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TERVEZŐI NYILATKOZAT

A tervezett létesítmény megnevezése:
Szentendre, Lévay utca felújítása Bükkös part 

Tervfajta: KIVITELI TERV 
Szakág:  ÚTÉPÍTÉS, VÍZELVEZETÉS, 
 
Az utak építésének és a forgalom részére való átadásának hatósági engedélyezéséről szóló 93/2012.(V.10.) 
Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdésének b.) pontjában foglaltak alapján

hogy a tervek megfelelnek a tervezéskor érvényben lévő általános és eseti hatósági előírásoknak, a 
megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos és ágazati 
szabványok, műszaki előírások követelményein
A tervezés során szabványtól való eltérést nem kért
A tervdokumentáció tartalma kielégíti az 522/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben előírt követelményeket.
A tárgyi dokumentáció a létesítmény (létesítmény
vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi és 
környezetvédelmi előírások betartásával készült, valamint ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki 
leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák. 
A vezetékkeresztezések és megközelítések megfelelnek az MSZ 151
hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm
vízilétesítményeknek más, nyomvonal jellegű építménnyel történő keresztezésére és megközelítésére 
vonatkozó részletes szabályok) foglalt, vonatkozó, előírásoknak.
A tárgyi tervezés során a közműkezelőkkel, közú
egyeztetések megtörténtek. 
Alulírott szakági tervező tervezői jogosultsággal rendelkez
A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (5)
hogy a tervdokumentáció tartalmazza a) tárgyi létesítmény, aa) fentiekben megjelölt helyen történő, ab) b) 
tervezett kialakításának leírását a műszaki leírásban. A Tervezői nyilatkozat tartalmazza az 
Tervező c) jogosultságának igazolását valamint d) annak kinyilvántartását, hogy da) az általa tervezett 
műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek
követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak. dc) Az építési engedélyezési terv és a 
kivitelezési terv összhangban van. e) betervezett építési termékek megfelelnek a 3275/2013. (VII. 16.) 
Korm. rendeletnek. 
 
A Lévay utcán tervezett burkolat felújítás nem építési engedély köteles tevékenység.

 
Visegrád, 2018. február hó 

     
                 

Kenéz Attila
Mérnök Kamarai sz.: 
KÉ-

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
  

A tervezett létesítmény megnevezése: 
Lévay utca felújítása Bükkös part – Szentlászlói út közötti szakaszon

 

VÍZELVEZETÉS, FORGALOMTECHNIKA  

Az utak építésének és a forgalom részére való átadásának hatósági engedélyezéséről szóló 93/2012.(V.10.) 
Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdésének b.) pontjában foglaltak alapján 

n y i l a t k o z o m, 
hogy a tervek megfelelnek a tervezéskor érvényben lévő általános és eseti hatósági előírásoknak, a 
megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos és ágazati 
szabványok, műszaki előírások követelményeinek. 
A tervezés során szabványtól való eltérést nem kértem. 
A tervdokumentáció tartalma kielégíti az 522/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben előírt követelményeket.
A tárgyi dokumentáció a létesítmény (létesítmény-csoport) telepítésére, tervezésére és üzemel
vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi és 
környezetvédelmi előírások betartásával készült, valamint ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki 

zetékkeresztezések és megközelítések megfelelnek az MSZ 151-1:2000 szabványlap, valamint a vizek 
hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm.rendelet 1. sz. mellékletében (A vizeknek és 
vízilétesítményeknek más, nyomvonal jellegű építménnyel történő keresztezésére és megközelítésére 
vonatkozó részletes szabályok) foglalt, vonatkozó, előírásoknak. 
A tárgyi tervezés során a közműkezelőkkel, közútkezelőkkel és Önkormányzattal a szükséges tervközi 

Alulírott szakági tervező tervezői jogosultsággal rendelkezik, a kamarai nyilvántartásban szerepel.
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés alábbi pontjai alapján a Tervező nyilatkozza:

hogy a tervdokumentáció tartalmazza a) tárgyi létesítmény, aa) fentiekben megjelölt helyen történő, ab) b) 
tervezett kialakításának leírását a műszaki leírásban. A Tervezői nyilatkozat tartalmazza az 
Tervező c) jogosultságának igazolását valamint d) annak kinyilvántartását, hogy da) az általa tervezett 
műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési 
követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak. dc) Az építési engedélyezési terv és a 
kivitelezési terv összhangban van. e) betervezett építési termékek megfelelnek a 3275/2013. (VII. 16.) 

tervezett burkolat felújítás nem építési engedély köteles tevékenység.

