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1. ELŐZMÉNYEK 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.) 
megbízásából, Cégünk a GrafiTUS Kft. elkészítette Szentendre, Ady Endre út, 
11 sz. főút 2x1 sávos szakaszán a meglévő kijelölt gyalogátkelőhelyekben 
középszigetek kiépítésének útépítés, vízelvezetés és forgalomtechnika 
szakágak kiviteli terveit. 

A főút 22+200 – 23+400 kmsz. közötti szakaszán az elmúlt években 
három gyalogos elütéses baleset is történt, melyek közül egy – a Pap-sziget 
úti csomópontban - halálos kimenetellel végződött. A tervezett 
beavatkozások célja a meglévő gyalogátkelőhelyeken a védtelen 
közlekedők biztonságának növelése. 

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

A tervezett középszigetek kialakítása az egyeztetéseken résztvevők 
által jóváhagyott műszaki tartalom alapján került véglegesítésre. 

A tervezési területre, valamint a csatlakozó közterületekre geodéziai 
felmérés készült, a tervezési alaptérképet a Megrendelő bocsátotta 
rendelkezésünkre. 

A tervezett építési munkák a Magyar Közút Nzrt. Pest Megyei 
Igazgatósága kezelésében lévő 11 sz. főút területén valósulnak meg, 
idegen területet nem érintenek. 

Jelen terv készítésekor figyelembe vettük a TANDEM Kft. 2017.06. 
hóban kiadott 903/2017. munkaszámú 11 sz. főút belterületi szakaszán a 
biztonságos kerékpáros infrastruktúra kialakításának terveit, melynek 
megvalósítása a tervezés időszakában megkezdődött. 

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

e-UT 03.00.21 Úttervezési rajzok tartalmi és formai 
követelményei 

e-UT 03.01.11 Közutak Tervezése (KTSZ) 
e-UT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése 
e-UT 04.00.11 A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata (JTSZ) 
e-UT 04.00.12 Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák 

megtervezésének, alkalmazásának és 
elhelyezésének követelményei 

e-UT 04.00.15 A Közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és 
Forgalombiztonsági Szabályzata 

  



 

   

e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, 
alkalmazása és elhelyezése 

e-UT 04.02.12 Közúti jelzőtáblák. A feliratok betűi, számjegyei 
és írásjele 

e-UT 04.02.21 Közúti jelzőtáblák. Veszélyt jelző táblák és 
jelképeik 

e-UT 04.02.22 Közúti jelzőtáblák. Áthaladási elsőbbséget 
szabályozó jelzőtáblák és jelképeik 

e-UT 04.02.23 Közúti jelzőtáblák. Tilalmi jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.24 Közúti jelzőtáblák. Utasítást adó jelzőtáblák és 

jelképeik 
e-UT 04.02.26 Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és 

jelképeik 
e-UT 04.02.31 Közúti jelzőtáblák. Különleges szabályokat 

jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése 
e-UT 04.03.21 Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és 

elrendezése 
e-UT 04.05.11 A közúti elzárás, elkorlátozás és forgalomterelés 

elemei 
e-UT 04.05.12 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és 

ideiglenes forgalomszabályozása 
e-UT 05.02.43 Útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek 

felhasználói követelményei 
e-UT 05.02.31 Útburkolatok hézagkitöltő anyagai 
e-UT 05.02.41 Bontott útépítési anyagok újrahasználata és 

hasznosítása. Általános feltételek 
e-UT 05.02.54 Pályalemezekből visszanyert beton 

újrafelhasználása 
e-UT 06.03.32 Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények 
e-UT 06.03.33 Útépítési beton burkolatalapok. Tervezési 

előírások 
e-UT 06.03.41 Kő- és műkő burkolatok építése 
e-UT 06.03.42 Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése 

és építése. Követelmények   
e-UT 06.03.51 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és 

hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési 
előírások 

e-UT 06.03.52 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és 
hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési 
előírások 

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti 
jelzések elhelyezéséről 

  



 

   

2. A TERVEZÉSI TERÜLET ISMERTETÉSE 

A tervezési területek Szentendre város ÉK-i részén, a 11 sz. főút (Ady 
Endre út) Pap-szigeti út, Horgony utca és Barackvirág utca 
csomópontjaiban található. 

