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ELŐTERJESZTÉS
a Városüzemeltetési Bizottság 2022. november 09-i ülésére

Tárgy: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására Budapest VIII. 
kerület, Szigony utca - Corvin Irodaház optikai ellátásához

Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia irodavezető
Készítette: Ágh László közútkezelő ügyintéző
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Mellékletek: 1. sz. melléklet Kérelem

2. sz. melléklet Műszaki leírás
3. sz. melléklet Átnézeti helyszínrajz
4. sz. melléklet Helyszínrajz

Tisztelt Városüzemeltetési Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az NSN TraffiCom Kft. (székhely: 1083 Budapest, Bókay János utca 36-42.) beruházó 
megbízásából a Loxton Kft. (2113 Erdőkertes, Banka utca 6.) által benyújtott 221001 
munkaszámú tervdokumentáció szerint kivitelezésre kerülő Budapest VIII. kerület, Szigony 
utcai Corvin Irodaház optikai kapcsolat kialakításához tulajdonosi és közútkezelői 
hozzájárulás kérelmet nyújtott be.

Az igény a Szigony utcában meglévő Invitech nyomvonalra egy új NI-es megszakító 
szekrény ráépítésével és abból leágazva valósítható meg. Innen új földalatti hálózat kiépítése 
szükséges a végpontig. Az Invitech meglévő hálózata a Szigony utca páratlan számú oldalán 
található. A Szigony utca 35-37. szám között a meglévő nyomvonalra szükséges ráépíteni egy 
új NI-es megszakító szekrényt, benne 20 m kábeltartalékkal. Ebből a megszakítóból 2LPE40- 
es védőcsövet kell fektetni 0,6m mélységben, majd a Szigony utcát útátvágással kell 
keresztezni KPE110-es védőcsövei.

A kérelmekhez benyújtott 221001 munkaszámú tervdokumentáció kivitelezése a Budapest 
VIII. kerület, Szigony utca 37. sz. (36205 hrsz.), valamint a Szigony utca 39. sz. (36204 hrsz.) 
és a Szigony utca 26. sz. (36186 hrsz.) ingatlanok közötti optikai kapcsolat létrehozását 
célozza, és keresztezi az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. 
kerület, Szigony utca (36199 hrsz.) közút út- és járdaburkolatát.

IL A beterjesztés indoka
Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

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, 
Szigony utca - Corvin Irodaház optikai ellátásához

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Budapest VIII. kér., Szigony utcai Corvin Irodaház optikai ellátásához:

• 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 Szigony utca (36199 hrsz.) belterületi 
közút munkálatokkal érintett részeire 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 földkábeles csatlakozóvezeték építésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

A munkavégzést követően a munkaárok és munkagödrök helyén a burkolat helyreállítást a 
földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es 
rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen Trg>96% és teherbírása 
E2>68 MN/m2. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell 
igazolni.



Amennyiben a bontási munkálatokat a jelenlegi lezárások ideje alatt elvégzik, nem 
szükséges forgalomtechnikai terv, valamint jóváhagyás.

Az út- és járdaburkolatok végleges helyreállítási rétegrendjét nem határozzuk meg. Az 
útszakasz megépítését a megállapodás szerinti tervdokumentációkban szereplő 
rétegrenddel kell elvégezni.

A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-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. Fel töltés 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.
Ezen tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az 
építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
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 program”-ban 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

https://kapu.budapestkozut.hu


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 .
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:
Jogi Kontroll: dr. Kiss Éva jogi referens
Eélenörizte:

s SzilviaD
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Beterjesztésr £ LKAIL1

s Csilla 
zö

Jóváhagyta:

Camara-Bereczki Ferenc Miklós 
A VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE
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N DOKUMENTUMOT DIGITALIS 
ALAIRASSAL LATTA EL.

L’ AVDH SIGN
21k es. Banka utca 6.
Tel.: (36-30) 420-78-63
web: www.loxton.hu
E-mail: loxton@loxton.hu

Budapest Főváros Vili, kerületi Önkormányzat
Hatósági Ügyosztály
Építésügyi Iroda

Budapest
Baross utca 63-67.
1082

Tisztelt Cím!

Az NSN TraffiCom Kft. megbízásából elkészítettük a Budapest Vili, kér., Szigony u. 
Corvin Irodaház optikai ellátásához szükséges kiviteli tervdokumentációt.

Kérjük, hogy a mellékelt tervdokumentáció alapján közútkezelői hozzájárulásukat 
szíveskedjenek részünkre kiadni.