     
                                                   
Kenéz Attila   úttervező  
Mérnök Kamarai sz.: 13-9703    

-K, KÉ-KK     

  Tsz.: 77-18 

közötti szakaszon 

Az utak építésének és a forgalom részére való átadásának hatósági engedélyezéséről szóló 93/2012.(V.10.) 

hogy a tervek megfelelnek a tervezéskor érvényben lévő általános és eseti hatósági előírásoknak, a 
megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos és ágazati 

A tervdokumentáció tartalma kielégíti az 522/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben előírt követelményeket. 
csoport) telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére 

vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi és 
környezetvédelmi előírások betartásával készült, valamint ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki 

1:2000 szabványlap, valamint a vizek 
hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 

.rendelet 1. sz. mellékletében (A vizeknek és 
vízilétesítményeknek más, nyomvonal jellegű építménnyel történő keresztezésére és megközelítésére 

tkezelőkkel és Önkormányzattal a szükséges tervközi 

k, a kamarai nyilvántartásban szerepel. 
bekezdés alábbi pontjai alapján a Tervező nyilatkozza: 

hogy a tervdokumentáció tartalmazza a) tárgyi létesítmény, aa) fentiekben megjelölt helyen történő, ab) b) 
tervezett kialakításának leírását a műszaki leírásban. A Tervezői nyilatkozat tartalmazza az alulírott 
Tervező c) jogosultságának igazolását valamint d) annak kinyilvántartását, hogy da) az általa tervezett 
műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) 

, az országos településrendezési és építési 
követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak. dc) Az építési engedélyezési terv és a 
kivitelezési terv összhangban van. e) betervezett építési termékek megfelelnek a 3275/2013. (VII. 16.) 

tervezett burkolat felújítás nem építési engedély köteles tevékenység. 



I. ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI SZAKASZ, KIINDULÁSI FELTÉTELEK 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.) megbízásából, 
Cégünk a GrafiTUS Kft. elkészítette Szentendre, Lévay utca Bükkös part – Szentlászlói út 
közötti szakasz burkolatfelújításának útépítés, víztelenítés, forgalomtechnika szakágak kiviteli 
terveit. 

A műszaki megoldások kialakítását, valamint a terv véglegesítését többszöri konzultáció, 
egyeztetés előzte meg a Megrendelő szakembereivel. Az egyes műszaki megoldások 
paramétereinek részletezése, illetve pontosítása ezeken az egyeztetéseken kerültek 
meghatározásra.  

A tervezett beavatkozások, pályaszerkezeti rétegrendek az egyeztetéseken résztvevők 
által jóváhagyott műszaki tartalom alapján kerültek meghatározásra. 

A tervezési szakaszra részletes geodéziai felmérés készült. A helyszínrajzon a meglévő 
állapotot a tervezett burkolatokkal, meglévő közművezetékekkel, egyéb tereptárgyakkal, 
valamint a meglévő forgalmi rend feltüntetésével ábrázoltuk. 

A tervezés során az alábbi szabványokat és útügyi előírásokat vettük figyelembe: 

ÚT 2-1.201  „Közutak Tervezése” 
ÚT 2-1.202. Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése 
ÚT 2-1.215  Közutak víztelenítésének tervezése 
ÚT 2-1.226  Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei 
ÚT 2-1.222  Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai 
ÚT 2-1.503 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése 
ÚT 2-3.204  Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények 
ÚT 2-3.205  Kő- és műkő burkolatok építése 
ÚT 2-3.206  Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú 

alaprétegei. Építési előírások 
ÚT 2-3.207  Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú 

alaprétegei. Tervezési előírások 
ÚT 2-3.208  Útépítési beton burkolatalapok. Tervezési előírások 
ÚT 2-3.210  Pályalemezekből visszanyert beton újrafelhasználása 
ÚT 2-3.212 Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése. Követelmények 
ÚT 2-3.301-1 Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) 
ÚT 2-3.302 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi   

   követelmények 
ÚT 2-3.701 Útburkolatok hézagkitöltő anyagai 
ÚT 2-3.706 Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása 

II. TERVEZETT ÁLLAPOT 

II./a A tervezési munka leírása, tervezési paraméterek 

II./a/1. A tervezési munka leírása 

A tervezési terület Szentendre belterületén, a Lévay utca Bükkös part – Szentlászlói út 
közötti szakaszán helyezkedik el. 

