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Eloterjeszto: Gazdalkodasi Ugyosztaly fr.’.sz. napirend

ELOTERJESZTES
A Varosiizemeltetesi Bizottsag 2021. december 15-i ulesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. 
kerulet Mikro mobilitasi Pontok es MOL Bubi helyszinek elso utemenek letesite-

; sere :

Eloterjeszto: Borbas Gabriella iigyosztalyvezeto
Keszitette: Urban Istvan kozutkezelo ugyintezo
A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges
Melleklet: 1. szamu melleklet, kerelem

2. szamu melleklet, helyszinrajzok
3. Budapest Kozut Zrt. forgalomtechnikai kezeldi hozzajarulasa

Tisztelt Varosiizemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Budapest Kozlekedesi Kozpont Zrt. (szekhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyen utca 
19-21.) az 1055/34-13/2021/1055 iktatoszamu leveleben, tulajdonosi es kozutkezeloi hozzaja- 
rulast kert a VIII. keriiletben 5 db. helyszinen torteno Mikro mobilitasi es MOL Bubi pontok 
megvaldsitasara. Helyszinek:

- Brody Sandor utca (hrsz: hrsz. 36559/11) - Horanszky utca (hrsz: hrsz. 36628 ),

- Kalvaria ter (hrsz: 35865/3), 1

- Matyas ter (hrsz: 35149),

- Prater utca (hrsz: 36100/2) - Szigony utca (hrsz: 36137),

- Teleki ter (hrsz: 35123/4).

A Budapest Kozlekedesi Kozpont Zrt. Mikro mobilitasi pontok vonatkozasaban csatolta a 
Budapest Kozut Zrt. forgalomtechnikai kezeldi hozzajarulasat. Iktatdszam: BPK/35445- 
2/2021. Helyszinek: ;

- Szentkiralyi utca 28. (hrsz. 36522)

- Jozsef utca 44. (hrsz. 35150/2)

- Szigony utca 36. (hrsz. 36137)

> Nepszinhaz utca 22. (hrsz. 34775/2). ;

II. A beterjesztes indoka

Az eldterjesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskdre.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
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A kivitelezesek kozteriileti meginditasahoz szukseges a tulajdonos Onkormanyzat 
hozzajarulasa.

A ttulajdonosi dontesnek az Onkormanyzatot erinto penztigyi hatasa nines.

IV. Jogszabalyi kornyezet
Az onkormanyzat hataskore a kozuti kozlekedesrol szolo 1988.evi I. torveny 46. § (1) a) pont
jan, tovabba a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 
107. §, valamint a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulaj- 
donosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII.13.) szamu rendelete (a tovabbiakban: Va- 
gyonrendelet) 15. § (l)bekezdesen alapul.

A Varosuzemeltetesi Bizottsag hataskore a Vagyonrendeiet 17. § (1) bekezdes e) pontjan es a 
Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) 
onkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1. pontjan alapul.

Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Varosuzemeltetesi Bizottsa- 
ganak ......../2021. (XII. 15.) szamu hatarozata

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol Budapest VIII. keriilet Mikro 
mobilitasi Pontok es MOL Bubi helyszinek elso iitemenek letesitesere

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont. hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a Budapest Kozlekedesi Kozpont Zrt. (szekhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyen utca 19- 
21.) reszere, az 1055/34-13/2021/1055 iktatoszamu kerelme alapjan a Mikro mobilitasi es 
MOL Bubi pontok elso utem, valamint a BPK/35445-2/2021 iktatoszamu leveleben jelzett 
Mikro Mobilitasi Pontok megvalositasara.

Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. keriilet 
Brody Sandor utca (hrsz. 36559/11), Horanszky utca (hrsz. 36628), Kalvaria ter (hrsz. 
35865/3), Matyas ter (hrsz. 35149), Prater utca (hrsz. 36100/2), Szigony utca (hrsz. 36137), 
Teleki ter (hrsz. 35123/4), Szent Kiralyi utca (hrsz. 36522), Jozsef utca (hrsz. 35150/2), Nep- 
szinhaz utca (hrsz. 34775/2) teriiletet.

Feltetelek es kikotesek:

• jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez sziik- 
seges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,

• a tulajdonosi hozzajarulas a fontebb meghatarozott munkalatokkal erintett teruletere 
teijed ki,

• a munkakezdesi hozzajarulas feltetele az ervenyes kozmukezeldi hozzajarulasok iga- 
zolhato meglete, a vegleges kivitelezesi tervek elozetes benyujtasa, 6 honapnal nem 
regebbi forgalomtechnikai kezeloi hozzajarulas,
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• az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a koz- 
utkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval elozete- 
sen meg kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani.

Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, csak kiilbn kerelemre es kulbn elbiralassal lehet fi- 
gyelembe veve az alkalmazott technologiat, azt, hogy a teli idoszakban nyitott munkagodor, 
vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag mentesitesere az engedelyes- 
nek kulon figyelmet kell. forditania.

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eloirasainak ma- 
radektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 23.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten javaslata a kozzetetel modjara 
nem indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2021. december 9.

Boots Gabriella

Gazdalkodasi ugyosztalyvezetd

Keszitette: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi Iroda
Leirta: Urban Istvan kozutkezelo W\^'
PENZUGYI FEE»EZETET IGENYEL / NEM IGENYEL, IGAZOLAS: /

: dr Urban KristofJogiiKontro
Elleno^iziK:

dr. ilvia
Aljegyz^y1

Beterjesztesre alkalmas Jovahagyta:

Mr. SkJTOS Csilla 
ypEGYZd

Camara-Bereczki Ferenc Miklos S > k . 
A Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke
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BKK O
BUDAPESTI 
KO2LEKEDESI 
K02PONT.

/ Elektronikusan alairta 
X Sebestyen G^bor

Elektronikusan alairta
Horvath Laszlo

iktatoszam: 1055/34-13/2021/1055

ugyintezd: Miehle Daniel

telefon:
e-mail: \ -@bkk.hu

hivatkozasi 
sz.:

VIII. keruieti mikromobilitasi es MOL Bubi helyszinek tulajdonosi es kbzutkezeloi 
hozzajarulaskerelme .

Tisztelt Alpolgarmester Ur!

cimzett* Radai Daniel
beosztas: Alpolgarmester
cegnev: Budapest Fovaros VIII. kerulet

Jozsefvaros Onkormanyzata
dm: Budapest

Baross utca 63-67.
1082 . /-'/O

2022 tavaszan (tervezetten marciusban) Tarsasagunk - a Budapest KozutZrt-vel egyuttmGkodve - a VIII. 
keriiletben 5 db helyszlnen klvan mikrornoblitasi es egyben MOL Bubi helyszlneket megvalpsitani.