A 11 sz. főút tervezéssel érintett szakaszain a meglévő burkolat 9,0 m 
széles, a Pap-szigeti úti csomópontban nagy sugarú jobb ívben, a Horgony 
utca előtt egyenes, míg a Barackvirág utca csomópontjában bal ívben 
került kiépítésre. 

A csomópontok térségében kétoldali buszmegállóhelyek találhatók. A 
Volánbusz Zrt. helyközi megállói a forgalmi sávokban kerültek kijelölésre. 

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

Az alábbiakban közöljük az országos közutak 2015. évre vonatkozó 
keresztmetszeti forgalma kiadványban publikált, a 11 sz. főút 22+500 kmsz.-
ben becsült értékeit:  

11 sz. főút évi átlagos napi forgalma 

szgk kis tgk 

autóbusz tgk motor-
kerékpár kerékpár 

lassú 
jármű szóló csuklós közepes nehéz pótkocsis nyerges speciális 

jm/nap jm/nap jm/nap jm/nap jm/nap jm/nap jm/nap jm/nap jm/nap jm/nap jm/nap jm/nap 

14068 2500 118 138 137 108 47 46 0 172 118 3 

ÁNF: 17 455j/nap, 17 906 E/nap 

MOF: 1 755 E/ó 

Fenti értékek azt mutatják, hogy a 11 sz. főút érintett szakasza az 
eltűrhető szolgáltatási szinthez tartozó 2000 E/h forgalmat megközelítő 
keresztmetszeti forgalommal üzemel (kapacitáskihasználtság: 88%). 

 

3. ÚTÉPÍTÉS 

Műszaki és egyéb követelmények 

A tervezett út kiépítésénél - az ÚT 2-1.201 sz. Útügyi Műszaki Előírás 
vonatkozó előírásainak szem előtt tartásával -, alapvetően a meglévő 
kiépítéshez való igazodást, a jó járhatóság biztosítását, a vízelvezetés 
megoldását, valamint az egyeztetések során hozott döntéseket vettük 
figyelembe. Az alkalmazott geometriai, keresztmetszeti jellemzőket a terv 
megfelelő munkarészei – helyszínrajzok(3., 5.), keresztmetszetek(4.), - 
tételesen tartalmazzák.  

  



 

   

Tervezési paraméterek  

A tapasztalt kötöttségeknek és az egyeztetéseknek megfelelően a 11 
sz. főutat B.IV.b.C tervezési osztályba – belterületi II. rendű főút - soroltuk be, 
vt = 50 km/h tervezési sebesség figyelembe vételével. 

Ennek megfelelően a tervezési paraméterei az alábbiak: 

útkategória B.IV.b.C 
vt, km/h 50 
min R, m 80 
min p, m 48 
max e, % 12,0 
min Rd, m 
megállási látótávolság biztosításához 

700 

min Rh, m 800 
min d, % 2,5 
max q, % 7,0 
max Δer, % 1,5 
min Δer, % 0,3 
min Lm, m 50 
forgalmi sávszélesség, m 3.00 
biztonsági sáv kiemelt szegélyen belül, m 0,25 

Keresztmetszeti kialakítás 

A 11 sz. főúton kiépítésre kerülő középszigetek kapcsán az alábbi 
keresztmetszeti jellemzőket alkalmaztuk: 

 - forgalmi sáv szélessége:     3.00 m 
 - kiemelt szegély melletti biztonsági sáv szélessége: 0.25 m 
 - középsziget szélessége a kijelölt gyalogátkelőhelyen: 2.00 m 
 - forgalmi sávban kijelölt buszmegálló szélessége: 2.50 m 

3.1. Pap-sziget úti gyalogátkelőhely 

A csomópont előtt r=80/50 m sugarú inflexiós ellenívekkel kialakított 
szimmetrikus elhúzással forgalom elől elzárt terület kerül kialakításra, a 
csomóponti mozgások biztosítására 1,5/1,5 m osztású terelővonallal 
megszakítva. A beavatkozás kezdőszelvénye: 22+218 kmsz. 

A meglévő 3,0 m széles gyalogátkelőhelyet a műszaki előírásoknak 
megfelelő 4,5 m szélességűre alakítjuk ki, a szelvényezés irányába történő 
meghosszabbításával.  