A tervezési feladat a meglévő aszfalt burkolat és járda felújítása.  

  



II./a/2. Tervezési paraméterek 

Az egyeztetéseknek megfelelően a tervezett útszakasz tervezési osztályát az alábbiak 
szerint vettük figyelembe: 

Belterületi, lakó-, kiszolgáló funkciójú út, beépített területen: B.VI.d-C.  

Ennek megfelelően a tervezési paramétereik az alábbiak: 

útkategória B.VI.d.C 
vt, km/h 30 
min R, m 25 
min p, m 21 
max e, % 15,0 
min Rd, m 
megállási látótávolság biztosításához 

160  

min Rh, m 250 
min d, % 2,5 
max q, % 7,0 
max Δer, % 2,0 
min Δer, % 0,3 
min Lm, m 25 
forgalmi sávszélesség, m 2,75 
biztonsági sáv kiemelt szegélyen belül, m - 

A fenti tervezési osztályoknak megfelelően alkalmazott geometriai és keresztmetszeti 
jellemzőket a terv egyes munkarészei - helyszínrajzok (3...), hossz-szelvények (4...), 
mintakeresztszelvények (5.), keresztszelvények (6.) - tételesen tartalmazzák. 

II./b Az út kategóriába sorolása, a területrendezési tervekkel, a helyi építési szabályzattal 
való összhang, illetve az azokkal történő megfelelőség igazolása, a meglévő állapot leírása 

II./b/1. Az út kategóriába sorolása 

A II./a/2. pontban leírtak szerint. 

II./b/2. A területrendezési tervekkel, a helyi építési szabályzattal való összhang, illetve az 
azokkal történő megfelelőség igazolása  

A tervezett burkolatfelújítás Szentendre város építési szabályzatával nem ellentétes.  

II./b/3. Meglévő állapot leírása 

A Lévay utca alsó szakasza a Bükkös part – Kovács László u. között kétirányú, a felső – 
meredek – szakasza a Szentlászlói út felől a Kovács László u.-ig egyirányú. 

Mind az alsó kétirányú, mind a felső egyirányú szakasza lényegében egyenes 
vonalvezetésű. Az alsó szakaszon a meglévő burkolat jellemző szélessége ~4.5 m, a bal oldalon 
süllyesztett szegéllyel, a jobb oldalon futósorral kombinált kiemelt szegéllyel határolva.  

A meglévő burkolat keresztmetszeti profilja változatos képet mutat, a Lehel utca 
keresztezéséig egyoldali (jobb) keresztesés, azt követően pedig tetőszelvény kialakítás jellemzi. 
Az oldalesés mértéke tág határok között változik.  

A vizsgált szakasz teljes hosszán több, korábban elvégzett nagyfelületű javítás, néhány 



  

   

keresztrepedés és ezeken kívül egyes helyeken lokális teherbírási hibára utaló repedések 
láthatók. Helyenként kisebb mértékű kigyűrődés, plasztikus deformációk is tapasztalhatók.  

A jelenlegi pályaszerkezetet a tervezés időszakában nyitva lévő munkagödrök 
szemrevételezése alapján állapítottuk meg, a hidraulikus alaprétegen egyetlen aszfaltréteg van.  

Meglévő pályaszerkezet az alábbi: 
- 40-60 mm aszfalt 
- 150-160 mm soványbeton alapréteg 
- bizonytalan vastagságú és anyagú fagyvédő réteg. 

A tervezési területen található közművezetékeket a közműkezelőktől kapott információk, 
valamint a helyszíni felmérések alapján bemért felszíni közműszerelvényeket a Részletes 
helyszínrajzokon ábrázoltuk.  

II./c Helyszínrajzi, magassági, keresztmetszeti kialakítás 

II./c/1. Helyszínrajzi kialakítás 

A Lévay u. tervezett vonalvezetése illeszkedik a meglévő kialakításához. A tervezési 
szakasz eleje a 0+167,69 kmsz.-ig egyenes. A Kovács László u.-i csatlakozáshoz R=1000 m 
sugarú jobb ívben halad, a torkolat kis mértékű kiszélesedésével.  

A Lévay utca felső szakasza egyenes vonalvezetésű, a tengelyt a jobb oldali szegély 
vonalától 1,5 m-re vettük fel. 

