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129/2022. (V. 25.) 

 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  

Városüzemeltetési Bizottságának 129/2022. (V. 25.) számú határozata 

(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal) 

 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest, VIII. kerület, 

M3 metró rekonstrukciójához kapcsolódóan a Szentkirályi utca - Üllői út csomópont 

ideiglenes kialakításához 

 

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

a BKV Zrt. (székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.) megbízásából a FŐMTERV Mérnöki 

Tervező Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Lövőház u. 37.) által készített 24.18.044 tervszámú 

tervdokumentáció szerint a Budapest, VIII. kerület Szentkirályi utca - Üllői út csomópont 

ideiglenes kialakításához, alábbi feltételekkel: 

 

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

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

 a tulajdonosi hozzájárulás a Szentkirályi utca (36770 hrsz.) munkálatokkal érintett 

területére terjed ki, 

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

előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon. 

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, 

síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania. 

 

A munkálatokra vonatkozó különleges műszaki előírások: 

 

A Szentkirályi utca ideiglenes burkolatát a kérelemhez csatolt R003.F1.220218 tervszámú 

mintakeresztszelvényen jelölt pályaszerkezettel kell kialakítani, a meglévő aszfalt burkolathoz 

csatlakozásnál bitumenes szalag beépítésével. 

 

A parkolásgátló oszlopokat és útburkolati jeleket az ideiglenes kialakítás visszabontása után 

kérjük helyreállítani.  

Az átépítéssel érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani: 

– 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében 

– 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap 

– 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (Trg 96%) 

 

A bontással esetlegesen érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell 

helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a 

szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani. 

 

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

 



2 
 

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 

maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes. 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2022. május 30. 


