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Tisztelt Városüzemeltetési Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 
u. 19-21. sz.) tulajdonosi és közútkezelői kérelmet nyújtott be Józsefváros Önkormányzatához 
a Budapest VIII. kerület, Blaha Lujza téren a Márkus Emília utca - Rákóczi út sarkán MÓL 
Bubi mikromobilitási gyüjtöállomás létesítéséhez.

A Blaha Lujza tér a pesti belváros, egyben Budapest egyik legfontosabb és legforgalmasabb 
csomópontja, naponta több, mint 200 000 ember használja. A tér állapota elavult, rendezetlen 
volt, hosszabb idejű tartózkodást feltételező köztéri funkciót lényegében nem töltött be. A tér 
egyben a VIII. kerületi palota negyed kapuja is, a Somogyi Béla utca tengelyén keresztül.

A projekthez kapcsolódóan kettő MÓL Bubi gyüjtöállomás létesül a téren. Az egyik a tér 
József körút felöli részén, nagyjából az eredeti helyén, a másik a Márkus Emília utca - 
Rákóczi út sarkán.

A tér felújítási munkálatai 2021. július 12-én kezdődtek meg és tervezetten 2022. november 
29-én fejeződnek be. A műszaki átadás-átvétel ezt követően kezdődhet meg.

Tekintettel arra, hogy ez utóbbi MÓL Bubi gyüjtöállomás létesítésének munkálatai érintik 
Budapest VIII. kerület, Blaha Lujza tér 36406 hrsz.-ú belterületi közút út- és járdaburkolatát, 
amely az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében van, ezért szükséges az Önkormányzat 
hozzájárulása.

IL A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.
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III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A közterületi kivitelezés megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. 
A döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

A Városüzemeltetési Bizottság hatásköre a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról 
és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati 
rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 5.1.1. 
pontján alapul.
A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 36-43. 
§-ain, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM 
rendelet melléklet 2.3. pontján alapul.
Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési 
Bizottságának ./2022. (XI. 09.) határozata

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása Budapest, VIII. kerület, Blaha 
Lujza téren a Márkus Emília utca - Rákóczi út sarkán MÓL Bubi mikromobilitási 
gyüjtőállomás létesítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Budapest VIII. kerület, Blaha Lujza téren a Márkus Emília utca - Rákóczi út sarkán egy 
MÓL Bubi mikromobilitási gyüjtőállomás létesítéséhez.

• jelen tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az 
építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

• a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Blaha Lujza tér 36406 hrsz.-ú belterületi 
közút út- és járdaburkolatának munkálatokkal érintett területeire terjed ki,

• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon.

• Téli burkolatbontási tilalom figyelembevételével engedélyt kiadni alapvetően március 
15. - november 15. közötti 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 MÓL Bubi mikromobilitási gyűjtőállomás kivitelezésére vonatkozó műszaki 
előírások:

A tervezett beavatkozások a Blaha Lujza tér 36406 hrsz. út- és járdaburkolatát érintik. A járda 
gyalogosforgalmát akadályozza, ezért az építés alatti forgalomtechnikai kialakítást meg kell 



tervezni és a tervekre a Budapest Közút Zrt., mint forgalomtechnikai kezelő hozzájárulását be 
kell szerezni.

Munkakezdési engedélyt a közútkezelő csak érvényes forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás 
birtokában ad ki.
A tervezett építés érintheti a Blaha Lujza tér közműveit, ezért az érintett közmükezelöket az e- 
közmü rendszerben igazoltan meg kell keresni és a hozzájárulásukat be kell szerezni.

Térkő járdaburkolatok a felújítások során tervben szereplő rétegrenddel kerüljenek 
kialakításra, vagy legalább az alábbiak szerint:

- 10 cm térkő járdaburkolat
- 3 cm 2/4 zúzottkő
- 20 cm CKT4
- tömörített altalaj, TRy=90

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 járda burkolatát teljes szélességben helyre kell állítani.

Az útburkolat kopórétegét minden bontással érintett forgalmi sáv teljes szélességében, 
minimum a szélességgel megegyező hosszban kell helyreállítani.