A tervezési szakasz vége a 0+340.47 km szelvényben, a Szentlászlói út bal oldali 
burkolatszél vonalában található. 

III./c/2. Magassági kialakítás 

A magassági vonalvezetés tervezésekor figyelembe vettük a csatlakozó útszakaszok 
meglévő pályaszintjét, a kapubehajtókhoz történő igazodást, a felszíni csapadékvíz elvezetés 
biztosítását, valamint a meglévő közműszerelvények fedlapszintjeit. 

A tervezési szakasz elején a meglévő csapadékvíz elvezető csatorna vonalában lévő helyi 
mélypontot megtartottuk, a kiskockakő burkolattal tervezett vápavonalat követően folyamatos – 
min. 0,25 %-os - emelkedésben terveztük a pályaszintet. Az alsó szakasz végén – szabályos 
keresztmetszeti profil kialakítása érdekében – magassági korrekciót terveztünk a meglévő 
burkolat visszabontásával. 

A felső szakaszon a meglévő eredő esés megtartásával, szabályos homorú, illetve domború 
lekerekítő ívek közbeiktatásával terveztük a pályaszintet, csatlakozva a keresztező utak 
burkolatszéleihez. Ezen a szakaszon – a meglévő burkolatszélesség csökkentése mellett – 
egyoldali (jobb) keresztesésű burkolat kialakítását javaslunk. Ezzel a bal oldali kapubehajtók 
csatlakozása is kedvezőbben alakítható ki, a járdacsatlakozásokban a szegélyek megfelelő 
szintben történő lesüllyesztésével (törekedve az akadálymentes gyalogos közlekedés 
kialakítására). 

  



  

   

II./c/2 Keresztmetszeti kialakítás 

A választott keresztmetszeti jellemzők megfelelnek a vonatkozó szabvány előírásainak, 
továbbá a Megbízói, valamint közútkezelői igényeknek. A fentiek figyelembevételével az alábbi 
keresztmetszeti jellemzők kerültek alkalmazásra: 

 - Aszfalt burkolat szélessége:      3.00 – 4.50 m 
 - Járda burkolat szélessége:      1.18 – 2.00 m 
 - Oldalesés a burkolaton (d):      2.0 %  
 - Füves padka szélessége a kiemelt szegély mögött:     0.50 m 
 - Oldalesés a padkán:      3,0 - 5.0 % 
 - Rézsűhajlás:      1:1.5 

II./c/3 Földmunka tervezése 

A földmunkákat csak az érintett közművekkel, zárt víztelenítési elemekkel kapcsolatos 
tennivalók (létesítés, meglévőknél védelembe helyezés, kiváltás, átépítés) elvégzése után szabad 
megkezdeni, betartva a közműkezelők előírásait.  

A földművek építését úgy kell ütemezni és végrehajtani, hogy kivitelezés közben a 
csapadék és egyéb víz az épülő földműben lehetőleg kárt ne okozzon. A munkaterület 
víztelenítését a víznek munka közbeni rendszeres és haladéktalan elvezetésével kell biztosítani. 

Ha csapadék következtében a talaj a kitermelés vagy a beépítés helyén túlzott mértékben 
átnedvesedik, a munka csak akkor folytatható, ha a talaj kiszáradt és az alkalmassági vizsgálat 
eredménye megfelelő. Jelentős átnedvesedés esetén az elázott részt el kell távolítani, vagy a 
nedves talajt kielégítő módon kezelni kell (pl. meszezés). 

Külön nyomatékkal hívjuk fel a figyelmet arra, hogy földmunkát csak földmunkavégzésre 
alkalmas időszakban lehet és szabad végezni. 

Téli, kora tavaszi, hóolvadásos időszakban, amikor a talaj átfagyása felenged, ill. 
csapadékos időszakban nem szabad az alkalmatlan fedőréteg eltávolítását, talajcserét végezni, 
mert maga a gépekkel történő munkavégzés teszi elfogadhatatlanná a földmű minőségét, ezért 
további talajcsere vagy talajjavítás igénye merülhet fel.  

A földmű építésekor, annak különböző szintjein az alábbi teherbírási értékeket kell 
biztosítani: 

 a javító-fagyvédőréteg tetején (a földmű tetején)  E2=65 MN/m2, 
 a javítóréteg alatti szinten  E2=30 MN/m2  

A földmű védőréteg alatti részét 20 cm vastagságban min. Trρ = 93%-ra, az FZKA útalapot 
min. Trρ = 96%-ra szükséges tömöríteni. 