Ezek a helyszinek a kovetkezok (mellekelve is):

• Brody Sandor utca - Horanszky utca 7

9 Kalvariater

• Mityas tdr / :

• Prater utca - Szigony utca

; \ e. /Teleki ter

A helyszinek a kerulet szakembereivel tobb korben egyeztetettek, azok eldzetesen elfogadasra kerultek.

Kerjiik szives kozremukodeset, hogy a Tulajdonosi Bizotts^g 2021. december 15-i ulesSnek napirendi 
pontjai kdzdtt eloterjesztesunk szerepeljen es az 5 db helyszlnre vonatkozdan tulajdonosi es kozutkezeloi 
hozzajarulasuk Tarsasagunk reszere kiadasra kerOljon. \

Budapest, 2021. december 7. .

Udvozlettel:

Sebestyen Gabor 
osztalyvezeto 

Infrastruktura Projektiroda 2. 
BKKZrt.

BKK Budapest! Kozlekeddsi Kozpont 
Zartkoruen Mukodo Rdszvenyt^rsasag 
Cegjegyzekszam: 01-10-046840
Clm: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyen u. 19-21.

Horvath Laszlo
igazgato 

Projektmegvalositas 
■ BKKZrt. .

Telefon: +3630774 1000
Fax: -+36 30 7741001
Web: ' vAW.bkk.hu
E-mail: ; bkk@bkk.hu''. X. r <

vAW.bkk.hu


■ -^'1 Uu^
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__ helyenek javitasaval 
'cT c \ \

Megrendelo:

BKK Budapest! Kozlekedesi 
Kozpont Zrt.

BKK
■ ? RAL6018 ; ■

Targy: ,

Budapest! kerekparos kozossegi kozlekedesi rendszer 
0823 - Brody Sandor utca - Horanszky utca

Res2muveiet: Gyujtoallomas korbefestes
24 cm vastagsagban

Rajzszam: 0823/1

DAtum: 2021 October



UTEPITESI HELYSZINRAJZ M=1:200

Ujonnan kiaiakitando aszfaitek 
(50cm szelessegben)

Szelektiv hulladekgyujtok 
athelyezese szukseges

6.20

tn

1.00

00 CD

RAL6018
BKK

Megrendelo:

BKK Budapest! Kozlekedesi 
KdzpontZrt.

CD
CD

Meglevo aszfaitek 
it ।

Ideiglenes kihelyezes az 
atepitesig

2.70

Targy: .

Budapest! kerekparos kozossegi kozlekedesi rendszer 
0822 - Szigony utca - Prater utca

Festes hossz: 38,6m 
Terulet: 46,3m2 

at: aszfalt

2.55

Reszmuvelet: Gyujtoallomas korbefestes
24 cm vastagsagban

Rajzszam: 0822/1

Datum: 202Tokt6bet \



UTEPITESI HELYSZINRAJZ M=250

%

;,6Q \L90
50.00

15.85

Pollerek eltavolitasa 
szukseges, helyuk javitasaval

osT
I

N6Pszinh^

BUBI

Festes hossz: 18,1m
Terulet: 36,3m2
Burkolat: nagy bazalt kockako / aszf^tAV^

Megrendelo:

BKK Budapest! Kozlekedesi 
KdzpontZrt.

Targy:

Budapest! kerekparos kozossegi kozlekedesi rendszer
0820 - Teleki Laszlo ter

Reszmuvelet:

"wTeleki Laszlo ter
Cl __ _

Rajzszam: 0820/1Gyujtoallomas korbefestes
24 cm vastagsagban Datum: 2021 November



BUDAPEST KOZUT BUDAPEST KOZ0

FORGALOMTECHNIKAI IGAZGATOSAG / ■ "'■"^...^"''T...

cimzett: Torma Daniel Attila nyilv. szam: 21US8978
iktat6szam: BPK/35445-2/2021

cim: 1062 Budapest
Szekely Bertalan utca 5. 2/2.

targy: 8. keriilet Szentkiralyi utca 28. Jozsef utca 
44., Szigony utca 36., Nepszinhaz utca 22. 
MiroMobilitasi Pontok letesitese 
Jozsefvarosban

e-mail: danielattila.torma@bkk.hu ugyintezd: Mihalyka Peter

Forgalomtechnikai kezeloi hozzajarulas

Tarsasagunkhoz erkezett, „8. keriilet Szentkiralyi utca 28., Jozsef utca 44., Szigony utca 36., Nepszinhaz 
utca 22., mikroMobilitasi Pontok letesitese Jozsefvarosban” targyu kiviteli tervdokumentacidra 
forgalomtechnikai kezeloi hozzajarulasunkat az alabbi feltetelekkel adjuk meg:

• Hozzajarulasunk az R001, R002, R003, R004 szamu helyszinrajzokra vonatkozik.

• A forgalomtechnikai eszkozoknek meg kell felelniuk a vonatkozo, hatalyos Utiigyi Muszaki 
Eldirasoknak, elhelyezesukkor tekintettel kell lenni a vonatkozo jogszabalyban rbgzitett 
eloirasokra, kiilonosen a magassagi elhelyezesre vonatkozo kriteriumokra.

• Targyi tervdokumentaciot a VIII. keriilet keriileti Polgarmesteri Hivatallal dokumentaltan 
sziikseges egyeztetni.

• A mikroMobilitasi pontok jelzesere szolgald jelzotablak, amennyiben meglevd KRESZ 
tablaval egy oszlopra keriilnek, minden esetben csak a KRESZ tablak ala keriilhetnek!

• A meglevd uthalozaton feleslegesse valo burkolati jelek megszunteteset oly modon kell elvegezni, 
hogy az uj forgalmi rend egyertelmu legyen. A regi burkolati jelek fekete rafestessel, raragasztassal 
torteno letakarasa nem fogadhato el. Hosszanti burkolati jelek felmarasa eseten az eredeti burkolati 
jelek nyomvonalan legalabb 0,3 m szeles felulet marando fel annak erdekeben, hogy a 
marasnyomok ne legyenek burkolati jelkent ertelmezhetok.

