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218/2022. (VII. 20.) 

 
 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  

Városüzemeltetési Bizottságának 218/2022. (VII. 20.) számú határozata 

(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal) 

 

Tulajdonosi, közútkezelői és zöldfelületi hozzájárulás megadásáról  

a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér átépítéséhez 

 

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi, közútkezelői és zöldfelületi 

hozzájárulását adja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 

Budapest, Baross u. 63-67. sz.) megbízásából a Korzó Tervezési Stúdió Kft. (székhely: 1051 

Budapest, Október 6. utca 15. 3/2.) mint tervező képviseletében eljáró Grabner Balázs 

ügyvezető által benyújtott, Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér átépítésére vonatkozó 

kérelméhez. 

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

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

 a tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 

Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér (35238/3 hrsz.), Tavaszmező utca (35261/2 

hrsz.), Őr utca (35189 hrsz.) valamint Német utca (35210/5) út- és járdaburkolatainak 

munkálatokkal érintett területére terjed ki. 

 a kivitelezőnek 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 további előírások: 

 

A tervezett burkolatok szintjét és lejtésviszonyait úgy kell kialakítani, hogy a burkolaton 

csapadékvíz ne álljon meg sem az átépített, sem a megmaradó felületeken. 

 

A Horváth Mihály tér (35238/3 hrsz.), Tavaszmező utca (35261/2 hrsz.), Őr utca (35189 

hrsz.) valamint Német utca (35210/5) helyszínek burkolatai az alábbi rétegrendekkel 

kerüljenek kialakításra: 

 

 Térkő járdaburkolatok az alábbi, a tervben szereplő rétegrenddel kerüljenek kialakításra: 

– 8 cm térkő járdaburkolat 

– 3 cm 2/4 zúzottkő  

– 20 cm mészkő FZKA 

– 1 rtg. geotextília, 150 g/m
2 

– tömörített altalaj, TRy=90 

 

 Megerősített térkő járdaburkolatok az alábbi rétegrenddel kerüljenek kialakításra: 

– 8 cm térkő járdaburkolat 

– 3 cm 2/4 zúzottkő  
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– 20 cm mészkő FZKA 

– 20 cm homokos kavics, HK 0/32, Try=95 

– 1 rtg. geotextília, 150 g/m
2 

– tömörített altalaj, TRy=90 

 

 Megerősített térkő útburkolatok az alábbi rétegrenddel kerüljenek kialakításra: 

– 10 cm térkő útburkolat 

– 3 cm 2/4 zúzottkő  

– 20 cm mészkő FZKA, TRy=95  

– 20 cm homokos kavics, HK 0/32, Try=95 

– 1 rtg. geotextília, 150 g/m
2 

– tömörített altalaj, TRy=90 

 

 Az aszfalt útburkolatok felújítása az alábbi rétegrenddel kerüljenek kialakításra: 

– 10 cm AC-8 (N) aszfaltbeton kopóréteg  

– 0-4 cm meglévő aszfalt burkolat marása  

 

Az aszfalt vágása a meglévő burkolaton a tengelyre merőlegesen történjen. A kopóréteg 

keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező. A helyreállítás során 

az e-UT_06.03.21 Útpályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi 

követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani. 

 

A térkő burkolatú út- és járdafelületek építése során a Betonkő burkolatú pályaszerkezetek 

tervezésére és építésére vonatkozó e-ÚT 06.03.02 számú útügyi műszaki előírásban 

foglaltakat be kell tartani. 

 

A fák közelében végzett munkák során az MSZ 12042:2019 szabvány előírásait be kell 

tartani. 

 

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 

maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2022. július 25. 

 


