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Irat- és tervjegyzék: 

 

Műszaki leírás – tervjegyzék. Tervezői nyilatkozat 

Költségvetés kiírás 

 

Helyszínrajz I. (0+000- 0+299,80 km sz között) U-01  M=1:250 

Helyszínrajz II. (0+299,80 – 0+634,00 km sz között) U-02  M=1:250 

Helyszínrajz III. (0+634,00  – 0+959,40 km sz között) U-03  M=1:250 

Helyszínrajz IV. (0+959,40  – 1+139,40 km sz között) U-04  M=1:250 

 

Mintakeresztszelvények U-05  M=1:50 

Hossz-szelvény I. (0+000 – 0+600 km sz között) U-06  M=1:500, 1: 100 

Hossz-szelvény II. (0+600 – 1+139,40  km sz között) U-07  M=1:500, 1: 100 

Keresztszelvények I. (0+000 – 0+182 km sz  között) U-08   M=1: 50 

Keresztszelvények II. (0+ 209,80 – 0+359,80 km sz között) U-09   M=1: 50 

Keresztszelvények III. (0+389,80 – 0+630 km sz között) U-10   M=1: 50 

Keresztszelvények IV. (0+634 -  0+899,40 km sz között) U-11   M=1: 50 

Keresztszelvények VI. (0+929,40 -  1+139,40 km sz között) U-12   M=1: 50 

 

 

 

 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Kijelentjük, hogy a tervezett létesítmény az azokban alkalmazott műszaki megoldások megfelel-

nek a vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak, különösen a 1997. 

évi LXXVIII. tv (ÉTV),  a 93/2012 (V. 10.) Kormányrendelet, a 18/1996. (VI. 13.) KHVM ren-

delet előírásainak, valamint a KRESZ szabályozásának. 

Az elkészített műszaki tervek megfelelnek továbbá az Útügyi Műszaki Előírásokban rögzített 

műszaki követelményeknek, különösen az e-UT 03.01.11 (ÚT 2-1.201:2008) Közutak tervezése 

(KTSZ) és a KRESZ követelményeinek. 

 

A terv megfelel az érvényes munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi követelmények ki-

elégítéséről szóló jogszabályok, szabályzatok, szabványok előírásainak. 

 

 

 

 …………………………. 

 Visnyei Ilona 

 okl. építőmérnök, vezető tervező  

 Mérnöki Kamara azonosító szám: 01-5125 

 

 

 

Budapest, 2017. szeptember 29. 
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I. TERVEZÉSI FELADAT 

 

A tervet Szentendre Város Önkormányzata megbízásából készítettük.  

Tervezési feladat: 

 A Cseresznyés út Tátika utca és Lepke utca közötti szakaszán szegélyépítés, burkolat szé-

lesítés burkolat felújítással. 

 Az utca alján nincs csapadékvíz befogadási lehetőség, ezért az egyeztetések értelmében a 

burkolat vize a padkákra folyik, részben elszikkad – a mai állapothoz hasonlóan. 

 

A burkolat-felújítás nem tartozik az útépítési engedélyezési eljárás hatálya alá, közútkezelői és 

tulajdonosi hozzájárulással építhető. 

 

KÉSZ Kft. által készített Szentendre felszíni vízrendezési és csapadékvíz elvezetési tanulmány-

tervét Megrendelő átadta.  

A terv szerint távlatban a Cseresznyés úton zárt csatorna javasolt a Domboldal köztől lefelé a Tá-

tika utcán tovább vezetve.  

Csapadékvíz elvezetés nem lehetséges, szakági terv nem készül. 

 

 

 
 

A szabályozási terv kisebb korrekciókat tartalmaz, de jelen terv a meglévő kerítések közötti köz-

területet veszi igénybe. 
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II. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 

 

Az utca kerítések közötti szélessége 5,70 – 13 m között változó, jellemzően 7 m körüli távolság. 

A meglévő aszfalt burkolat erősen roncsolódott.  

A meglévő burkolat szélesség 3-4 m között változó. 

Az út mellett beton, térkő és szórt köves kocsi behajtók vannak. 

 

A közvilágítási oszlopsor a bal oldalon halad, más elektromos, távközlési légvezeték a jobb olda-

lon halad, oszlop kiváltás nem szükséges. 

4 tűzcsap és egy kút a tervezett szegélyeken kívül található, áthelyezés nem tervezett. 

 

III. TERVEZETT ÁLLAPOT 

 

Az út tengelyét a tervezett 4,00 m széles útpálya közepén vettük fel.  

