
BKK közbeszerzési pályázat Zsálya utcai útfelújításra 2015. március 16. – május 31. 
 

1.) A közbeszerzési pályázatban (BKK) előírták, hogy az útfelújítást a tömegközlekedés 
biztosítása mellett kell elvégezni. A pályázatban több út/utca felújítása szerepelt.  
Ezek 1x2 vagy 2x2 sávos utak. 

2.) A Zsálya utca 6 méter széles út (méretét tekintve egysávos), ahol is félpályán 3 méteren 
zajlik minden. 
-  tömegközlekedés (81-es csuklós trolibuszok, amik lényegében kiszolgálóként használják 
-  útépítés nagy tehergépekkel 

3.) A pályázat kiírója a BKK nem vett figyelembe több dolgot. Egy csomagba pakolt be mindent. 
Figyelmen kívül hagyta pl. az egyedi környezeti adottságokat. Egy új rendelet 2012 
értelmében a BKK saját hatáskörén belül azt csinál, amit akar. Közölte bárhova, bármikor 
rakhat tömegközlekedés.  

4.) Korábbi években voltak hasonló munkálatok, köztük az Örs vezér téri metróállomás 
átépítése. 3 éven keresztül folytak a munkálatok. Ez idő alatt, egy jól működő rendszert 
alakítottak ki. Összevontan közlekedtették az Örs vezér v.á. – Keleti pu. v.á. között a 81-80A 
járatot 80-as jelzéssel. Ez a mai napig így működik hétköznap 21.30 órától ill. hétvégeken.  

5.) Lakossági panaszok áradata ment a BKK felé hiába. Az első troli hajnalban 04.40-kor halad 
el az utcában, csattogva az útfelújítás lépcsőin, csatornafedeleken. Egy ilyen jármű állva is 
15 tonna. A BKK semmiről nem vesz tudomást. Az ott élő családok, többek között kérték, 
hogy legalább az építkezés ideje alatt – lévén a trolibusz csak áthajt az utcán funkció nélkül, 
üresen – szüntessék meg ezt az áldatlan és felelőtlen állapotot. Az ügy szépsége, hogy a 
Swietelsky –től is jelezték a problémát nekik, hogy jobb lenne ha nem járna a törmelékben, 
felmart út porában a trolibusz. A szállópor és összes káros anyag most az ott élőket 
szennyezi.  

6.) Zaj-, rezgés, szállópor és toxikus anyagok. Együtt az útfelújítás a tömegközlekedéssel. 
Kettős veszélyes üzem. Kit terhel ez a felelőtlenség? Munkások, munkagépek, „ugrálnak” el 
a - 2-4 perces sűrűséggel napi 240 db -, közlekedő trolibuszok elől. Az egyik sofőr egy ott 
élőnek elpanaszolta, hogy az útépítésből kialakult lépcsőkön keresztül hajtva folyamatosan 
liftezik a gyomra. Munkavédelem?  

7.) A Swietelsky csak úgy kapta meg a munkát, hogy neki kell gondoskodni mindenről. 
Akadálytalan közlekedés, környezeti hatások, gyalogosok, autósok védelme stb. 

8.) Hétfőnként lakossági ülés tartanak az illetékesek, akik pacsikat osztogatnak egymásnak. 
„Isteni színjáték” folyik Dante után szabadon.  

9.) Továbbra is azt kéri mindenki, hogy a trolibuszok kerüljék el a felújítás ideje alatt az utcát, 
amiben lassan lehetetlen lesz élni. Családok, gyerek, kisbabák szenvednek.  

10.)A BKK mereven elutasít mindent, ragaszkodik az elképzeléséhez. Utas lemaradásra, és 
olyan dolgokra hivatkozik, ami nem éppen felel meg a valóságnak. Nem az íróasztal mögül 
kellene a közlekedést fejleszteni, irányítani. Az ott élők szeretnék, ha a trolibusz végleg 
elhagyná az utcájukat, mert egy rossz döntés kapcsán üzemel 30 éve, olyan helyen, ahol 
sem műszakilag, sem építészetileg nem lenne ott a helye. Alternatíva? Temérdek van.  

Budapest, 2015. május 4. 

Civilek Zuglóért Mozgalom (CZM) 

 
Mellékletek: BKV forg. számlálási adatok - BKK forg. terelési tervek 

                       Szerződés Útfelújítás - BKK futár adatok járatok –megállók viszonylata  