• A parkolasra vonatkozo burkolati jeleket a teruleten a parkolasra vonatkozo burkolati jeleket 
uzemeltetd tarsasag altal meghatarozott kivitelben kell kivitelezni.

• A mikroMobilitasi pontokra vonatkozo burkolati jeleket festett kivitelben kerjiik.

• A tervcsomag kereteben letesitett burkolati jeleket - amennyiben a sziikseges eldirasoknak 
megfelelnek - forgalomtechnikai kezelesre es iizemeltetesre atvessziik, azonban azokat a 
tamaszokat, egyedi jelzotablakat, amelyek keriileti tulajdonu utszakaszon keriilnek letesitesre 
csak a BFFH Varosiizemeltetesi Fdosztaly eziranyu dbnteset kovetoen lesz lehetosegiink 
kezelni es uzemeltetni.

• A Reviczky utcaba athelyezesre keriilo kizarolagos hasznalatu varakozohelyet jelzo tabla ala 
a vonatkozo UME szerinti hetfotol-pentekig, 07:00-20:00 tartalmu kiegeszito tablat kell 
elhelyezni. A jarda es a parkoldsav kozotti szegelysoron sarga sz. szaggatott festest keriink 
letesiteni.

• A kivitelezes megkezdese kizarolag a minden erintett altal elfogadott, tulajdonosi- kezeloi- 
iizemeltetoi lehatarolasokat es feladatokat rogzito TKU tervek birtokaban lehetseges.

telefon: +361776-6131

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

mailto:danielattila.torma@bkk.hu
mailto:budapestkozut@budapestkozut.hu


: BUDAPEST

• A kivitelezes utan muszaki atadas-atveteli eljarast kell osszehivni Tarsasagunk reszvetelevel.

• A forgalomtechnikai kezelesre torteno atvetelhez kerjiik atadni az erintett kezelokkel es 
uzemeltetokkel egyeztetett, EOV koordinata helyes, digitalis szerkesztheto (dwg) formatumu 
rnegvalosulasi tervet (az aktualis kovetelmenyrendszer elerhetd: 

 linken) nyilvantartasaink vezetesehez es aktualizalasahoz, 
valamint a beruhazas lezarasat koveto aktivalashoz sziikseges teteljegyzeket helyrajzi szam, 
uzemeltetdk es kezelok szerinti bontasban (az aktualis kovetelmenyrendszer elerhetd: a 

 linken).

http://budapestkozut.hu/adatszolgaltatas

http://budapestkozut.hu/tku

• Amennyiben a muszaki atadas-atvetel osszehivasa, illetve a rnegvalosulasi tervek atadasa a 
kivitelezes befejezeset koveto 30 napon belul nem tbrtenik meg, jelen kezeldi hozzajarulasunk 
automatikusan visszavonasra kerul, melyrol tajekoztatjuk az engedelyezo hatosagot. Ez esetben 
kbtelezo az eredeti allapot helyreallitasa, melyet tarsasagunk az engedelyes koltsegere is 
elvegeztethet.

Forgalomtechnikai kezeldi hozzajarulasunk 6 honapig, vagy az ebben a 6 honapban kerelmezett ervenyes 
munkakezdesi engedelyben meghatarozott idoszak vegeig ervenyes. A hozzajarulasunkban megallapitott 
feltetelekkel szemben kerelemmel Budapest Fdvaros Kormanyhivatala Fdvarosi Kozlekedesfeliigyeleti 
Foosztaly Utugyi Osztalyhoz lehet fordulni.

Forgalomtechnikai kezeldi hozzajarulasunkat a Magyarorszag helyi dnkormanyzatairol szolo 2011. evi 
CLXXXIX. torveny 23. § (4) bekezdes 1. pontja, a kozuti kozlekedesrol szolo 1988. evi I. torveny 33. es 
34. §-ai, az utak forgalomszabalyozasardl es a kozuti jelzesek elhelyezeserdl szolo 20/1984. (XIL21.) KM 
rendelet 2. §-a, valamint a fdvarosi helyi kozutak kezelesenek es uzemeltetesenek szakmai szabalyairol, 
tovabba az utepitesek, a kozteriiletet erinto kozmu-, vasut- es egyeb epitesek es az utburkolatbontasok 
szabalyozasarol szolo 34/2008. (VII. 15.) Fov. Kgy. rendelet alapjan, mint operativ kezeldi feladatokat 
ellato szervezet adtukki.

Forgalomtechnikai kezeldi hozzajarulasunk elektronikusan hitelesitett. Tovabbi informaciok az 
alairaskepben szereplo QR-kodon, vagy a https://www.budapestkozut.hu/-/taiekoztato>az>elektronikus-  
ugvintezes-bevezeteserol linken elerhetok.

Budapest, 2021. december 8.
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KOZLEKEDESI
KOZPONT < ■ 7.

mikroMobilitasi Pontok letesitese Jozsefvarosban

; Muszaki leiras

BKK Budapest! Kozlekedesi Kozpont
Zartkoruen Mukodb Reszvenytarsasag
Cegjegyzekszam: 01-10-046840
G'm: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyen utca 19-21.

Telefonszam:+36 1 3 255 255
Fax:+36 30 774 1001
Web: www.bkk.hu
E-mail: bkk@bkk;hu C'W’*"' T

http://www.bkk.hu


BUDAPEST!
KOZLEKEDESI 
KOZPONT

Hatter
A mikroMobilitasi Pontok (roviden: mMP) celja - a Mobilitasi Pontok Rendszerenek legkisebb eleme- 
kent - a mikromobilitasi jarmuvek hasznalatanak nepszerusitese, azok hozzaferesi es rovid ideju par- 
kolasi lehetdsegeinek fejlesztesevel, bovitesevel. A mikroMobilitasi Ponton privat tulajdonu mikro
mobilitasi jarmuvek szabad parkolasa, megosztott mobilitasi szolgaltatok (pl. Bubi, Lime, Donkey 
Republic) mukodese, a kozutkezeloi es tulajdonosi feladatkorok a BKK altal kidolgozott feltetelrend- 
szernek megfeleloen valosulnak meg. A mikroMobilitasi Pontok jellemzoje, hogy belvarosi kornye- 
zetben 1 perc setaval elerhetdek, elhelyezesuket tekintve kdnnyen felismerhetdk, megtalalhatok es 
segitik a csomopontok belathatosagat akadalyozd illegalis autdparkolas kikuszdboleset Az elsosor- 
ban uttesten torteno elhelyezesukkel a szabalyos jarmukozlekedesre osztonoznek. Helyigenye egy 
kenyelmes autoparkolo nagysaga, amely igy egyiddben tobb ember mobilitasat segiti, szemben az 
elobbi alacsonyabb hatekonysagaval (kapacitaskihasznalas).

