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Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról, Blaha Lujza tér felújításához 

kapcsolódó 0,4 kV, 10 kV és közvilágítási hálózat terveire 

 

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

a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-

21.) a Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó 0,4 kV, 10 kV és közvilágítási hálózat 

terveihez. 

Az építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület 

Blaha Lujza tér (36406 hrsz.) út- és járdaburkolatát. A kérelmekhez benyújtott 

5957_KIV_KZV tervszámú tervdokumentáció a közvilágítás kapcsán a Corvin Áruház előtti 

és a Márkus Emília utcai járdában meglévő közvilágítási földkábel és kandeláberek bontását 

és új földkábelek fektetésének, valamint 12 m magas DOSA kandeláberek létesítésének 

műszaki terveit tartalmazza. 

 

 A tervek szerinti beruházás során a Blaha Lujza tér szervízútjának burkolata alatti 0,4 kV 

hálózat létesítésével a szervízút és a Márkus Emília utca járda és az útburkolat, valamint az út 

szegélye érintett. A tervek alapján a tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás kiadható az 

alábbi kikötésekkel: Az útburkolat alatti vezetékszakaszokat védőcsőben kell az útburkolat 

alatt átvezetni. A kábelbontást és kábelfektetést 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 építési munkák nem kapcsolódnak a Blaha Lujza tér 

felújításának burkolatépítéséhez, 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 ré-

tegenként 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. 

 

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 (36406 hrsz.) út- és járdaburkolatának 

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. 

 


