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162/2022. (VI. 22.) 

 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  

Városüzemeltetési Bizottságának 162/2022. (VI. 22.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

Várományosi közútkezelői engedély kiadásáról a Magyar Műszaki és Közlekedési 

Múzeum területén, a vasúti híd és a Kőbányai út között kialakított közútra vonatkozóan 
 

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

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (székhely:1072 Budapest, Rákóczi út 42.) 

megbízásából a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 

37.) tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulást kért útépítés létesítéséhez. 

 

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

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

 a hozzájárulás Budapest VIII. kerület Közlekedési Múzeum területén létesítendő új út 

és környezte 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. 

 

Az építésre vonatkozó különleges műszaki előírások: 

 

A tervezett út pályaszerkezete a terveknek megfelelően: 

– 4 cm AC-11 kopó (mF) aszfaltbeton kopóréteg 

– 7 cm AC-22 kötő (mF) aszfaltbeton kötőréteg 

– 7 cm AC-22 alap (mF) aszfaltbeton alapréteg 

– 20 cm vtg. CKt-4 hidraulikus útalap 

–25 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg 

 

A tervezett járda pályaszerkezete a terveknek megfelelően: 

– 6 cm vtg. beton térkő 

– 3 cm ágyazóhomok 

– 15 cm vtg. CKt-4 hidraulikus útalap 

– 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg  

A tervezett kapubehajtóknál a járda burkolatát gépjármű forgalomra kell méretezni, 20 cm 

vastag útalappal. A kapubehajtók az úthoz döntött szegéllyel csatlakozzanak. 

 

A zöldfelület lejtését úgy kell kialakítani, hogy a zöldfelületről a járdára ne folyjék a 

csapadék, a járdán csapadékvíz ne álljon meg. Az útburkolat csapadékvizét zárt vízelvezető 

rendszerrel kell elvezetni, a szegély mellett elhelyezett víznyelőkön keresztül. A csapadékvíz 
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elvezető hálózatot a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. kezelésébe kell átadni, ezért a 

létesítéskor a kezelői hozzájárulásában előírtakat figyelembe kell venni. 

 

A tervben jelölt Celtis occidentalis fafajta ültetéséhez hozzájárulunk, legalább 16/18-as 

méretosztályú fa telepítését kérjük, a minimális tőtávolság 5 méter. Az ültetéshez 1x1x1 

méteres ültetőgödör szükséges. A kitermelt szennyezett talajt el kell szállítani, ültetőgödör 

visszatöltéséhez felhasználni tilos. A fákat friss, elsőosztályú földdel kell elültetni. Ültetéskor 

az ültetőgödörbe egy 1,5 méter hosszú gyökér öntöző csövet kell lehelyezni. A földlabdát 

összetartó drótot és szövetet a gödörben kell szétbontani, majd ezután behelyezni a három, 

minimum 6 cm átmérőjű támrudat. A beültetés során a földet be kell iszapolni, minimum 60- 

80 liter/fa vízmennyiséggel. Ezek után kell kialakítani a faöntözéshez a fatányért, és felső 

léckerettel rögzíteni a támrudakat. Az ültetést követően 5 cm széles kötöző gurtnival kell a fát 

a támrudakhoz feszíteni. A leírtaktól eltérő telepítés esetén a fák megerősödése nem 

biztosított, így kezelésüket nem tudja az Önkormányzat vállalni. A Fricsay úton tervezett 

vasúti átjárónak (beleértve annak tartozékait és biztosítóberendezéseit) a kezelését az 

Önkormányzat nem vállalja. 

 

A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. 

 

Az építés megkezdéséhez a forgalomtechnikai kezelő, a Budapest Közút Zrt.-nek a 

hozzájárulását meg kell kérni az építés alatti forgalmi rendre vonatkozóan is. 

 

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: 2022. június 27. 