Szelvényezett építési hossz:    1139,40 m. 

Az út tervezési osztályba sorolása:  lakóút, kiszolgáló út, vegyes használatú út:  B.VI.c.D. 

Tervezési sebesség vt= - km/ó, ebben a kategóriában nincs előírt tervezési sebesség. 

A tervezett legkisebb ívsugár: R=15 m. 

A tervezett szélesség:  4,00 m. 

A burkolatszélesítést a lehetőségekhez képest egy oldalra terveztük, de a vonalvezetés oly mér-

tékben szabálytalan, hogy ez a teljes úthosszon nem érhető el.  

A helyszínrajzon a burkolatszélesítés a meglévő burkolatszéltől egységesen 0,50 m-.re van ábrá-

zolva. Kivitelezéskor a mozaik darabokra szétesett kopóréteget el kell távolítani, az alap szélesí-

tés mértékét a feltárás után lehet meghatározni. A burkolatszélen tönkrement meglévő betonalap 

a szükséges mértékben visszabontandó.  

Profilmarást a mozgó kopóréteg darabok eltávolítása után lehet végezni.  

A meglévő burkolathibákat ki kell javítani, a kátyúzást az alap javításával együtt kell elvégezni. 

Ezt követően profilmarás, majd a teljes felületen egy réteg aszfalt szőnyegezés építendő. 

 

A szélesítést az alap és az aszfalt burkolat 0,25 m – 0,25 m átlapolásával kell kialakítani.  

Mindkét oldalon végig süllyesztett beton szegély építendő.  

Ha nem szükséges burkolat-szélesítés, a betonalap szélét (rossz állapot feltételezése miatt) min. 

20 cm szélességben le kell bontani, és hozzá építeni a betonszegély támasztó gerendáját. A kopó-

réteg terítése előtt 0,5 m széles aszfalt rács javasolt. 

Burkolat szélesítés esetén terveztünk két réteg aszfalt burkolatot átlapolással fektetve. 

A mélyebben lévő kocsi behajtóknál, ahol ma is vízvető szegély van, ott döntött szegélyt kell be-

építeni a csapadékvíz továbbvezetésére. 

A meglévő beton térkő behajtók megtartandók, a rossz állapotú beton behajtók átépítendők. 

 

Az út hossz irányban 0,5 – 11 % között változóan emelkedik.  

A tervezett hossz-szelvény az út tengelyében jellemzően 4 cm-el magasabb a meglévő magas-

ságnál.  A meglévő burkolat oldalesése változó, hol tetőszelvényű, hogy egyoldali lejtésű. A 

tervben törekedtünk a tetőszelvény kialakítására a csapadékvíz megosztása érdekében. 

A megeredek behajtóknál a meredek oldalesések kis mértékben korrigálhatók voltak. 

 

IV. FORGALOMTECHNIKA 

 

Mivel az út eddig is aszfalt burkolatú volt, a burkolat felújítás nem okoz elsőbbségi változást. A 

meglévő KRESZ jelzések megtartandók.  

 

Építés alatt az utca lezárandó.  
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Az „Úton folyó munkák” és a „Mindkét irányban behajtani tilos” ideiglenes jelzések elhelyezen-

dők. A lakókat a lezárásról értesíteni kell. Az építési munkát úgy kell ütemezni, hogy mentő, 

tűzoltó, rendőrség minden fázisban be tudjon menni. 

A vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások, az e-UT 04.05.12  és a KRESZ előírásainak betartásá-

val. 

 

V. FÖLDMŰ, PÁLYASZERKEZETEK 

 

A földmű kialakítására és minőségi követelményeire az  

- e-ÚT 06.03.13 (ÚT 2-1.202) és az  

- e-UT 06.02.11 ( ÚT 2-1.222) Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai sza-

bályai Útügyi Műszaki Előírások vonatkoznak.  

Az útpályák alatt (védő-javító réteg tetején), min. E2=50 MN/m
2
 statikus teherbírási modulus, 

max. Tt=2,0 tömörödési tényező, min Trγ=95 %-os tömörség biztosítandó. 

A földmű teherbírását építés közben próbatömörítéssel kell megállapítani.  

Az ágyazatot  -  minden pályaszerkezet alatt  -  és a földmű felső 50 cm vastag rétegét Trg=95% 

tömörségi fokra kell tömöríteni. 

A tervezési területen az ágyazati rétegeket fagyvédő minőségben kell elkészíteni. 

A területen humusz nincs. 

