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Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület  

Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához 

 

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

a Bacsó Béla utca 3. szám (34843 hrsz.) alatt álló társasház optikai kábel létesítéséhez.  

A Magyar Telekom Nyrt. megbízása alapján a hálózatépítést a Távközléstechnika Zrt. Best-

Tel Kft. konzorcium végzi. A létesítéshez szükséges terv dokumentációt a kivitelező 

megbízásából Szakács Milán (13-67039; HI-V, HI-VN) tervező készítette. Munkaszám: 

HMP_07/2021. 

A műszaki terv a társasház optikai ellátás létesítéséhez szükséges tervezést tartalmazza. 

 A tervezett nyomvonal 1 kV-os és 10 kV-os földkábelt, gáz, víz, szennyvíz, távközlési, 

csapadékvíz elvezetési hálózatot közelít meg, illetve keresztez. 

Az optikai vezeték építéséhez szükséges az ingatlan előtti járdát mintegy 6 m
2 

felületen 

felbontani és helyreállítani. 

 

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 Bacsó Béla utca (hrsz: 34842/2) 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, 

 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 95% (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

A bekötést 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 csatlakozó aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel 

kell a meglévő aszfalt burkolatot az új burkolathoz csatlakoztatni. 



Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 

maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
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