A gyalogátkelőhelyet követően a jobb oldali forgalmi sáv r=50 m 
sugarú inflexiós ellenívekkel kerül visszahúzásra, a forgalom elől elzárt 
területen 6,0 m hosszú középsziget kiépítésével.  



 

   

A kétoldali buszmegállók közötti szakaszon r=100 m sugarú inflexiós 
ellenívvel vezetjük a balra eltolt terelővonalat a meglévő burkolat 
felezővonalába. A beavatkozás végszelvénye: 22+321 kmsz. 

Az útszűkületi elhúzások menetirány szerinti belső oldalain burkolatba 
épített fényvisszaverő prizmák telepítését irányoztuk elő. 

3.2. Horgony utcai gyalogátkelőhely 

A meglévő gyalogátkelőhely (r=80/50 m sugarú elleníves elhúzásban) 
felfestéssel kialakított ~3,0 m széles forgalom elől elzárt területekkel védett. A 
tervezett szigetek a meglévő elhúzások kis mértékű módosításával kerülnek 
kiépítésre, a meglévő 3,0 m széles gyalogátkelőhely 4,5 m szélességűre 
történő kialakításával. A kijelölt gyalogátkelőhely itt is a szelvényezés 
irányába kerül meghosszabbításra. 

A forgalom elől elzárt területeken 6,0 - 6,0 m hosszú középszigetek 
kerülnek kiépítésre.  

Az útszűkületi elhúzások menetirány szerinti belső oldalain burkolatba 
épített fényvisszaverő prizmák telepítését irányoztuk elő. A beavatkozás 
kezdőszelvénye: 22+850 kmsz, végszelvénye: 22+897 kmsz. 

3.3. Barackvirág utcai gyalogátkelőhely 

A csomópont előtt a burkolatfelezőben lévő terelővonal 1,0 m-rel balra 
történő elhúzását terveztük (rövid egyenes és r=250 m sugarú ív 
közbeiktatásával). A jobb oldali 5,5 m széles forgalmi sávban a Barackvirág 
utcába balra kanyarodók számára 30 m hosszú felállási felület alakul ki. A 
beavatkozás kezdőszelvénye: 23+190 kmsz. 

A meglévő 4,5 m széles gyalogátkelőhelyet követően a bal oldali 
forgalmi sáv r=50/80 m sugarú inflexiós ellenívekkel kerül visszahúzásra, a 
forgalom elől elzárt területen 6,0 m hosszú középsziget kiépítésével.  

A kétoldali buszmegállók közötti szakaszon meglévő inflexiós elleníves 
visszahúzás megtartásra kerül, a bal oldali buszmegálló 5,0 m-rel történő 
eltolásával. A beavatkozás végszelvénye: 23+305 kmsz. 

Az útszűkületi elhúzások menetirány szerinti belső oldalain burkolatba 
épített fényvisszaverő prizmák telepítését irányoztuk elő. 

Pályaszerkezet 

A középszigeteket a meglévő aszfalt burkolatra épített térkő 
burkolattal terveztük. A 8,0 cm vastagságú köveket 4,0 cm vastag Z0/5 
ágyazóhomokba kell építeni. 

Szegélyek 

A tervezett kiemelt szegélyeket előregyártott beton szegélykövekből 
kell megépíteni a meglévő aszfalt burkolat szükséges mértékű 



 

   

visszabontásával. A köveket C20/25-XF4-32-F2-MSZ 4798-1:2004 jelű betonba 
kell rakni, majd a köveket gondosan kell hézagolni cementhabarccsal. 

A burkolat bontások szélénél élvágó alkalmazandó, a hossz és 
keresztirányú csatlakozásoknál bitumen alapanyagú szalag (pl. Denso Tok 
Band) beépítése szükséges. 

4. VÍZTELENÍTÉS 

A tervezett útépítési beavatkozások kapcsán vízépítési beavatkozásra 
nincs szükség. 

5. FORGALOMTECHNIKA 

A forgalomtechnikai kialakítást az 5. sz. forgalomtechnikai 
helyszínrajzok mutatják be. 