Töltésépítésre olyan talajok építhetők be, melyek kielégítik az Út 2-1.222 „Utak és 
autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai” című Útügyi műszaki előírásban 
foglaltakat. A töltés felső 0,5 m vastag részébe kötött talaj nem építhető be. A földmű felső 0,5 
vastag részét min. jól tömöríthető (U>7) szemcsés talajból szükséges megépíteni. 

A földpadkák és zöldsávok felületének rendezése után min. 10 cm vastagságban 
humuszolni kell azokat. A felületek, illetve a füvesítés utógondozásáról gondoskodni kell. 

  



  

   

II./d Pályaszerkezetek 

II./d/1 Aszfalt pályaszerkezet meghatározása 

A tervezési szakasz nagyobb részén, a meglévő - egyetlen - aszfaltréteg profilba marását 
irányoztuk elő. A betonhoz közeli részen finom (csiszoló) marást kell végezni, annak érdekében, 
hogy a felületen ne legyenek jelentős marási bordák. 

A tervezési szakasz végén, valamint a csatlakozó aszfalt burkolattal kiépített utcákban a 
meglévő burkolat profilba marása szükséges 2,0 - 3,5 cm mélységben. 

Azokon a szakaszokon, ahol a meglévő burkolat visszabontását írtuk elő – jellemzően 
megsüllyedt, illetve nagymértékben deformált szakaszokon - az aszfaltréteg eltávolítása után a 
beton felületet vizsgálni kell, a laza bomló részeket el kell távolítani. A nagyobb felületen 
összetöredezett részen a meghibásodott betont (legalább 1 m2 nagyságú részen) ki kell bontani, 
és új soványbeton alapréteg építése szükséges. Szükség esetén az esetleg elázott földmű részt ki 
kell cserélni és E2 ≥ 65 MPa teherbírást elérően kell tömöríteni.  

A 0+000,00 – 0+020,00 kmsz. jobb oldalán, a 0+050,00 – 0+110,00 kmsz. bal oldalán, a 
0+170,00 – 0+206,40 kmsz. teljes keresztmetszetében, és a 0+212,00 – 0+245,85 kmsz. bal 
oldalán teljes pályaszerkezet cserét irányoztunk elő változó szélességben az alábbi 
pályaszerkezettel: 

   4.0 cm  AC-11 aszfalt kopóréteg, 
 15.0 cm C16/20-24-F1 min. soványbeton alapréteg 

A megtisztított, illetve lokálisan új építésű beton alaprétegre fel kell hordani a ragasztó 
bitumen emulziót. A betontáblák repedéseit ki kell tölteni bitumenes hézagkitöltő anyaggal, 
illetve a 8 mm-nél szélesebb hézagok fölé 50 cm szélességben geotextília ragasztása szükséges. 
Az előkészített alaprétegre kerül terítésre a 40 mm vastag AC 11 kopóréteg. Az új kopóréteget a 
csatlakozásoknál változó vastagságú slusszmarással kell kifuttatni, illetve a meglévő burkolat 
megvágásával és bitumenes elhelyezésével kell csatlakoztatni. 

II./d/2 Egyéb pályaszerkezetek 

A térkő burkolatú járda felújításának pályaszerkezete az alábbi: 
   6.0 cm  térkő burkolat, 
   3.0 cm  Z0/5 ágyazóhomok, 
 vált. vastagságú min. 15 cm FZKA útalap, 

II./d/3 Szegélyek 

A tervezett kiemelt, alacsony döntött és „K” szegélyeket előregyártott beton 
szegélykövekből kell megépíteni, C20/25-XF4-32-F2-MSZ 4798-1:2004 jelű betonba rakva. 
Kapubehajtókban jellemzően a kiemelt szegélyt meg kell dönteni, a felső szakasz bal oldali 
behajtóiban be kell fordítani. A kerti szegélyeket C-8/10 minőségű betongerendába kell fektetni. 
A köveket gondosan kell hézagolni cementhabarccsal.  

A kiemelt szegély fellépő magassága jellemzően 8-12 cm között marad a meglévő, 
megmaradó járda csatlakozó szakaszain. A zöldsávval csatlakozó, illetve felújításra kerülő 
járdaszakasz mellett a kiemelt szegély magassága egységesen 12 cm. 

