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Tisztelt Máté-Tóth Anita! 
 
 
A „Kelenföld (kiz.) – Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények 
korszerűsítése” című projekt megvalósítására kiírt nyílt közbeszerzési eljárást a Kitérő 2016 
Konzorcium (Konzorciumvezető: V-Híd Zrt., konzorciumi tag: A-Híd Zrt.) nyerte el. A V-Híd 
Zrt. a szükséges tervek elkészítésére a VIKÖTI Kft.-t kérte fel. 
Az elkészített organizációs tervet jelen levelünkhöz mellékelten küldjük, szíves jóváhagyásuk 
megkérése céljából. 
Amennyiben az organizációval kapcsolatban kérdésük merülne fel, Vállalkozó részéről az illetékes 
kapcsolattartó személy: 
 
Bánkuti Máté (V-Híd Zrt., +36 20 592 3892, bankuti.mate@vhid.hu) 
 
Az Önök területén érintett utak: 

- Bazsalikom utca (Egér úttól Kelenföld v.á. irányába, továbbá az Egér úttól a Gépész utcáig) 
- Gépész utca (Bazsalikom utcától a Kővirág sorig) 
- Kővirág sor (Rétifű utcától az Ady Endre útig, teljes hosszában) 

 
Tekintettel arra, hogy ezen szakasz teljes hosszában zajvédő falak között helyezkedik a vasútvonal, 
így nagymértékű anyagszállítás nem várható a fenti utakon. Tervezettek szerint legfeljebb 
négytengelyes-darus tehergépkocsival vesszük igénybe kisebb súlyú anyagok beszállítására 
(geotextília, georács, szelvénykő, stb.). Ütemtervünk szerint a Kelenföld – Háros közötti 
vonalszakaszt 2018. évben építjük át, így a fenti utak használatát is akkorra tervezzük. 
 
Az előzetes útállapotfelvételt végző FTV Zrt. munkatársai 2017. február hónapban megkeresik 
Önöket a videós állapotrögzítés megkezdése előtt, így részt tudnak venni azon, majd az elkészült 
állományokat rendelkezésükre bocsátjuk. A projekt végének határideje 2020.06.30., mely előtt 
megkeressük Önöket az esetleges helyreállítással kapcsolatosan. 
 
Kérjük, hogy jóváhagyó nyilatkozatukba az alábbi pontokat belefoglalni szíveskedjenek: 

a) a kiinduló állapot felmérésén részt vettek, a dokumentált kiinduló állapotot elfogadják, 
b) az adott útvonalon szállításra kerülő anyagok jellegét, tervezett mennyiségét, a 

szállítóeszközök típusát, méretét megismerték, 
c) a szállításhoz hozzájárulnak, illetve 
d) a szállítás befejezésekor a helyreállított szállítóút átvételében közreműködnek. 
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A nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá a szállításra vonatkozó kezelői előírásokat, így 

a) a súly-, vagy egyéb forgalmi korlátozásokat, a szállítás során figyelembe veendő feltételeket, 
b) a szállítás megkezdése előtt szükséges beavatkozásokat, 
c) a szállítás során szükséges beavatkozásokat. 

 
 
A hozzájárulásukban kérjük feltűntetni a kérelmező megnevezését: 

Kitérő 2016 Konzorcium 
Konzorciumvezető tagcég: V-Híd Zrt. 
Konzorciumi tag: A-Híd Zrt.  

  
Szükség esetén, személyes egyeztetésre állunk rendelkezésükre. 
Kérem, hogy válaszlevelüket a Konzorcium részére, illetve a mate.bankuti@vhid.hu címre is 
küldjék meg.  
 
 
 

Tisztelettel: 
 

…………………………………………. 
Finta Lénárd 

Projektvezető helyettes 
Kitérő 2016 Konzorcium 
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