
Tisztelt tulajdonosok / lakótársak! 

Tájékoztató a Budafoki kocsiszín és a hozzá kapcsolódó átépítési munkálatokról 

 

 

Előzmény: 

Írásban megkeresés történt a lakásszövetkezet képviselője részéről a BKK felé, hogy a Budafoki 

kocsiszín és a hozzá kapcsolódó átépítési munkálatokról tájékoztatást kérjen, valamint az 

építkezéssel kapcsolatos, a lakók által felvetett kérdésekre, észrevételekre, panaszokra is választ 

kapjon egy informális megbeszélés keretein belül. 

A találkozó létre jött: 2016. július 6. 10h – kor, amin jelen volt: 

 A Béke Lakásfenntartó Szövetkezet részérő Molnár Zoltán Fb elnök 

A BKK – Megrendelő részéről Novák Lajos Projektvezető  

Az STR Építő Kft – Kivitelező részéről Fekete Tamás Projektvezető 

A Mérnökszervezet részéről Kuzma László Projektvezető  

A következő témakörök kerültek megbeszélésre (rövidített formában): 

1. Kivágott fák mennyisége és azok pótlása: 

Az eddig kivágott fákon kívül még 3 db fa kerül kivágásra, amelyek a Fehérvári út 243. épület 

közelében helyezkednek el. A fakivágások és azok pótlása a kerületi Önkormányzat engedélyével és 

előírásaival valósult/valósul meg a vonatkozó rendeletekben előírtak szerint. Erről az Önkormányzat 

illetékese részletes tájékoztatást tud adni. A fapótlások ültetési helyét a XI. kerületi polgármesteri 

hivatal határozza meg. A növényültetési munkálatok ez évben a vegetáció leállása előtt várhatóan 

megtörténnek. 

2. Látványtervek  

A kocsiszín a nyilvánosság számára is elérhető látványtervek szerint fog megépülni. 

3. Villamos megállók áthelyezése 

A villamosmegállók az előírásoknak megfelelően kiszélesítésre kerülnek, mert a korábbi keskeny 

megállók már nem felelnek meg az előírásoknak.  Mindkét megálló a korábbi helyéhez képest kb. 90 

méterrel előbbre kerül (a Móricz Zsigmond körtér irányába). 

4. Kerékpárút  

A kerékpárút megmarad és amint az építkezés befejeződik, újra megnyitják a forgalom számára. 

Addig a jelenlegi terelő útvonalon lehet közlekedni. 

5. A jövőbeni beforduló villamosok esetleges zajterhelése 

A műszaki követelmény az, hogy az új kocsiszín és a kapcsolódó vágányhálózat zajterhelése ne 

haladja meg a régi kocsiszín zajterhelését, melyet az alábbi műszaki intézkedések biztosítanak: 



- Korszerű új CAF URBOS típusú, független kerék felfüggesztésű villamos szerelvények fognak 

közlekedni. 

- Zárt technológiás (épületben elhelyezett) karbantartás történik a kocsiszínben. 

- A kritikus ívekben (1-1 db) sínkenő berendezés lesz telepítve. 

 

6. Hétvégi munka és az azzal járó zaj 

A tender kiírás és a Felek között létrejött szerződés folyamatos munkavégzést határozott meg.  

A szoros ütemterv nem teszi lehetővé a hétvégi munkavégzés mellőzését, de a kivitelező törekszik 

arra, hogy a nagyobb környezeti terhelést okozó munkafolyamatokat ne a hétvégén végezze. 

A bontási munkák befejezése után (július vége) már kisebb zaj és porterhelés lesz, valamint az év 

végén várható szerkezet építés befejezése után már túlnyomó részt az épületben folynak a munkák, 

így az már nem jár majd érdemi zajterheléssel. 

 

Budapest, 2016. július 18. 

 

  

                 Molnár Zoltán sk. Novák Lajos sk. 

                        Fb. elnök projektvezető 

  Béke Lakásfenntartó Szövetkezet BKK 

 

 

  

 