A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Ut-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és 
minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A kitermelt földet és elhasznált anyagokat azonnal el kell szállítani, a munkaterületen földet 
és egyéb kitermelt anyagot tárolni tilos. Feltöltés csak termett, tömörítésre alkalmas talajjal 
lehetséges.

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

A munkavégzés idejére a munkaterületet biztonsági védőkorláttal körbe kell keríteni, 
éjszakára ki kell világítani!

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján az útpálya 
szerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyekre vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 10 év; a járdák, térburkolatok, és az utak kopórétegeire vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 5 év.

A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást fenti számra 
hivatkozással az engedélyes köteles szintén bejelenteni. A hozzájárulás idegen területek 
igénybevételére nem jogosít, és nem mentesíti az engedélyest az egyéb, más jogszabályok 
által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A fővárosi közműfejlesztések, útfelújítások és egyéb forgalmi átrendeződések operatív 
összehangolása érdekében a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai 
szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű,- vasút- és egyéb építések és 
az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet alapján 



történő munkavégzés tervezése és folyamatos koordinációja érdekében a közterületen 
végzendő munkák munkakezdési hozzájárulását csak a „TKM programiban rögzített 
(Tervezett Közterületi Munkák) munkákhoz lehet kérni és kiadni. A tervezett közterületi 
munkát a KÉP rendszerben (https://kapu.budapestkozut.hu) a kérelmezőnek kell rögzítenie.
A munkakezdési hozzájárulási kérelmet a TKM rendszerben történt rögzítés után lehet 
befogadni, a kérelemhez csatolni kell a rögzítést igazoló ID azonosítót nyomtatott 
formátumban.

Jelen tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. november 15.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára 
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2022. november 2.

dr. Lennert Zsófia 
irodavezető

Készítette: kerületgazdálkodási Ügyosztály városüzemeltetési és zöldprogram iroda
Leírta: Ágh László ügyintéző v
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Tulajdonosi hozzájárulás és közútkezelői hozzájárulás kérelmek MÓL Bubi gyűjtőállomás 
létesítéséhez

Tisztelt Osztályvezető Úr!

A Blaha Lujza tér a pesti belváros, egyben Budapest egyik legfontosabb és legforgalmasabb 
csomópontja, naponta több, mint 200 000 ember használja. A tér állapota elavult, rendezetlen volt, 
hosszabb idejű tartózkodást feltételező köztéri funkciót lényegében nem töltött be. A tér egyben a 
Vili, kerületi palota negyed kapuja is, a Somogyi Béla utca tengelyén keresztül.

A tér felújítási munkálatai 2021. július 12-én kezdődtek meg és tervezetten 2022. november 29-én 
fejeződnek be. A műszaki átadás-átvétel ezt követően kezdődhet meg.

A projekthez kapcsolódóan kettő MÓL Bubi gyújtőállomás létesül a téren. Az egyik a tér József körút 
felőli részén, nagyjából az eredeti helyén, a másik a Márkus Emília utca - Rákóczi út sarkán. Tekintettel 
arra, hogy ez utóbbi MÓL Bubi gyújtőállomás Józsefváros Önkormányzat tulajdonában álló területen 
létesülne, ezért ezúton kérem a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások megadását a 
gyújtőállomás megvalósításához.

Budapest, 2022. október 14.

Üdvözlettel:

Sebestyén Gábor 
osztályvezető 

Infrastruktúra Projektiroda 2 
BKKZrt.