Tervezesi teriilet bemutatasa

Tervezesi teriilet a VII. kerulet belso reszeben
A tervezessel erintett teruletek a VIII. kerulet alabbi terkepenjeld.lt helyszinein talalhatdak.

mikroMobilitasi Pontok letesitese Jozsefvarosban
Muszaki leiras
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terkepenjeld.lt
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1. abra: Tervezett mikrpMobilitasi pontok a VIII. keruletben - lila jeldlovel a jelen tervben szereplo 
helyszinek

Tervezett helyszinek
A projekt helyszineit a kovetkezo tablazat tartalmazza: '

jAzonosito Legkozclebbi cim Szelcssegi fok Hosszusaei fok
080011 1088 Budapest, Szentkiralyi u. 28 47.48986911043814 19.066215379131148

080070 1084 Budapest, Jozsef u. 44. 47.49189934010687 19.077279522404176

080090 1082 Budapest, Szigony u. 36. 47.48309735113586 19.07955014519742

080107 1081 Budapest, Nepszinhaz u. 22. 47.49529272728771 19.07498964821764

3 / 13mikroMobHitasi Pontok letesitese Jdzsefvarosban
Muszaki leiras



cimzett: Torma Daniel Attila nyilv.szam: 21US8978

iktatoszam: BPK/35445-2/2021

targy: 8. kerulet Szentkiralyi utca 28.,J6zsef utca
44., Szigony utca 36., Nepszinhaz utca 22., 
MiroMobilitasi Pontok letesitese 
Jozsefvarosban

cim: 1062 Budapest
Szekely Benalan utca 5.2/2.

e-mail: danielattila.torma@bkk.hu ugyintezd: Mihalyka Peter

Forgalomtechnikai kezeloi hozzajarulas

Tarsasagunkhoz erkezett, „8. kerulet Szentkiralyi utca 28., Jozsef utca 44., Szigony utca 36., Nepszinhaz 
utca 22., mikroMobilitasi Pontok letesitese Jozsefvarosban” targyu kiviteli tervdokumentaciora 
forgalomtechnikai kezeloi hozzajarulasunkat az alabbi feltetelekkel adjuk meg:

• Hozzajarulasunk az R001, R002, R003, R004 szamu helyszinrajzokra vonatkozik.

• A forgalomtechnikai eszkozoknek meg kell felelniuk a vonatkozo, hatalyos Utiigyi Muszaki 
Eloirasoknak, elhelyezesukkor tekintettel kell lenni a vonatkozo jogszabalyban rogzitett 
eldirasokra, kulonosen a magassagi elhelyezesre vonatkozo kriteriumokra.

• Targyi tervdokumentacidt a VIII. kerulet keruleti Polgarmesteri Hivatallal dokumentaltan 
sziikseges egyeztetni.

• A mikroMobilitasi pontok jelzesere szolgalo jelzotablak, amennyiben meglevo KRESZ 
tablaval egy oszlopra keriilnek, minden esetben csak a KRESZ tablak ala keriilhetnek!

• A meglevo uthalozaton feleslegesse vald burkolati jelek megsziinteteset oly modon kell elvegezni, 
hogy az uj forgalmi rend egyertelmu legyen. A regi burkolati jelek fekete rafestessel, raragasztassal 
torteno letakarasa nem fogadhato el. Hosszanti burkolati jelek fehnarasa eseten az eredeti burkolati 
jelek nyomvonalan legalabb 0,3 m szeles feliilet marando fel annak erdekeben, hogy a 
marasnyomok ne legyenek burkolati jelkent ertelmezhetok.

• A parkolasra vonatkozo burkolati jeleket a teruleten a parkolasra vonatkozo burkolati jeleket 
uzemelteto tarsasag altal meghatarozott kivitelben kell kivitelezni.

• A mikroMobilitasi pontokra vonatkozo burkolati jeleket festett kivitelben kerjiik.

• A tervcsomag kereteben letesitett burkolati jeleket - amennyiben a sziikseges eloirasoknak 
megfelelnek - forgalomtechnikai kezelesre es iizemeltetesre atvessziik, azonban azokat a 
tamaszokat, egyedi jelzotablakat, amelyek keruleti tulajdonu utszakaszon kerulnek letesitesre 
csak a BFFH Varosiizemeltetesi Foosztaly eziranyu donteset kovetoen lesz lehetosegiink 
kezelni es uzemeltetni.

• A Reviczky utcaba athelyezesre keriilo kizardlagos hasznalatu varakozohelyet jelzo tabla ala 
a vonatkozo UME szerinti hetfotol-pentekig, 07:00-20:00 tartalmu kiegeszito tablat kell 
elhelyezni. A jarda es a parkolosav kozotti szegelysoron sarga sz. szaggatott festest kerunk 
letesiteni. ;

• A kivitelezes megkezdese kizarolag a minden erintett altal elfogadott, tulajdonosi- kezeloi- 
iizemeltetdi lehatarolasokat es feladatokat rogzito TKU tervek birtokaban lehetseges.

Budapest Kozut
Zartkoruen Mukodo R6szvenytarsas5g
cegjegyzekszam: 01-10-047164
postacim: Budapest Kozut Zrt. Budapest Pf. 86.1518

telefon: +36 1776-6131
fax: + 36 1 776-6212
web: www.budapestkozut.hu
e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

mailto:danielattila.torma@bkk.hu
http://www.budapestkozut.hu
mailto:budapestkozut@budapestkozut.hu


• A kivitelezes utan muszaki atadas-atveteli eljarast kell osszehivni Tarsasagunk reszvetelevel.

