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88/2021.(XI.17.) 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 88/2021.(XI.17.) számú határozata 

(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,  

Losonci tér 2. optikai vezeték építéséhez 
 

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

a STENTOR-MI Tervező és Szolgáltató Kft. (2660 Balassagyarmat, Felsőmalom u. 7.) DIGI 

Távközlési és Szolgáltató Kft. Bázisállomásaihoz, nagysebességű mobilhálózat kiépítés 

céljából optikai ellátás létesítéséhez. A kérelmekhez benyújtott ST-024/2021 munkaszámú 

tervdokumentáció alapján az optikai földkábel építéshez szükséges közterületi munkák 

végzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

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

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

 a tulajdonosi hozzájárulás a Baross utca (35528/2 hrsz.) és Losonci utca (35728/43 

hrsz.)  

 munkálatokkal érintett területére terjed ki, 

 az építtetőnek (kivitelezőnek) a közterületi munkák megkezdése előtt munkakezdési 

(burkolatbontási) hozzájárulást kell kérnie a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt 

nyomtatvány adattartalmának megfelelően, a szükséges mellékletek csatolásával. 

 A kérelmekhez benyújtott ST-024/2021 munkaszámú tervdokumentáció a Baross utca 

113/B előtt elhaladó meglévő Invitech alépítményre egy új K1-es megszakító 

telepítésének, az új megszakítóból a Baross utca 113/A házszám felé aszfalt járdában 

az új 2LPE40 bevezető csövek indításának, az új leágazáshoz a Illés utca 1. előtt lévő 

N2-es szekrényben lévő kötésből új Fve2x12B/T kábel (a Baross utca irányába az 

1LPE40 csőhálózatban a végpont (Losonci tér 2.) felé) indításának műszaki terveit 

tartalmazza. A tervek alapján a tulajdonosiés közútkezelői hozzájárulás kiadható.  

A tervek szerinti beruházás során Budapest VIII. kerület Losonci tér 2. szám előtt 

meglévő járda aszfalt egy része elbontásra kerül. Az új megszakítóból a Baross utca 

113/A házszám felé aszfalt járdában indítják az új 2LPE40 bevezető csöveket. Az új 

csövek a Baross utca 113/A házszám épület bejáratának bal oldalán egy vascsöves 

felálláshoz érkeznek meg. Az új vascsöves felállást a meglévő mellé építik ki. Az új 

2LPE40 bevezető csövek 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 (a járda teljes szélességében)  
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– 15 cm vtg. C12/15-32-F1 (földnedves) járda betonlap  

– 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 95% (más anyaggal nem 

helyettesíthető) – 95% tömörségű földvisszatöltés  

– KPE 110 védőcsövet 10 cm homok, vagy rostált föld ágyazattal ellátva 

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, ezért csak óvatos kézi földmunka végezhető. Az építés során, ill. azzal 

összefüggésben és amiatt tönkrement bármely felület helyreállítását el kell végezni. 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. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. november 24. 

 