Melléklet:

• Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 01-10-046840
Cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

Telefon: +36 30 774 1000
Fax: +36 30 774 1001
Web: www.bkk.hu
E-mail: bkk@bkk.hu
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MÓL BUBI GYŰJTŐÁLLOMÁSOK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ MOBI MIKROMOBILITÁSI PONTOK 
HÁLÓZATFEJLESZTÉSE ÉS KIVITELEZÉSE - FORGALOMTECHNIKAI ELEMEK ÉS ÚTBURKOLAT 

BONTÁSSAL JÁRÓ KIVITELEZÉSEK

Műszaki leírás

A Budapest főváros területén üzemelő MÓL Bubi gyűjtőállomások hálózatának fejlesztése és 

kivitelezése a MOBI mikromobilitási pontok (a továbbiakban együttesen: gyűjtőállomás) fejlesztésével 

és kivitelezésével összhangban történik, melyek a fenntartható városi közlekedésfejlesztés egyik 

alapját képezik. A BKK Zrt. által meghatározott koncepció szerinti tervezést saját hatáskörben valósítja 

meg, azonban a kivitelezéshez külső partner, a Budapest Közút Zrt. bevonása szükséges.

A gyűjtőállomások telepítése során telepítendő eszközök felsorolása, vagyis a MÓL Bubi 

gyűjtőállomások és a MOBI mikrobilitási pontok forgalomtechnikai elemei:

• tájékoztató totemek

® kerékpártámaszok

® hajlított csőkorlátok

® KRESZ táblák (pl. terelőtábla, tájékoztató tábla)

® KRESZ táblaoszlopok

© körbefestés és piktogramok

• egyéb, helyszíntől függő forgalomtechnikai elemek (pl. parkolásgátló poller, útburkolati jel, 

kerékpáros (elő)jelző)

A Megrendelő BKK Zrt. a Vállalkozó irányába (Budapest Közút Zrt.) a tárgyi feladatokat a következő 

műszaki tartalommal részletezi:

• gyűjtőállomások elemeinek - jóváhagyott tervek és engedélyek - szerinti kivitelezése

® gyűjtőállomások kivitelezését akadályozó utcabútorok áthelyezése

• gyűjtőállomások kivitelezése előtti ún. előkészítő kivitelezési munkák elvégzése (pl. útburkolat 

javítás, csere, vagy burkolt felület kialakítás)

© gyűjtőállomások akadálymentes megközelítésének biztosítása (pl. szegélydöntés,

1

Irt
telefonszám:
fax: +36 30 774 1001
web: www.bkk.hu
e-mail:

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cégjegyzékszám: 01-10-046840
cím: 1075 Budapest Rumbach S. u. 19-21.

http://www.bkk.hu
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BKK O

szegélysüllyesztés)

• gyűjtőállomások forgalomtechnikai elemeinek (ideértve a körbefestést is) kivitelezése

• Megrendelőtől kapott matrica tervek Vállalkozó általi kinyomtatása és a gyűjtőállomás 

elemein történő elhelyezése

• munkakezdés megkezdése előtt az érintettek kiértesítése és bejelentések megtétele, 

kivitelezéshez szükséges felhívó KRESZ és tájékoztató táblák (pl. időszakos megállni tilos) 

kihelyezése

• kivitelezést akadályozó parkoló gépjárművek bejelentése és szükség esetén azok elszállítása

Felsorolt munkák, kivitelezések részeletes kifejtése:

• Gyűjtőállomások elemeinek jóváhagyott tervek és engedélyek szerinti kivitelezése

o gyűjtőállomások, azok elemeinek megvalósítása a jóváhagyott terveknek megfelelően

• Gyűjtőállomások kivitelezését akadályozó utcabútorok áthelyezése

o tervezett helyszínen lévő utcabútorok bontása és áthelyezése, raktározása vagy 

deponálása

o a kivitelezés útjában álló utcabútorok áthelyezésének megvizsgálása, tulajdonosokkal 

való egyeztetése/értesítése

o szükséges utcabútorok tényleges áthelyezése, szállítások felmérése

• Gyűjtőállomások kivitelezése előtti ún. előkészítő kivitelezési munkák elvégzése (pl. 