• A forgalomtechnikai kezelesre tbrteno atvetelhez kerjuk atadni az erintett kezelokkel es 
uzemeltetdkkel egyeztetett, EOV koordinata helyes, digitalis szerkesztheto (dwg) formatumu 
megvalosulasi tervet (az aktualis kovetelmenyrendszer elerheto: 

 linken) nyilvantartasaink vezetesehez es aktualizalasahoz, 
valamint a beruhazas lezarasat koveto aktivalashoz szukseges teteljegyzeket helyrajzi szam, 
uzemeltetok es kezelok szerinti bontasban (az aktualis kovetelmenyrendszer elerheto: a 

 linken).

http://budapestkozut.hu/adatszolgaltatas

http://budapestkozut.hu/tku

• Amennyiben a muszaki atadas-atvetel osszehivasa, illetve a megvalosulasi tervek atadasa a 
kivitelezes befejezeset koveto 30 napon belul nem tortenik meg, jelen kezeldi hozzajarulasunk 
automatikusan visszavonasra kerul, melyrol tajekoztatjuk az engedelyezd hatosagot. Ez esetben 
kotelezo az eredeti allapot helyreallitasa, melyet tarsasagunk az engedelyes koltsegere is 
elvegeztethet.

Forgalomtechnikai kezeldi hozzajarulasunk 6 honapig, vagy az ebben a 6 honapban kerelmezett ervenyes 
munkakezdesi engedelyben meghatarozott iddszak vegeig ervenyes. A hozzajarulasunkban megallapitott 
feltetelekkel szemben kerelemmel Budapest Fovaros Kormanyhivatala Fovarosi Kozlekedesfelugyeleti 
Foosztaly Utiigyi Osztalyhoz lehet fordulni.

Forgalomtechnikai kezeldi hozzajarulasunkat a Magyarorszag helyi dnkormanyzatairol szolo 2011. evi 
CLXXXIX. torveny 23. § (4) bekezdes 1. pontja, a kozuti kozlekedesrol szolo 1988. evi I. torveny 33. es 
34. §-ai, az utak forgalomszabalyozasarol es a kozuti jelzesek elhelyezeserdl szolo 20/1984. (XII.21.) KM 
rendelet 2. §-a, valamint a fovarosi helyi kozutak kezelesenek es uzemeltetesenek szakmai szabalyairol, 
tovabba az utepitesek, a kozteruletet erinto kbzmu-, vasiit- es egyeb epitesek es az utburkolatbontasok 
szabalyozasarol szolo 34/2008. (VII. 15.) Fov. Kgy. rendelet alapjan, mint operativ kezeldi feladatokat 
ellatd szervezet adtuk ki.

Forgalomtechnikai kezeldi hozzajarulasunk elektronikusan hitelesitett. Tovabbi informaciok az 
alairaskepben szereplo QR-kodon, vagy a https.7/www.budapestkozut.hu/-/tajekoztato-az-elektronikus- 
ugyintezes-bevezeteserol linken elerhetok.

Budapest, 2021. december 8.
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Hatter ■ <
A mikroMobilitasi Pontok (roviden: mMP) celja - a Mobilitasi Pontok Rendszerenek legkisebb eleme- 
kent - a mikromobilitasi jarmuvek hasznalatanak nepszerusitese, azok hozzaferesi es rbvid ideju par- 
kolasi lehetosegeinek fejlesztesevel, bovitesevel. A mikroMobilitasi Ponton privat tulajdonu mikro
mobilitasi jarmuvek szabad parkolasa, megosztott mobilitasi szolgaltatok (pl. Bubi, Lime, Donkey 
Republic) mukodese, a kozutkezeloi es tulajdonosi feladatkorok a BKK altal kidolgozott feltetelrend- 
szernek megfelelden valosulnak meg. A mikroMobilitasi Pontok jellemzdje, hogy belvarosi kornye- 
zetben 1 perc setaval elerhetoek, elhelyezesuket tekintve konnyen felismerhetok, megtalalhatok es 
segitik a csomopontok belathatosagat akadalyozd illegalis autoparkolas kikuszoboleset. Az elsosor- 
ban uttesten torteno elhelyezesukkel a szabalyos jarmukozlekedesre osztonoznek. Helyigenye egy 
kenyelmes autoparkolo nagysaga, amely igy egyidoben tobb ember mobilitasat segiti, szemben az 
elobbi alacsonyabb hatekonysagaval (kapacitaskihasznalas).

Tervezesi teriilet bemutatasa

Tervezesi teriiJet a VII. kerulet belso reszeben ;
A tervezessel erintett teruletek a VIII. kerulet alabbi terkepen jelolt helyszinein talalhatoak.

mikroMobilitasi PontokletesiteseJozsefvarosban 2/13
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1. abra: Tervezett mikroMobilitasi pontok a VIII. keruletben - lila jelolovel a jelen tervben szereplo 
helyszinek

Tervezett helyszinek
A projekt helyszineit a kovetkezo tablazat tartalmazza:

080011 1088 Budapest, Szentkiralyi u. 28 47.48986911043814 19.066215379131148

080070 1084 Budapest, Jozsef u. 44. 47.49189934010687 19.077279522404176

080090 1082 Budapest, Szigony u. 36. 47.48309735113586 19.07955014519742

080107 1081 Budapest, Nepszinhaz u. 22. 47.49529272728771 19.07498964821764

mikroMobilitasi Pontok letesitese Jozsefvarosban
Muszaki leiras
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mikroMobilitasi Pontok letesitese

Tamaszok
Az alkalmazando tipus 80 cm hosszu es 80 cm magas, 110 cm szerkezeti magassagu, 2" atmeroju 
(kulso atmero 60,3 mm), min. 3 mm lemezvastagsagu acelcsobol hajlitott U alaku keret (jelenlegi BKK 
standard), amelyen - a talajtol szamitott - 40 cm magassagban keresztrud van kialakitva. A 
kerekpartamaszfeluletkezelese tartos es idojaras allo, tuzihorganyzott kivitelu.

A kerekparlopasok megelozese erdekeben kiemelten fontos a tamasz burkolatba valo elmozdulas- 
mentes rogzitese. A burkolatba kerulo ~20 cm atmeroju furat melysege maximalis 30 cm legyen, a 
furatot kezi feltarassal kell kesziteni az esetleges vezetekserulesek elkerulese erdekeben vagy 30 cm 
mely beton alaptesttel kell ellatni. A furatba/alaptestbe kerulo csoszakaszt a kivitelezeskor el kell 
lapitani es dagadobetonnal kell 
rogziteni. A tamasz megepitese utan az 
aszfaltburkolatot es esetleges seruleseit 
helyre kell allitani. Mas, az epites soran 
megbontott talaj-vagy burkolat 
eseteben (terko burkolat, dfszburkolat) a 
talajt, a burkolatot es az esetleges 
seruleseket helyre kell allitani. A rogzites 
megfelelosegere vonatkozdan a 
kivitelezotol celszeru garanciat kerni. 
Amennyiben egy-egy mMP 
kialakitasakor a mar leglevo tamaszok 
athelyezesere van szukseg, abban az 
esetben az athelyezendo tamasz helyen 
a burkolatot minden esetben helyre kell 
allitani.