Vízszintes jelzések 

Az útburkolati jeleket az alábbi méretekkel kell felfesteni a 11/2001. sz. 
KöViM rendelet és az e-UT 04.03.11, e-UT 04.03.21 Útügyi Műszaki 
Előírásoknak megfelelően: 

 

 
11 sz. főút, 

belterületi országos közút 

záró- és terelővonal vastagsága (d) 0,12 m 

terelővonal / -köz hossza 2/4 m 

sűrített terelővonal / köz hossz 1,5/1,5 m 

forgalom elől elzárt terület határvonalának vastagsága d 

forgalom elől elzárt terület sraffozása 1d-2d 

megállás helyét jelző vonal szélessége 0,50 m 

egyéb jelek (pl. nyilak pajzsok) 3 m 

Minden tervezett burkolati jelet tartós kivitelben kell megvalósítani. 

Függőleges jelzések 

A KRESZ jelzőtáblákat a 4/2001. sz. KöViM rendelet és az e-UT 04.02.11-
12, e-UT 04.02.21-26 és e-UT 04.02.31 sz. előírások szerint, 2. típusú (HIP-10) 
fényvisszavető fóliával, betontömbbe ágyazott  89-es horganyzott acélcső 
tartóoszlopra szerelve irányoztuk elő. A táblák alaplemeze horganyzott acél 
legyen. A jelzőtáblák hátoldalát tükröződésmentes bevonattal (pl. 
porszórás) kell ellátni. 

  



 

   

A táblák az alábbi méretekben készüljenek: 

A jelzőtáblák alakja és típusa 
Lakott területen belül 

helyi úton 
országos közúton 

Kör 600 600 

Háromszög 600 750 
N

ég
ys

zö
g 

(n
ég

yz
et

es
 é

s 
té

gl
al

ap
) 

al
ak

ú 
tá

bl
ák

 
Főútvonal, főútvonal vége 450 450 
Kijelölt gyalogosátkelőhely 600 750 

Vasúti átjárót előjelző 350x1000 350x1000 

Besorolás rendje 
D = 800, E ≥ 640 

D = 1000, E ≥ 800 
D = 800, E ≥ 640 

D = 1000, E ≥ 800 

Iránytábla (téglalap) 

500x1500 
500x2000 
500x2500 

500x1500 
500x2000 
500x2500 

Iránytábla (négyzet) 500 500 

Terelőtábla 250x1000 250x1000 
Kettős terelőtábla 500x1000 500x1000 
Minden egyéb négyzet alakú 600 600 
Minden egyéb téglalap alakú 600x750 600x750 

Nyolcszög 600 600 

Építés ideje alatti forgalomkorlátozás 

Az építés ideje alatt az 5201 j. út átépítésre kerülő folyókától ~1,0 m-re 
kerülnek kihelyezésre a sávos terelőtáblák. A meglévő útszűkület elsőbbségi 
viszonya nem változik, az építés ideje alatt is a csomópont felől érkező 
járműveknek lesz elsőbbségük. Az 5201 j. út ezen korlátozással érintett 
szakaszán nem indokolt további forgalomszabályozási intézkedések 
bevezetése a munkavégzés időszakára. 

Az építés alatti forgalomkorlátozást a Forgalomkorlátozási helyszínrajz 
szerint kell bevezetni, a helyszínrajzon szereplő ideiglenes terelési táblák 
kihelyezésével. A közlekedés biztonsága miatt a lehatárolt munkaterületet 
sárga színű villogóval kell jelezni az elején és a végén, melynek 
üzemeltetéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia.  

Az építés során betartandó általános előírások:  

Az építés ideje alatti forgalomtechnikai kialakítást a 6. sz. 
forgalomkorlátozási helyszínrajzok mutatják be. 

A kivitelezési munkák csak jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció 
alapján végezhetők.  

A kivitelezés megkezdése előtt a munkaterület átadásra meg kell hívni 
az érintett hatóságokat, szakhatóságokat, továbbá a tervezési területen 
érintett közmű üzemeltetőket, kezelőket, közösségi közlekedési 
szervezeteket.  

