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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 103/2021.(XII.15.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület 

Alföldi utca 7. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához. 

 

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 

az Alföldi utca 7. szám (34729 hrsz.) alatt álló társasház optikai kábel létesítéséhez. 

A Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36,). megbízásából, Szakács 

Milán tervező (Távközléstechnika Zrt. 1101 Budapest Kőbányai út 36.) készítette a 

kivitelezési terveket, (munkaszám: TT 73/2021) mely alapján tulajdonosi- és közútkezelői 

hozzájárulást kért a 1081 Budapest, Alföldi utca 7. FKF Nonprofit Zrt. optikai ellátásának 

létesítéséhez 

Az építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Kun utca (34743/1 hrsz.) 

járdaburkolatát. 

A tervezett beruházás során Budapest VIII. Kun utca 6-10. szám előtt meglévő járda burkolat 

egy része elbontásra kerül. Az új K1 típusú szekrényből FKF épületbe LPE40 védőcső kerül 

beépítésre melynek tervezett fektetési mélysége 0,6 méter. Az építés és bontás idejére a 

gépjárműforgalmat és a járdán a gyalogos forgalmat biztosítani kell, a járdán provizórium 

alkalmazásával. A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a 

földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es 

rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen Trg≥96% és teherbírása 

E2≥68 MN/m2 . A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell 

igazolni. 

 A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti 

rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt 

– 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap 

– 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető) 

Az elbontott aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a 

meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni.  

A járdában közműtérképen nem jelölt a parkolási rendszer üzemeléséhez szükséges kábel 

haladhat, valamint közműtérképen jelölt közművezetékeket közelít meg a munkavégzés ezért 

csak óvatos kézi földmunka végezhető.  

Az építés során, ill. azzal összefüggésben és amiatt tönkrement bármely felület helyreállítását 

el kell végezni, az útszegély sérülése esetén az eredeti állapotnak megfelelő szegélyelemeket 

kell visszaépíteni. 

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni. 

 

Feltételek és kikötések: 



 jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

 a tulajdonosi hozzájárulás a Kun utca (hrsz: 34743/1) járda munkálatokkal érintett 

területére terjed ki, 

 az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a 

közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlap szerinti mellékletek csatolásával 

előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni 

munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet 

figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott 

munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság 

mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania. 

 

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 

maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. december 23. 

 