2. abra: BKK standard tamasz

mikroMobilitasi Pontok letesitese Jozsefvarosban
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CSOKORLAT nezete
M=1:50

2"-os ac^lcsO,..... METSZETE

30 cm mAlysAgD lyukfQrtsa 
kKOtese digad&betonnal

3. abra: BKK standard tamaszjellegrajza

Tajekoztato tabla \

Elhelyezesuk parosaval tortenik, oly modon, hogy mindket iranybol, gyalogosan es mikromobilitasi 
jarmuvel erkezve is lathato legyen. Kettonel tobbagu csomopontoknal a mikromobilitas 
szempontjabol forgalmasabb iranyok szamara kell a mMP-t jelezni.

A tajekoztato tablat a mMP teruleten, a szelso kerekpartamasz, terelotabla belso vagy kulso 
oldalanak vonalaban kell elhelyezni. Elhelyezeskor szempont, hogy KRESZ tabla belathatosagat ne 
akadalyozza, illetve csomopontokhoz minel kozelebb keruljon, igy a keresztutcakrol erkezok szamara 
is jobban eszrevehetd. A tajekoztatotabla alaphelyzetben bnallo, uj oszlopra kerul, viszont 
amennyiben a mMP szeletol 2-2 meteren belul talalhato olyan oszlop vagy kandellaber, amin nem 
talalhato KRESZ tabla, ugy ott is elhelyezheto.

Egyedi esetben a tabla elhelyezese szolgalhat parkolasgatlokent, viszont a gyalogos kozlekedest 
ilyen esetben sem akadalyozhatja.

Burkolati jelek

A mMP korul 24 cm szeles zold (lasd 4. abra) egyszer 
fujt oldoszeres burkolati jel keszitendo, amelyen belul 
a helyszinrajzokon lathato modon roller, illetve 
teherkerekpar piktogramot kell felfesteni. A 
jarmupiktogramok mMP pontokon belul a kovetkezo abrak szerint kell felfujni:

PANTONE 376 C
RAL 6018 | Yellow Green
CMYK 50/0/100/0
RGB 152/196/33

mikroMobilstasi Pontok letesitese Jozsefvarosban 5 /13
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4. abra:Jardan elhelyezve

SKn-jn

5. abra: Uttesten ferde kivitelben elhelyezve
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5. adra; Uttesten merdleges kivitelben elhelyezve (1)

mikroMobHitasi Pontok letesitese Jozsefvarosban
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5. abra: Uttesten merdleges kivitelben elhelyezve (2)

Egyeb forgalomtechnika ; /

Az utburkolaton kijelblt mikroMobilitasi Pont, a helyszinrajznak megfelelden, a KRESZ 159. sz. piros- 
feherszinu ny'd alaku terelotabldval egeszitendo ki, amely 1,40 m hosszu es 2" atmerdju csokorlat.

»>

6. abra: Terelbtabla

mikroMobilitasi Pontok letesitese Jozsefvarosban 8/13
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Mutargyak
Jelen tervezesi munka kereteben uj mutargyat nem terveztunk.

Kozmuvek v
Jelen tervezesi munka kereteben kozmuveket erinto beavatkozast nem terveztunk. A tamaszok 
letesitesevel letrejovo furatok melysege maximalisan 30 cm legyen, a furatot kezi feltarassal kell 
kesziteni az esetleges vezetekserulesek elkerulese erdekeben.

Kozvilagitas . ■
Jelen tervezesi munka kereteben a kozvilagitas modositasat nem terveztuk.

Vizelvezetes
Jelen munka kereteben a vizelvezetesi rendszer nem valtozik meg.

Fakivagas, Novenytelepites
A tervezett allapotban fak kivagasa, novenytelepites nem szukseges.

Kornyezetvedelem
A bontasi munkalatok soran felszinre keruld veszelyes hulladekokat a 102/1996(VII.12.) Korm. 
rendelet szerint kell artalmatlanitani.

A tervezett letesitmeny kdrnyezetvedelmi oltaiom alatt allo teruletet nem erint.

Az epites iddszakara vonatkozo zajhatarertekeket be kell tartani.

Amennyiben az epitkezesi idoszakra vonatkozoan hatarertek tullepes varhato, kerelmet kell benyuj- 
tani a zajterhelesi hatarertekek betartasa aioli felmenteshez a kdrnyezetvedelmi hatosaghoz.

Kivitelezdnek a kikerulo anyagok elszallitasakor, elhelyezesekor a kdrnyezetvedelmi eloirasoknak 
megfelelden kell eljarni, a szukseges engedelyeket be kell szerezni.

Hulladekkezeles
A kivitelezes soran keletkezd mindennemu hulladek kezelese a hulladek termeldje, jelen esetben a 
kivitelezd feladata. Az epites soran a kovetkezo hulladekok keletkezese varhato: Betontormelek, 
aszfalt tormelek, femhulladek.

A keletkezd nem veszelyes bontasi hulladekok az epltesi teriileten korlatozas nelkul tarolhatok, 
amennyiben a tarolas modja kizarja a kornyezet veszelyezteteset. Az ujboli beepitesre nem keruld 
bontott anyagok hasznositasa, hasznositasi celu deponalasa, artalmatlanitasa csak a 
kdrnyezetvedelmi hatosag engedelyevel vegezhetd, vagy engedellyel rendelkezo vallalkozasnak 
adhatokat

mikroMobilitasi Pontok letesitese Jdzsefvat osban 9 / 13
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A kivitelezes soran betartandok a hulladekok kezelesre vonatkozo eloirasok (2000.evi XLIII. torveny 
a hulladekgazdalkodasrol, illetve a kapcsolbdb jogszabalyok, 45/2004. (VII. 26.) KvVM egyuttes 
rendelet az epitesi es bontasi hulladek kezelesenek reszletes szabalyairol).

Hofuvas elleni vedelem
A tervezett allapotban vedomuvek epitese nem szukseges, a gepi hbeltakaritast az uzemelteto vegzi.