II./e Közúti csomópontok, kapubehajtók 

A tervezési területen csatlakozó utcák egyszerű útcsatlakozásként kerülnek kialakításra: 

A tervezési szakaszon meglévő ingatlanbehajtók kiépítettsége nem változik. 



  

   

II./f Műtárgyak 

A tervezési szakaszon új műtárgy nem létesül. 

II./g Környezetvédelem 

Jelen tervezési megbízás külön környezetvédelmi munkarész készítésére nem terjedt ki, és 
készítését a tervezett építési munkák – burkolat megerősítés – jellege sem indokolja. 

II./g/1 Talajra gyakorolt hatás: 

Az építés alatt a földmunka, anyagtárolás hatására a talajfelszín átmeneti megváltozása 
nem jelentős környezeti hatást okoz. 

Az építés alatt veszélyes hulladék szétszóródása miatt a talaj és a felszín alatti vizek 
esetleges elszennyeződése, mely kárelhárítás elmaradása esetén tartós lehet, egyébként nincs 
jelentős hatása. 

Az építés alatt a munkagépekből származó üzemanyag csöpögés miatt a talaj és a felszín 
alatti vizek esetleges elszennyeződése, mely átmeneti hatású és a kis mennyiség és a talaj 
öntisztító képessége miatt jelentéktelen hatású. 

Üzemelés alatt veszélyes hulladék szétszóródása (havaria esetén) miatt a talaj és a felszín 
alatti vizek esetleges elszennyeződése, mely kárelhárítás elmaradása esetén tartós lehet, 
egyébként nincs jelentős hatása. 

II./g/2 Felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás: 

Építés alatt kis mértékű beavatkozás a csapadékvíz elvezető rendszerbe a lefolyási 
viszonyok kis mértékű megváltoztatásával jár, átmeneti, nem jelentős hatású. 

Üzemelés alatt az új csapadékvíz elvezető rendszer javítja a lefolyási viszonyokat, havaria 
esetén elősegíti a kármentesítés végzését, összességében előnyös hatású. 

II./g/3 Levőtisztaságra gyakorolt hatás: 

Az építés alatti átmeneti hatás a talaj mozgatásából eredő porszennyezés következtében a 
levegő minőségének ideiglenes romlása, melynek leülepedés utáni hatása nincs. 

A munkagépek légszennyezése átmeneti hatású, nincs jelentős hatása. 

II./g/4 Épített környezetre gyakorolt hatás: 

Építés alatt a szállítójárművek és munkagépek zaja miatt kis mértékű zajterhelés növekedés 
várható. 

Üzemelés alatt a forgalom okozta zaj miatt zajterhelés növekedés és a forgalom okozta 
rezgésterhelés várható, mely nem jelentős mértékű. 

II./g/5 Hulladékgazdálkodás: 

Az utak építése során nagy mennyiségű, a forgalomba helyezése után a rajta bonyolódó 
forgalom hatására kisebb mennyiségű hulladék képződik. A hulladékok nagyobb része nem 
veszélyes hulladék, de képződik veszélyes hulladék is kis mennyiségben. 

Az építés során képződő építési törmeléket (aszfalt, beton, szegélykő stb.) a kommunális 
szilárd hulladék lerakón helyezik el. 

A munkagépeket csak könnyen elhárítható meghibásodás esetén javítják a helyszínen, 
egyébként az üzemképtelen munkagépeket járműjavító szakszervizekben javítják, így fáradt olaj 
és olajjal szennyezett textília a helyszínen nem keletkezik. 



  

   

II./h Táj és természetvédelem 

Táj- és természetvédelmi területet nem érint. 

II./i Hófúvás elleni védelem 

Mivel a beavatkozások belterületen történnek, hófúvás elleni védelemre nincs szükség. A 
burkolatra hulló hó eltakarításáról az üzemeltető gondoskodik. 

II./j Vízelvezetés, csatornázás 

A tervezési szakasz vízelvezetése a burkolat felújítással nem változik.  

II./k  Vasúti és egyéb pályákkal, közművekkel való keresztezések 

A tervezett útszakasszal vasúti pályát nem érintünk.  

II./l Közművek és azok egymáshoz viszonyított helyzete, szakhatósági egyeztetés 

A területen jelenleg meglévő közművezetékeket a kezelők nyilvántartási adataira 
támaszkodva a 3. sz. részletes helyszínrajzok tartalmazzák. A felszíni közműszerelvények 
szintbe helyezendők. A meglévő közművezetékek térségében kellő gondosság mellett kell 
végezni a földmunkákat. A vezetékek pontos elhelyezkedéséről azok megfelelő sűrűségű 
feltárásával kell meggyőződni. Javasolt a kézi földmunka végzése. Egyebekben a közműkezelők 
előírásai betartandók. 

