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Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület Karácsony 

Sándor utca – Kálvária tér – Lujza utca területén villamos földkábel rekonstrukcióhoz 

 

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

– az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72–74.) megbízásából eljáró – MÁTRA-

PHONE KFT. (2120 Dunakeszi, Madách utca 11.) által benyújtott dokumentáció (Msz: 20T-

110) szerinti villamos földkábeles hálózat rekonstrukció elvégzéséhez, az alábbi feltételekkel 

és kikötésekkel: 

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

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

 a hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Kálvária tér (hrsz: 35865/1), a Karácsony 

Sándor utca (hrsz: 35455) és a Lujza utca (hrsz: 35434) érintett út- és járdaszakaszára 

terjed ki, 

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

vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek 

csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell 

tartani, 

 kötelezi a kivitelezőt az érintett területen lévő fák védelmére, a bontási helyek 

megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 

5 év garanciát vállal: 

 a bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell 

helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (egy forgalmi sáv 

szélességével megegyező hosszúságban) 

– 7 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg  

– 20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap 

– 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal 

nem helyettesíthető) 

 a bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 

szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a járda teljes 

szélességében) 

– 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap 

– 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal 

nem helyettesíthető) 

 a bontással érintett parkolósáv burkolatát az alábbi rétegrenddel kell 

helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– nagykockakő burkolat 

– ágyazó zúzalék 

– 20 cm C8/10-32/F stabilizált útalap 

– 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal 

nem helyettesíthető) 

 



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. 
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