Alkalmazott szakagi eloirasok, szabvanyok
A tervezes soran az alabbi ervenyben levo tbrvenyek, rendeletek es utugyi eloirasok kerultek 
figyelembevetelre:

• 1988. evi I. torveny, a kbzuti kbzlekedesrol (tobbszor modositva),
• 1996. evi XXI. torveny, a teruletfejlesztesrdl es a teriiletrendezesrol,
• 1995. evi Lill, torveny, a kornyezet vedelmenek altalanos szabalyairol,
• 1997. evi LXXVIll.torvenyt, az epitett kornyezet alakitasarolesvedelmerol,
• 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet az egyes epitmenyekkel, epites munkakkal es epitesi 

tevekenysegekkel kapcsolatos epitesiigyi hatosagi engedelyezesi eljarasokrol
• 3/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK) az orszagos telepulesrendezesi es epitesi kbvetelmenyekrol,
• 1/1975. (11.5) KPM-BM egyuttes rendelet (KRESZ), a kbzuti kbzlekedes szabalyairol (tobbszor 

modositva),
• 2007. evi XXIII. tbrvennyel modositott 2003. evi CXXV. eselyegyenlosegi torveny
• 1998. evi XXVI. torveny, a fogyatekos szemelyek jogairdies eselyegyenloseguk biztositasarol

Muszaki eloiras szama Cime

e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezese (UBJT)

e-UT 04.02.11
Kbzuti jelzotablak. A jelzotablak megtervezese, 
alkalmazasa es elhelyezese

e-UT 04.00.12
Kbzuti jelzotablak. A jelzotablak megtervezesenek, 
alkalmazasanak es elhelyezesenek kbvetelmenyei

e-UT 04.02.12 Kbzuti jelzotablak. A feliratok betui, szamjegyei es irasjele

e-UT 04.02.21 Kbzuti jelzotablak. Veszelytjelzb tablak es jelkepeik

e-UT 04.02.22
Kbzuti jelzotablak. Athaladasi elsbbbseget szabalyozo 
jelzotablak es jelkepeik

e-UT 04.02.23 Kbzuti jelzotablak. Tilalmi jelzotablak es jelkepeik

e-UT 04.02.24 Kbzuti jelzotablak. Utasitast ado jelzotablak es jelkepeik

e-UT 04.02.31
Kbzuti jelzotablak. Kulbnleges szabalyokat jelzotablak es 
jelkepeik

e-UT 04.02.25 Kbzuti jelzotablak. Tajekoztato jelzotablak es jelkepeik

mikroMobilitasi Pontok letesitese Jozsefvarosban 10 /13
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Muszaki eldiras szama Cime

e-UT 04.02.32
Kbzuti jelzotablak. Utbaigazito es utalo jelzotablak es 
jelkepeik

e-UT 04.02.26 Kozuti jelzotablak. Kiegeszito jelzotablak es jelkepeik

e-UT 04.02.33
Kozuti jelzotablak. Idegenforgalmi jelzotablak es 
alkalmazasuk

e-UT 04.02.13
Kozuti jelzotablak. Az utbaigazito jelzotablak 
megtervezese, alkalmazasa es elhelyezese

e-UT 04.03.21
Kozuti utburkolati jelek alakja, merete, szine es 
elrendezese

e-UT 03.04.11
Kerekparforgalmi letesitmenyek tervezesi utmutatoja es 
utbaigazito jelzesrendszere

e-UT 03.04.13 Kerekparozhato kozutak tervezese

e-UT 04.05.12
Kozutakon folyo munkak elkorlatozasa es ideiglenes 
forgalomszabalyozasa

e-UT 03.01.11 Kozutak tervezese (KTSZ)

e-UT 03.02.12 Kozuti forgalom csillapitasa

e-UT 03.00.21 Uttervezesi rajzok tartalmi es formai kovetelmenyei

Munkavedelem
Gepi emeloberendezesekkel vegzett rakodasi es szallitasi munkak soran a 47/1999. (VIII.4.) GM 
rendelet, Emelogep Biztonsagi Szabalyzat vonatkozo fejezeteiben foglaltak betartasat kell 
megkovetelni.

Az egeszseges es biztonsagos munkavegzes korulmenyeit a munkahelyre vonatkozoan a 
munkavedelemrol szolo 1993. evi XCIIL, es 1999. evi XLII. sz. torvenyek szerint kell biztositani.

Az epitesi munkahelyen es kdzlekedesi utjain az alabbi kozepes megvilagitasi erossegeket kell 
biztositani:

- melyepitesi munka: 20 lux

- vaganyepitesi munka: 30 lux

A munkahelyen a dolgozokat ero zaj megengedett egyenerteku „A" hangnyomasszintje nem 
haladhatja meg a 85 dB-t.
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Az epftesi munka megkezdese elott a munkahely elkorlatozasara vonatkozo - az illetekes hatdsagok 
altal jovahagyott - forgalomkorlatozasi tervnek megfelelo kozuti jelzotablakat es korlatokat ki kell 
helyezni.

A munkahelyet a vasuti urszelvenyen kivul elhelyezett hordozhato (mobil) korlatokkal kell a kozuti es 
gyalogos forgalomtdl elvalasztani.

Az utelzard oszlopok es jelzdtablak szel okozta feldoles elleni vedelmet biztositani kell. A munkahely 
korulhatarolasara szolgalo elkorlatozas elejet es veget rossz latasi viszonyok es a szurkulet utani 
idoszakra uzembiztos mukodesu, villogd, borostyan sarga szinu fenyforrassal kell ellatni.

A kozmuvek altal szolgaltatott adatok alapjan feltiintetett kozmunyomvonalak csak tajekoztatd 
jelleguek, ezert a foldmunkat fokozott figyelemmel kell vegezni. A munkateruletet erinto 
kozmuvezetekek helyzetet celszeru kutatoarokkal feltarni, szukseg eseten az uzemeltetoktol 
szakfelugyeletet kell kerni.

Gepi foldmunka 2,0 m melysegig csak kutatoarokkal igazolt kozmumentes teruleten vegezheto!

Az eloirasok be nem tartasa eseten a kozmuvekben okozott karokert es azok helyreallitasaert a 
kivitelezo anyagi es erkolcsi felelosseggel tartozik!

A kozuti-vasuti palyan es annak kozvetlen kdzeleben munkat vegzok, illetve az ott tartozkodok 
reszere a jo lathatosagot biztositd sarga szinu, fenyvisszavero betettel ellatott minositett kozuti 
vedomelleny hasznalata kotelezo.