útburkolat javítás, csere, vagy burkolt felület kialakítás)

o gyűjtőállomások burkolt felületének vizsgálata, teljeskörű javaslattétel a javításra vagy 

cserére

o gyűjtőállomások helyszínén a burkolt felület javítása, cseréje a vizsgálat eredménye, 

illetve az ehhez kapcsolódó megrendelői döntés értelmében függően

o burkolt felület cseréjének teljeskörű szakági megtervezése, kivitelezése, 

engedélyeztetése

o burkolt felület kivitelezésével keletkező hulladék dokumentálása, elszállítása 

rendeltetés és szabályozás szerint, esetleg deponálása

A kivitelezési munkák során különös tekintettel kell lenni a munka és balesetvédelmi előírások

telefonszám:
fax: +36 30 774 1001
web: www.bkk.hu
e-mail:

2BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cégjegyzékszám: 01-10-046840
cím: 1075 Budapest Rumbach S. u. 19-21.

http://www.bkk.hu
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jogszabályok betartására.

o 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, valamint vonatkozó munkavédelmi 

szabványok és rendeletek

o 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, valamint 

vonatkozó tűzvédelmi szabványok és rendeletek

A feladatokat részletesen az egyedi megrendelésekkel rendelkezésre bocsátott, jóváhagyott és 

engedélyekkel rendelkező kiviteli tervek tartalmazzák, vagy a feladatok műszaki leírása.

Gyűjtőállomás általános elvi kialakítása:

A MÓL Bubi kerékpárok utcai tárolása, bérlése és leadása a gyűjtőállomásokon történik. A 

gyűjtőállomás kerékpártámaszokból, totemoszlopból és forgalomtechnikai hajlított csőkorlátokból, 

pollerekből áll. A kerékpárok utcai tárolása a gyűjtőállomás területén történik, itt lehetséges a 

felvételük és ide kerülnek visszaadásra. A totemoszlopon a rendszer használatával kapcsolatos 

információk vannak feltüntetve. A gyűjtőállomás telítettsége esetén a kerékpárokat a saját 

kitámasztójukkal a zöld színű burkolati jelen belül elhelyezve lehet tárolni, a bérlést az okoslakattal 

zárni. A gyűjtőállomásokon a rollerek, cargo-bike-ok az arra kijelölt helyen tárolhatók, saját 

támasztójukkal, vagy lakattal a kerékpártámaszhoz rögzítve.

Gyűjtőállomás kerékpártámaszainak, totemeinek rögzítése:

A tájékoztató totem alaplemezének rögzítése a meglévő aszfalt, térkő, terméskő, gránit burkolatba 

csavarozással történik, a furatokat vízzáró tömítéssel szükséges ellátni, amennyiben szükséges. A 

csavarok mérete: M12 x 100 mm.

A szokásos aszfalt útpályaszerkezet: 10-12 cm aszfalt burkolat, 15-20 cm betonalap / ckt alap.

A szokásos aszfalt járda pályaszerkezet: 3 cm aszfalt burkolat, 15 cm betonalap/ ckt alap.

A szokásos térkő burkolat pályaszerkezet: 6cm burkolat, 15-20cm ckt alap vagy más ágyazó.

A terméskő és gránit burkolatok egyedi méretűek lehetnek, 15-20cm ckt alap vagy más ágyazó.

Hajlított csőkorlát, táblatartó oszlop létesítése meglévő burkolatba történik: ezek lehetnek 

terelőtáblák, vagy kerékpártámaszok, rögzítése koronafúróval vagy dübel csavarral lehetséges, 

mélysége a burkolt felülettől függő, átlagosan 30-40cm.
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Gyűjtőállomás vízelvezetése:

A totem alaplemez alatt a csapadékvíz át tud folyni, így a burkolat csapadékvíz elvezetését a 

kerékpárkölcsönző állomás nem befolyásolja. Víznyelők, közmű fedlapoktól bármely elem 50cm 

távolságra kerül rögzítésre, annak érdekében, hogy a közművek karbantartása akadálymentes legyen.

Gyűjtőállomás közműcsatlakozás:

A gyűjtőállomás nem igényel közműkapcsolatot.

Gyűjtőállomás közműcsatlakozás nyilatkozat:

Vállalkozó nyilatkozik, hogy a gyűjtőállomás telepítéshez kapcsolódóan közműegyeztetést nem végez, 

tekintettel arra, hogy a gyűjtőállomások kialakítása az útburkolat megbontását átlagosan 300 -400 

mm (azaz háromszáz-négyszáz milliméter) mélységben igényli, melyhez maximálisan 60 mm átmérőjű 

furatot használ, ezáltal a felszín alatt esetlegesen futó közműveket nem érinti. A Vállalkozó a 

közműegyeztetés elmaradásából eredően költségekért felelősséget vállal.