Tisztelettel:
L.OXTOnkct

21,13 Erdőkertes, Benke u. 6.
Adószám: 1 2S243A3-2-1 3

Bankszámla szám:

lDlO3B3E-154SBlQD-aiDO3OOB

Visnovszky Péter 
Tervező 
30/420-7863

Erdőkertes, 2022. október 11.

http://www.loxton.hu
mailto:loxton@loxton.hu
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LOXTOn

LOXTON KFT. 
2113 Erdőkertes, Banka utca 6. 
Tel.: (36-30] 420-78-63 
web: www.loxton.hu 
E-mail: loxton@loxton.hu

3 MŰSZAKI LEÍRÁS

Tárgy: Budapest, Vili, kerület, Szigony utca - Corvin irodaház optikai ellátása 

Beruházó: NSN TraffiCom Kft. 1083 Budapest, Bókay János utca 36-42.
Tervező: Loxton Kft. 2113 Erdőkertes, Banka utca 6.

Munkaszám: 221001

A tervezett nyomvonal hossza: 54,0 m

Tervezett optikai kábel: Fve 2x12 B/T - 95,0
Az építéssel érintett földrészlet: 36199 Hrsz, 36186 Hrsz

Az építéssel érintett térképszelvény: 067-41

Tervezett csökonfiguráció: 2LPE40

A tervezés előzményei:

A Budapest, Vili, kerület, Szigony utcai Corvin irodaházba az optikai kapcsolat tervezését 
rendelte meg az Invitech ICT. Services Kft. a Loxton Kft-töl.

Az igény a Szigony utcában meglévő Invitech nyomvonalra egy új N1-es megszakító 
szekrény ráépítésével és abból leágazva valósítható meg. Innen új földalatti hálózat 
kiépítése szükséges a végpontig. A tervezést megelőzött egy helyszíni bejárás ahol 
tervezéshez szükséges műszaki paraméterek tisztázásra kerültek.
A kiviteli terv az E-Közmü rendszerből letöltött összközműves térképi adatbázisra készült el.

A terv ismertetése:

Az Invitech meglévő hálózata a Szigony utca páratlan számú oldalán található.
A Szigony utca 35-37. szám között a meglévő nyomvonalra szükséges ráépíteni egy új Ni
es megszakító szekrényt, benne 20m kábeltartalékkal. Ebből a megszakítóból 2LPE40-es 
védőcsövet kell fektetni 0,6m mélységben, majd a Szigony utcát útátvágással kell 
keresztezni KPE110-es védőcsővel, majd a páros számú oldalon egy új K1-es megszakítót 
kell kiépíteni. Az útkeresztezést úgy kell elvégezni, hogy egyenesen az épület meglévő 
beállási pontjához érkezzen, ahol a 2 üres KPE110-es védöcsöves bevezetés közül a 
válaszfalhoz közelebbin keresztül átvezetve érjük el a Gyengeáramú fogadó helységet. 
Ebben a fogadóban az ajtóval átellenes sarokba, néhány cm-rel megemelve kell elhelyezni a 
rack szekrényt az esetleges beázások miatt. A nyomvonalon Fve 2x12 B/T optikai kábelt kell 
használni, majd az új rack-be egy új 1UFOMS-FPS-SIE8 típusú rendezőt szükséges 
telepíteni, majd az 1-12. szálait kifejteni.
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Loxion

LOXTON KFT.
2113 Erdőkertes, Banka utca 6. 
Tel.: (36-30) 420-78-63 
web: www.loxton.hu 
E-mail: loxton@loxton.hu

A Szigony utcát a 39. szám előtt is útátvágással kell keresztezni, szintén KPEIIO-es 
védőcsövét. A páros számú oldalra érkezve egy új K1-es megszakítót kell elhelyezni, majd 
összekötni a K1-01 és K1-02 megszakító szekrényeket, 2LPE40-es védőcsővel, 0,6m 
fektetési mélységben. Az épület meglévő bevezetési pontján keresztül kell elérni a 
Gyengeáramú fogadót, majd a beállást Hauff-Technik HRD 100-1G-2/40 tömítéssel kell 
lezárni.

A tervezett nyomvonal kiépítése után a munkaterületet az eredeti állapotának megfelelően a 
Budapest Közút és a Fővárosi Önkormányzat előírásai szerint helyre kell állítani.

http://www.loxton.hu
mailto:loxton@loxton.hu