Forgalom alatti epftesi es fenntartasi munkak vegzese soran - indokolt esetben - a dolgozdk testi 
epsegenek biztositasara kulon szemelyt (szemelyeket) kell kijelblni a munkateruletfedezesere.

A kivitelezesi munka felelds, munkahelyi vezetoje az epitesvezetd (munkavezetd) aki a szakmai 
felugyelet ellatasa mellett egyszemelyben felelds a kollektiv es egyeni vedoeszkozok biztositasaert 
es hasznalataert, valamint a munkavedelmi eloirasok betartatasaert.

A foglalkoztatottak nyugtatd, izgato vagy kabftoszer, illetve alkoholos befolyasoltsag hatasa alatt 
nem allhatnak. A biztonsagos munkavegzest korlatozo egyeb okok (faradtsag, betegseggel 
osszefiiggd legyengult allapot) nem allhatnak fenn. A munkakepes allapot vizsgalatanak rendjet a 
4/VU/2002 szabalyozza. A fenti okok barmelyikenek meglete eseten a munkavallald koteles a munkat 
kiadd es iranyito vezetdjet tajekoztatni.

Ez a tervdokumentacio az ervenyben levo egeszsegugyi es munkabiztonsagi jogszabalyok 
figyelembevetelevel keszult:

• Tobbszor modositott 1993. evi XCIII. torveny a munkavedelemrol
• Tobbszor modositott 5/1993. (XII.26.) MUM rendelet a munkavedelemrol szolo torveny egyes 

rendelkezeseinek vegrehajtasarol
• 4/2002. (II.20.) SZCsM-EuM egyuttes rendelet az epftesi munkahelyeken es az epftesi 

folyamatok soran megvaldsitando minimalis munkavedelmi kovetelmenyekrol
• 1997. evi CLIV. torveny az egeszsegiigyrol
• 2000. evi XXV. torveny a kemiai biztonsagrol

A kivitelezesi munkalatok soran a fentiek es a tovabbi jogszabalyok betartasaert a kivitelezesi 
munkakert felelds vezetoe a felelosseg:
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• 25/1996. (VIII.28.) NM rendelet az egeszseget nem veszelyezteto munkavegzes es 
munkakdrulmenyek altalanos egeszsegugyi kovetelmenyeirol

• 32/1997. (V.9.) BM rendelet a tuzvedelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrol es 
munkakorokrol,

• 2/1998. (1.16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazando biztonsagi es egeszsegvedelmi 
jelzesekrol

• 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gepek biztonsagi kovetelmenyeirol es megfelelosegenek 
tanusitasarol

• 25/1998. (XII. 27.) EliM rendelet az elsosorban hatserulesek kockazataval jaro kezi 
tehermozgatas minimalis egeszsegi es biztonsagi kovetelmenyeirol,

• 65/1999.(XII.22.) EuM, rendelet a munkavallalok munkahelyen torteno egyeni vedoeszkoz 
hasznalatanak minimalis biztonsagi es egeszsegvedelmi kovetelmenyeirol

• 25/2000.(1X30) EuM-SzCsM rendelet a munkahelyek kemiai biztonsagardl
• 26/2000.(1X30) EuM rendelet a rakkelto anyagok hasznalatarol
• 18/2008. (XII3) SZMM rendelet az egyeni vedoeszkozok kovetelmenyeirol es 

megfelelosegenek tanusitasarol
• 4/2002. (II.20.) SzCsM-EuM egyuttes rendelet az epitesi munkahelyeken es az epitesi 

folyamatok soran megvalositando minimalis munkavedelmi kovetelmenyekrol
• 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszultseg Alatti Munkavegzes Biztonsagi Szabalyzatanak 

kiadasardl,
• 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet es 22/2005. (XII. 21.) FMM rendeletek a munkaeszkozok es 

hasznalatuk biztonsagi es egeszsegugyi kovetelmenyeinek minimalis szintjerol
• 22/2005. (VI.24.) EiiM rendelet a rezgesexpozicionak kitett munkavallalokra vonatkozo 

minimalis egeszsegi es munkabiztonsagi kovetelmenyekrol,
• 66/2005.(XII.22.) EuM rendelet a munkavallalokat erd zajexpoziciora vonatkozo minimalis 

egeszsegi es biztonsagi kovetelmenyekrol
• 70/2007. (IV.14.) Korm. rendelet a foglalkozas-egeszsegugyi szolgalatrol szolo 89/1995. (VII. 

14.) Korm. rendelet modositasa
• MSZ09-57.0033-1990 Munkavedelem veszelyes berendezesekben beszallassal vegzett 

munkak biztonsagtechnikai kovetelmenyei.

A jogszabalyok betartasat, valamint a biztonsagos es egeszseges munkafeltetelek teljeslileset a 
munkahelyeket folyamatosan ellenorizni szukseges.

Tuzvedelem
Ez a tervdokumentacid az ervenyben levo tuzvedelmi jogszabalyok figyelembevetelevel keszult:

• 1996. evi XXXI. torveny a tuz elleni vedekezesrbl, a muszaki mentesrol es a tuzoltosagrol,
• 30/1996.(XII.6.) BM rendelet a Tuzvedelmi Szabalyzat kesziteserol
• 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az Orszagos Telepulesrendezesi es Epitesi Kove- 

telmenyekrol (OTEK)
• 54/2014.(XII.5.) BM rendelet az Orszagos Tuzvedelmi Szabalyzatrol
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TERVEZdl NYILATKOZAT

Alulfrott Torma Daniel Attila a BKK Budapest Kozlekedesi Kozpont Zrt. munkavallalojakent 
kijelentem, hogy a

mikroMobilitasi Pontok letesitese Jozsefvarosban 

c. tervdokumentacio a vonatkozo munkavedelmi, biztonsagtechnikai szabalyok szerint keszult.

A muszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak, igy kulbnosen az Etv. 31. 
§-anak (1)-(2) es (4) bekezdeseben meghatarozott kovetelmenyeknek, az orszagos 
telepulesrendezesi es epltesi kovetelmenyeknek es az eseti hatosagi elolrasoknak.

A munkavedelemrol szolo 1993. evi XCIII. torveny 18.§ (1) bekezdeseben foglaltak a muszaki 
megoldasoknak megfelelnek.

A hatalyos szabvanyoktol valo elteresre nem volt szukseg.

Mint tervezo, a szukseges tervezoi jogosultsagokkal rendelkezem.

Budapest, 2021.11.16.

Torma Daniel Attila 
felelos tervezo 

KtK, 01-16880
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