II./m Közvilágítás 

A tervezett beruházás kapcsán a meglévő közvilágítási hálózat megtartásra kerül. 

II./n Utcabútorok 

Új utcabútorok kihelyezésére a tervezett beruházás kapcsán nem kerül sor. 

II./o Az úttal kapcsolatos egyéb építmények 

Egyéb építmények nem kerültek tervezésre. 

II./p Építés alatti, és utáni forgalmi rend 

A meglévő, megtartandó forgalomtechnikai kialakítást a részletes helyszínrajzok mutatják 
be.  

A kivitelezés ideje alatt alkalmazott ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetésének 
illeszkednie kell a kivitelezés organizációs tervéhez.  

II./q Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások 

Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások 
figyelembe vételével készült, illetve azok megvalósítása megtervezésre került. 

Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási 
óvórendszabályokat be kell tartani, betartásukért a kivitelező által kijelölt munkavédelmi felelős, 
illetve az építésvezető személyesen felelős. Biztosítani kell, hogy a munkavégzés idején mindig 
legyen a helyszínen munkavédelmi felelős. 

Utalva arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkenését semmi sem 
indokolja, külön felhívjuk a kivitelező figyelmét az alábbiak pontos betartására: 



  

   

 A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell valósítani, a munkaárkokon 
való átjárást kellő módon biztosítani szükséges. 

 Földmunkák végzését szűk munkatér esetén kézi erővel írjuk elő. 
 Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen lehetséges, ahol más 

létesítményekben a gépi földmunkából károk nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok 
miatt ilyen kár előfordulása lehetséges, úgy a gépi földmunka végzését feltétlenül mellőzni 
kell. 

 A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe bejelölni. Keresztező 
közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett területen lévő 
közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani. 

 Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok 
feltárását ilyen helyeken igen gondos, óvatos felásással kell elvégezni. Különös gondot kell 
fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely 
melletti vezetéknek szakközeg (üzemeltető) útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell. 
Kotrós munka esetén külön ellenőrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotró és gémje 
azt az előírt biztonsági övezeten belül meg ne közelítse. 

 Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös 
figyelemmel, gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett, megfelelő 
felszerelések, védőeszközök használatával. 

 A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni 
segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények 
figyelembevételével a kivitelező feladata. 

Az építési munkák során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő 
tűzveszélyes anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell 
tenni. A szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell. 

II./r Kitűzési adatok 

A tervezési térkép az illetékes körzeti földhivatali térképszelvények felhasználásával, 
kiegészítő helyszíni felmérés alapján, EOV/EOMA rendszerben készült. A meglévő 
közművek szintén ebben a rendszerben kerültek feltüntetésre, mérésre a közműkezelők 
nyilvántartási térképei szerint. A geodéziai felmérés során a helyszínen az alábbi alappont 
hálózat került telepítésre: 

1. 651376.0980, 258467.9974, 115.2363, hilti 
2. 651563.0809, 258761.8700, 135.7232, hilti 
3. 651559.7864, 258750.2298, 137.6155, fólia 
4. 651479.0664, 258658.5513, 120.8427, fólia 
5. 651456.1568, 258623.9584, 117.5761, fólia 
6. 651376.1009, 258467.9985, 115.2474, hilti 
7. 651563.0826, 258761.8632, 135.7109, hilti 

A tervezett közlekedési létesítmény tengely koordinátáit és részletpont-számítását az 
alábbiakban közöljük. 
  