Útépítés:

A gyűjtőállomás kialakításához alapvetően nem szükséges útépítési beavatkozás. Bármely útburkolat, 

járdafelület bontás, átépítés a Vállalkozó általi vizsgálat és javaslattételt követően, a Megrendelő 

jóváhagyását követően történik.

Forgalomtechnikai kialakítás:

A gyűjtőállomások forgalomtechnikai és közútkezelői hozzájárulással rendelkeznek. Ha bármely okból 

módosítás szükséges, a forgalomtechnikai és közútkezelői hozzájárulás beszerzése a Megrendelő 

feladata.

A gyűjtőállomás körbefestése és vízszintes forgalomtechnikai elemek:

A gyűjtőállomások körbefestését a Megrendelő az arculathoz illően RAL 6018-as színkóddal, 24cm-es 

szélességben kéri elvégezni. A körbefestéshez helyszínrajzot készít a Megrendelő, amely tartalmazza 

annak méreteit és méretezett elhelyezését. A festék a Vállalkozó által biztosított oldószeres festék. A 

festék alkalmazandó más piktogramokhoz, például roller vagy cargo-bike piktogram elkészítéséhez.

Az oldószeres festék gyors kopása miatti karbantartás indokolt, a Felek egyeztetnek, hogy mely
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felületen szükséges a tartós kivitelű burkolati jel alkalmazása. Mindkét festék használatához a 

Vállalkozó a megfelelő sablont alkalmazza.

Tartós útburoklati jelek és piktogramok oldószeres gépi festése, sárga, fehér vagy MÓL Bubi RAL6018 

zöld színben megrendelő kérése szerint történik.

Karbantartó jármű megállása:

Megrendelő nem biztosít karbantartó jármű megállására helyszínt, minden esetben a Vállalkozó saját 

gépjárművel az általános forgalmi sávban, figyelmeztető jelzés (sárga villogó) használata mellett tud 

megállni. A tervezés folyamán Megrendelő a karbantartó jármű megállását vizsgálja, ahol szükséges 

feltünteti, mint javasolt megállóhely. Ahol közvetlen kapcsolat van parkolóhelyhez vagy koncentrált 

rakodóhelyhez történő megállásra, ott a megállási hely egyértelműen nem kerül feltűntetésre. A 

karbantartó jármű behajtásának engedélye a Vállalkozó saját hatáskörében kezelendő.

Gyűjtőállomások arculati elemei:

MOBI táblák és elhelyezésük:

Szabványos KRESZ oszlopon elhelyezve, D=600mm méretű, kör alakú szabványos rozsdamentes táblára 

elhelyezve. Két oldalon bilinccsel rögzített kivitelezés, standard magassággal.

MÓL Bubi tájékoztató totem és elhelyezésük:

Önálló, lábon álló kivitelezés, talpán furatokon keresztül burkolt felületre rögzíthető. A váz szerkezet 

acél, horganyzott, időjárás álló kivitelben, dibond lemez popszegeccsel rögzítve kerül a vázra, a dekor 

fólia UV álló, öntapadó kivitel.
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Talplemez
- tüzihorganyzott
- 5mm lemezvastacság

010mm furat

heggesztés helye

- tüzihorganyzott. 3mm faivastagsagú. 
40x40mm-es zártszelvényböl

- előlap és hátlap dibond anyagból 
a dekorfólia méretében
- rögzítése popszegeccsel

Teljesítés, műszaki átadás-átvétel, számlázás:

A Keretszerződés 7. pontja tartalmazza.
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FORGALOMTECHNIKAI HELYSZÍNRAJZ M=1:200 è
Rákóczi

5db támasz, RAL7016 szinterezéssel
Kerület: 15,4m
Terület: 15,5m2

Megrendelő:
RAL6018
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