6rhat6 a kdzvil6gitris ki6pit6se a Szentendrei rjt fent
emlitett szakaszriLn.

A H5-6s hdv R6maiftird6 - Csillaghegy krizdtti p6lyaszakaszdnak egy rdsze m6g mindig
biztositatlan. A h6v ritpdly6ja nincs elkeritve a Papirgyir utc6t6l. Ez az egyediili
szakasza a hdvsineknek, amik irgy haladnak kdzvetleniil lak6ingatlanok el6tt, hogy a
sinpiir nincs biztonsdgosan elkeritve.
Kdrem, t6j6koaasson, mikor fogja p6tolni a kerit6st a BKK.

K6rem, trij6koztasson, hogy a R6maifiird6 hdvmeg6ll6 6piilet6vel mi a BKK terve.
Mikor keriil sor a fehij itrisra? A h6vmeg6ll6 6pillet6nek ddli oldakiLn dvtizedekig egy
iv6ktt miikdddtt, amely kb. 15 6ve elti.int. K6rem, tdjdkoztasson az iv6ktt sors6r6l,6s
an6l, hogy az mikor keri.il vissza 169 helydre. Egyesiiletiink ds az 6n 6ltal vezetetr
Tiirsas6g egy kor6bbi levelez6s6ben 0n6k ig6retet tettek arra, hogy p6tolni fogjak a
kutat. Allit6lag leszerelt6k, nem veszett el, de mi nem taliiltuk meg a Filatorigdtn6l, s6t
Szentendr6n sem. Ugy tudjuk, hogy az 6llom6s '1935-6s megnyitesa 6ta ott volt, sokat
kibirt, h6borut is, csak a rendszerviilt6s ut6ni id<iket nem tudta trildlni. A kor6bbi
leveliinlben k6rttik 6ndket, hogy mutassrik be nekiink a ktt hi6nyAt dokument6l6
jegyz6kdnlvet, de arra a mai napig semmilyen velaszt nem kaptunk a BKKt6l.
Kdrem, hogy arr6l is t6j6koztasson, hogy ha nincs meg a ktt, akkor mikor fedezte fel a
hiAn1t a BKK, mutassa be ennek a felfedezdsnek a dokumentdci6j6t, iltetve BKKK 6ltal
tett jogi l6p6sek6t sz6l6 dokumentdci6kat, amelyeket a BKK a ktt visszaszerzdse
drdekdben tett (pl. rend6rs6gi feljelentds m6solata a ismeretlen tettes ellen lop6s mian).
Rem6lem, hogy a Tisztelt V ezerigazgatb Ur sem tiiri meg a BKK-n beliil aa, hogy rdgi
6rt6keink eltrinjenek, esetleg egyes magiinszem6lyek udvarrit diszits6k.

A R6maiffirdrii h6vmegrill6 6vek 6ta rendkiviil gondozatlan. Egyesiilettink n6hany
tagtarsa mintegy 6t 6ven et gyomlalta, takaritotta koratavaszt6l k6s<i riszig a meg6lt6
kdmy6k6t, de az ut6bbi 6vben m6r nem volt erre az 6nk6ntes, miis helyett v6gzett
munkiira erejiik. A BKK-nak mindenk6ppen kell, hogy legyen szerz6d6se v6llalkoz6val
a teriilet fenntartiisiiLra. K6rem, trijdkoztasson a takaritiist v6gzo viillalkoz6s nev6r<il,
eldrhet<is6geir6l, 6s arr6l, hogy Onrik mi alapjrlLn igazoljitkle a viillalkoz6 teljesit6s6t. A
A BKK-nak nem lehet 6rdeke <igs kifizetni a v6 alkoz6si dijat, hogy a mdgcitt nulla
teljesitmdny rlll.
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A Y ez€rigazgatl |lr virlaszitt - figyelemmel az Info tv-ben foglatt hat6rid6kre is - tisztelettel
vd,rjuk!
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