  

   

Alsó szakasz 

tengely számítás  
┌────┬───────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ 
│ NÉV│  JELLEMZÖ ADATOK  │   HOSSZ   │ SZELVÉNY  │     Y     │     X     │ 
├────┼───────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 
├────┼───────────────────┼───────────┤       .000│ 651376.925│ 258470.946│ 
│E11 │  T.Ó=   68.381g   │    167.695│           │           │           │ 
├────┼───────────────────┼───────────┤    167.695│ 651456.832│ 258618.379│ 
│K11 │   YC=  652336.005 │           │           │           │           │ 
│    │   XC=  258141.878 │           │           │           │           │ 
│    │   R =   -1000.000 │     38.703│           │           │           │ 
├────┼───────────────────┼───────────┤    206.398│ 651475.928│ 258652.041│ 
├────┴───────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤ 
│                T E N G E L Y   H O S S Z A       206.398               │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

részletpont számítás  
┌────┬──────────┬────────┬────────┬───────────┬───────────┬─────┬─────┐ 
│K.SZ│ SZELVÉNY │ TEREP  │  PSZ.  │ RÉSZLETP. │ RÉSZLETP. │ BO  │ JO  │ 
│SZĆM│          │MAGASSĆG│MAGASSĆG│     Y     │     X     │ESES%│ESES%│ 
├────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼─────┤ 
│   1│       .00│ 115.212│ 115.214│ 651376.925│ 258470.946│  .55│  .55│ 
│   2│     20.00│ 115.219│ 115.226│ 651386.455│ 258488.529│-2.00│-2.00│ 
│   3│     40.00│ 115.372│ 115.368│ 651395.985│ 258506.113│-2.00│-2.00│ 
│   4│     60.00│ 115.526│ 115.528│ 651405.515│ 258523.696│-2.00│-2.00│ 
│   5│     80.00│ 115.597│ 115.596│ 651415.045│ 258541.280│-2.00│-2.00│ 
│   6│    100.00│ 115.648│ 115.648│ 651424.575│ 258558.863│-2.00│-2.00│ 
│   7│    120.00│ 115.707│ 115.713│ 651434.105│ 258576.447│-2.00│-2.00│ 
│   8│    140.00│ 115.828│ 115.850│ 651443.635│ 258594.030│ 2.00│-2.00│ 
│   9│    160.00│ 116.000│ 116.030│ 651453.165│ 258611.614│ 2.00│-2.00│ 
│  10│    180.00│ 116.567│ 116.436│ 651462.761│ 258629.161│ 2.00│-2.00│ 
│  11│    200.00│ 117.668│ 117.434│ 651472.681│ 258646.527│ 2.00│-2.00│ 
│  12│    206.40│ 118.031│ 118.031│ 651475.928│ 258652.041│  .00│  .00│ 
├────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼─────┤ 
└────┴──────────┴────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────┴─────┘ 

Felső szakasz 

tengely számítás  
┌────┬───────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ 
│ NÉV│  JELLEMZÖ ADATOK  │   HOSSZ   │ SZELVÉNY  │     Y     │     X     │ 
├────┼───────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 
├────┼───────────────────┼───────────┤    212.000│ 651480.996│ 258654.904│ 
│E21 │  T.Ó=   57.029g   │    128.466│           │           │           │ 
├────┼───────────────────┼───────────┤    340.466│ 651561.273│ 258755.199│ 
├────┴───────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤ 
│                T E N G E L Y   H O S S Z A       128.466               │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

részletpont számítás  
┌────┬──────────┬────────┬────────┬───────────┬───────────┬─────┬─────┐ 
│K.SZ│ SZELVÉNY │ TEREP  │  PSZ.  │ RÉSZLETP. │ RÉSZLETP. │ BO  │ JO  │ 
│SZĆM│          │MAGASSĆG│MAGASSĆG│     Y     │     X     │ESES%│ESES%│ 
├────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼─────┤ 
│  13│    212.00│ 118.339│ 118.340│ 651480.996│ 258654.904│-2.00│-2.00│ 
│  14│    220.00│ 118.956│ 118.971│ 651485.995│ 258661.150│-2.00│-2.00│ 
│  15│    240.00│ 121.258│ 121.250│ 651498.493│ 258676.764│-2.00│-2.00│ 
│  16│    260.00│ 124.333│ 124.380│ 651510.990│ 258692.378│-2.00│-2.00│ 
│  17│    280.00│ 127.675│ 127.700│ 651523.488│ 258707.992│-2.00│-2.00│ 
│  18│    300.00│ 131.120│ 131.150│ 651535.986│ 258723.607│-2.00│-2.00│ 
│  19│    320.00│ 133.905│ 133.943│ 651548.484│ 258739.221│-2.00│-2.00│ 
│  20│    340.00│ 135.583│ 135.594│ 651560.982│ 258754.835│-2.00│-2.00│ 
│  21│    340.47│ 135.619│ 135.619│ 651561.273│ 258755.199│-2.00│-2.00│ 
├────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼─────┤ 
└────┴──────────┴────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────┴─────┘ 