Ismeretlen tárgy, robbanótest észlelésekor azonnal értesíteni kell az 
illetékes szervezeteket (katasztrófavédelem, önkormányzat, rendőrség, 
honvédség). Az intézkedés megkezdéséig a kivitelezőnek köteles 



 

   

gondoskodnia a terület körbekerítéséről és őrzéséről.  
Az építés megkezdése előtt minden olyan építményről (épületek, 

műtárgyak, üzemi létesítmények), amelynél a későbbiekben feltételezhető, 
hogy az állagromlás oka vitatható, illetve a kivitelezéssel, vagy építési 
forgalommal kapcsolatban veszélybe kerülhet, dátummal vagy egyéb 
azonosító jellel ellátott fényképes állapotfelvételi dokumentációt és 
jegyzőkönyvet kell készíteni a kivitelezőnek. Az állapotfelvételi 
dokumentáció részét képező jegyzőkönyvet, jegyzőkönyveket az érintett 
ingatlanok tulajdonosaival alá kell íratni. Az állapotfelvételi dokumentációt 
az építési tevékenység megkezdése előtt át kell adni a megrendelő részére. 
Az út-, és járdaburkolat eredeti állapotra történő visszaállításához az érintett 
útszakaszokon az útburkolatra és a közúti kapcsolatokra vonatkozóan is 
állapotfelvételt kell készítenie a kivitelezőnek, amit a megrendelőnek és a 
közútkezelőnek kell átadni az építési tevékenység megkezdése előtt. 

A munkák technológiai követelményei mellett a kivitelezőnek az 
alábbi forgalombiztonsági és szervezési szempontokat kell betartania:  

o A munkaterületet a közúttól folyamatosan kihelyezett korlátsorral 
kell elhatárolni, melynek sarkain borostyánsárga villogó lámpát 
kell telepíteni.  

o A közút területén anyag, gép, eszköz nem tárolható.  
o A tereléshez szükséges jelzésrendszer alapanyaga alumínium 

nem lehet. A terelés miatt kihelyezett táblákat a terelés 
befejezését követően haladéktalanul el kell távolítani. 

o Az építés során a közúti közlekedés szabályait (KRESZ), az e-UT 
04.05.02 sz. illetve az e-UT 04.05.11 sz. Útügyi Műszaki Előírásban 
foglaltakat be kell tartani. 

Ezen közlekedési, szakági forgalomkorlátozási tervet mindenkor 
elérhető helyen kell tartani a munkahelyen. Kivitelező anyagi és erkölcsi 
felelőssége az állandó és ideiglenes jelzésrendszer megléte és állapota. 

Az építés ideje alatt a kivitelező köteles biztosítani a munkaterülettel 
érintett üzletek, közintézmények és magáningatlanok gépjármű forgalmát.  

6. KÖZMŰVEZETÉKEK 

A tervezett útépítési beavatkozások kapcsán, a felszín alatti 
közművezetékek felszíni szerelvényeit szükség szerint szintbe kell helyezni.  

A kiépített 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. 

A tervezett középsziget építések gáz- és ivóvízvezetékeket 
kereszteznek. 

A meglévő gyalogátkelőhelyek kiépített közvilágítással rendelkeznek. 
A 2016.04.14-én és 15-én készített útvilágítási mérési jegyzőkönyvekben az 
alábbi megállapítások szerepelnek a tervezési helyszínekre: 



 

   

 A Pap-szigeti úti gyalogátkelőhelynél csak a főút jobb oldalán 
található kandeláber. A főút bal oldali sávjának megvilágítása 
nem megfelelő, javasolt új kandeláber és lámpatest telepítése a 
bal oldalra. 

 A Horgony utcai gyalogátkelőhelynél mindkét oldalon kiépült 
kandeláber. A főút bal oldali sávjának megvilágítása nem 
megfelelő, javasolt a meglévő lámpatestek cseréje korszerűbb, 
újabb optikával rendelkező lámpatestekre. 

 A Barackvirág utcai gyalogátkelőhelynél mindkét oldalon kiépült 
kandeláber. A gyalogátkelőhely megvilágítása megfelelő, 
beavatkozásra nincs szükség. 

7. GEODÉZIAI ADATOK, KITŰZÉS 

A tervezési térkép helyszíni felmérés alapján, EOV/EOMA rendszerben 
készült. A tervezett középszigetek kitűzési adatait a részletes helyszínrajzok 
tartalmazzák. 

8. 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. 


