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Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület Blaha 

Lujza tér felújításához kapcsolódó vízkiváltás és csapadékvíz elvezetés létesítéséhez 

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását 

adja, Blaha Lujza tér csomópont és környezete csatlakozó területeinek komplex felújítási 

terveihez kapcsolódó vízkiváltás és csapadékvíz elvezetés létesítéséhez.  

 

A kérelemhez benyújtott tervdokumentáció a csapadékvíz elvezetés során a Blaha Lujza téren 

meglévő D60 egyesített csatorna és a hozzá kapcsolódó víznyelők bontását, és az új 

vízelvezető hálózat elemeinek (résfolyókák és új DN400 KG-PVC egyesített csatorna) 

építését tartalmazza. A Blaha Lujza téren a csapadékvíz elvezetésen túl a téren létesülő 

építmények (WC, kukatároló, vízgépészeti aknák) és a szennyvíz elvezetése is a 

tervdokumentáció része. A Somogyi Béla utca átépítéséhez kapcsolódóan a meglévő 

víznyelők és bekötővezetékeik bontását, valamint az új vízelvezető hálózat részeként rácsos 

folyókák és víznyelők, valamint ezek bekötővezetékeinek építését tartalmazza a 

tervdokumentáció. 

 

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 Blaha Lujza tér (hrsz.: 36406) út és járda, valamint a 

Somogyi Béla utca (36429 hrsz.) és a Márkus Emília utca (36433 hrsz.) út és 

járdaburkolat 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 

munka kezdéssel 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. 

 A folyókák bekötésénél bűz zárat kell alkalmazni. Az építendő rácsos folyóka 

fedőrácsát csavaros kapcsolattal kell rögzíteni a folyókatesthez. A közútkezelő a 

csapadékvíz elvezető rendszer - beleértve a rácsos folyókákat és résfolyókákat is – 

üzemeltetését nem vállalja. 

A csatornafektetést 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 .  



Azokon a területeken, ahol a bontási- és vízépítési munkák nem kapcsolódnak 

burkolatépítéshez, a közút és a járda burkolatát az eredeti állapotban kell 

helyreállítani:  

 A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 

szerkezeti rétegenként 30-30 cm átlapolással: 

–  4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg, 

–  7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg, 

–  20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap, 

–  20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem 

helyettesíthető).  

 A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 

szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással, teljes járdaszélességben: 

–  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). 

 A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell 

helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét 

oldalról. 

 Az érintett zöldfelületeket helyre kell állítani. A munkaárok szélétől számított 50-50 

centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani, az aszfalt vágása az árok 

szélével párhuzamosan, élvágóval történjen. A kopóréteg hosszcsatlakozásainál és 

keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező. A helyreállítás 

során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, építési feltételek és 

minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani. 

Azokon a szakaszokon, ahol a vezeték nyomvonala a fák gyökérzónájában, vagy 

annak 1 méteres körzetében halad, a vezetékre gyökérvédelem szükséges. A fák 

közelében végzett munkák során az MSZ 12042:2019 szabvány előírásait be kell 

tartani. 

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

 

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 

maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes. 
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