Az útszélesítés miatt módosítandó bevágási rézsű 1:1,5 hajlású. A bevágási oldalon minden eset-

ben 0,50m széles, ellenlejtő nemesített padka építendő. A szintbeli oldalakon is tartalmazza a ki-

írás a nemesített padka kialakítását. 

 

A földmű felső rétegébe, a védő-javító rétegekbe a megfelelő teherbírást biztosító keverékanya-

gok is beépíthetők. Az esetlegesen szükséges talajcseréhez és a védő-javító réteg építéséhez fel-

használhatók bontott anyagok is. A felhasználás feltételeit az útügyi műszaki előírások tartal-

mazzák. (A helyszínen bontott beton zúzalék felhasználására törekedni kell.) 
- e-UT 05.02.51 (ÚT 2-3.706) Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása 

- e-UT 05.02.52 (ÚT 2-3.707) Bontott útépítési anyagok újrahasználata I. 

      

A pályaszerkezeteket előírásai: 

- e-UT 06.03.13 (ÚT 2-1.202) számú Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és 

megerősítése;  

- e-UT 06.03.21 (ÚT 2-1.302) számú Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek; 

- e-UT 06.03.41 (ÚT 2-3.205) Kő és műkő burkolatok építése; 

- e-UT 06.03.42 (ÚT 2-3.212) Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése; 

- e-UT 06.03.51 (ÚT 2-3.206) e-UT 06.03.52 (ÚT 2-3.207) Útpályaszerkezetek kötőanyag 

nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei – Építési előírások– Tervezési előírások. A 

Ckt burkolatalapot ennek megfelelően kell dilatálni.  

 

Tervezett pályaszerkezetek: 

1. Útburkolat szőnyegezés: 
-   4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg 

-   0-4 cm AC-11 kiegyenlítő aszfalt réteg  

-   profilmarás, kátyúzás, meleg bitumenes kellősítés 

 

2. Útburkolat szélesítés: („B” forgalmi terhelési osztály) 
-   4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg  

-   5 cm AC-11  aszfalt kötőréteg 

- 15 cm Ckt-4 cementstabilizáció útalap   

- 20 cm homokos kavics védőréteg 
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3. Aszfalt kapubehajtók pályaszerkezete: 
-   4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg  

- 15 cm Ckt-4 cementstabilizáció útalap   

- 20 cm homokos kavics védőréteg 

 

4. Beton térkő kocsi behajtók:  pótlások, vagy lakossági igény esetére alternatíva: 

-   6 cm beton térkő 

-   3 cm ZH-2/5 zúzott homok ágyazat (finom rész nélkül) 

- 15 cm M22 mechanikai stabilizáció 

 

5. Nemesített padka: 

- 10 cm M22 mechanikai stabilizáció 

- ZK 0/10 záróréteg behengerlésével. 

 

Szegélyek: süllyesztett (döntött) szegélyek alkalmazottak. 

Az anyagokra és az építésre vonatkozó előírásokat a terv és az e-UT 06.03.41 (Kő- és műkő bur-

kolatok építése) tartalmazza az alábbi kiegészítésekkel: 

A szegélyek csak előre gyártott kivitelben készülhetnek, min. C 30/37 XF4 (MSZ 4798-1:2004) 

minőségű betonból üzemben előre-gyártott, fagyálló beton szegélykövekből. (MSZ EN 1343).  

Törött, csorbult, darázsfészkes elemek nem építhetők be. 

A szegélyek a védőréteg elkészítése után, min 15 vtg, C 20/25 F1 minőségű, max. 24 mm szem-

nagyságú adalékanyagból készített földnedves betonágyazatra, valamint megtámasztással építhe-

tők. (MSZ 4798-1:2004) 

A szegélyek fugázása fagyálló cementhabarccsal, a kövek közötti ~1. cm vtg. hézagok teljes ki-

töltésével készüljön. 

 

VI. GEODÉZIAI ADATOK 

 

A geodéziai térkép EOV vetületi rendszerben Balti alapszinten készült.  

A kitűzés a megadott kottákkal, EOV koordinátákkal és az ívadatokkal, valamint a keresztmet-

szetek segítségével lehetséges. 

 

VII. MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

 

Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási óvórend-

szabályokat a legszigorúbban be kell tartani. Biztosítania kell az egészséges és biztonságos mun-

kavégzés feltételeit az építés minden fázisában és minden munkaműveletnél. 

A tárgyi tervek ezen előírások betartásával készültek és egyúttal biztosítják az építéshez az elő-

írások betartásának feltételeit.  

 

 

Budapest, 2017. szeptember 29.  Visnyei Ilona    


