
 

 

 

Tisztelt Lakók! Tisztelt Gépjármű tulajdonosok! 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megbízásából a Colas Út 

Zrt. és HE-DO Kft. konzorciuma, mint Vállalkozó fogja végezni a „Budapest, XVI. kerület Bökényföldi út – 

Rákosligeti határút (Újszász utca – Cinkotai út közötti) és Cinkotai út (Rákosligeti határút – Nógrádverőce 

utca közötti) felújítása” tárgyú projekt kivitelezését. 

 

A munkák megkezdése: 2018.10.26. 

Várható befejezés: 2019.06.30. 
 

Az építés ideje alatt a forgalmi rend megváltozik, ideiglenes forgalomtechnikai ütemek kerülnek 

kiépítésre. 

2018. évben a Bökényföldi utat érintő forgalomkorlátozások kerülnek bevezetésre a Zsemlékes 

utca és a Cinkotai út között (közműkiváltások, csapadékvízelvezető rendszer kiépítése, földmunka és 

kerékpárútépítés). Ugyanakkor a Zsemlékes utca és a Naplás út közötti szakaszon megindul az útpálya 

melletti bozót- és cserjeírtás, fakivágás, illetve egyes földmunkarészek. A Bökényföldi út – Cinkotai út 

jelenlegi háromágú, jelzőlámpa nélküli csomópontja környezetében közműkiváltási munkák kezdődnek 

el. 

2019. év elejétől már a Bökényföldi út, Újszász utca – Zsemlékes utca közötti szakaszán is 

forgalomkorlátozás kerül kiépítésre, mely szerint a jelenlegi 2×1 sávos kétirányú közlekedés megszűnik, 

elkorlátozásra kerül az egyik sáv (lezárásra kerülnek az érintett merőleges utcák útcsatlakozásai) és 

egyirányúvá válik a szakasz. A Cinkotai úton szintén megkezdődnek a főpálya korlátozásával járó 

kivitelezési munkák. A Bökényföldi út – Cinkotai út jelenlegi háromágú, jelzőlámpa nélküli 

kereszteződése helyére körforgalom épül. 

A projekt jellemző szakaszai: 

- Bökényföldi út 0+000 – 0+700 (Újszász utca – Zsemlékes utca között): teljes útpályaszélességben 

(7,00 m) teljes pályaszerkezetcsere épül 

- Bökényföldi út 0+700 – 1+160 (Zsemlékes utca – Lukoil kút utáni bal oldali útcsatlakozás között): 

aszfaltburkolat cseréje 1 rétegben, teljes útpályaszélességben 

- Bökényföldi út 1+160 – 2+806 (Lukoil kút utáni bal oldali útcsatlakozás – DAF Hungarotruck Kft. 

kapubehajtója között): burkolatmegerősítés 2 aszfaltréteggel, teljes útpályaszélességben 

- Cinkotai út 0+080 – 1+398 (Bökényföldi út – Naplás út között): teljes pályaszerkezetcsere, útpálya 

kiszélesítése 7,25 m-re 

Aktuális hírekről az alábbi linken értesülhetnek: 

https://www.budapest16.hu/hirek/fovarosi-utfelujitasok/bokenyfoldi-ut-cinkotai-ut-felujitasok 

 

Megértésüket és szíves együttműködésüket előre is köszönjük! 


