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Irat- és tervjegyzék: 

 

Műszaki leírás – tervjegyzék. Tervezői nyilatkozat 

Költségvetés kiírás 

 

Helyszínrajz I. (0+00 – 0+322,36 km sz között) U-01  M=1:250 

Helyszínrajz II. (0+322,36 – 0+651,87 km sz között) U-02  M=1:250 

Helyszínrajz III. (0+651,87 – 0+991,40 km sz között) U-03  M=1:250 

Mintakeresztszelvény U-04  M=1:50 

Hossz-szelvény  U-05  M=1:500, 1: 100 

Keresztszelvények I. (0+008,40 - 0+143,19 km sz között)) U-06   M=1: 50 

Keresztszelvények II. (0+173,12 - 0+292,33 km sz között) U-07   M=1: 50 

Keresztszelvények III. (0+322,36 - 0+532,09 km sz között) U-08   M=1: 50 

Keresztszelvények IV. (0+562,12 - 0+741,76 km sz között) U-09   M=1: 50 

Keresztszelvények V. (0+771,68 - 0+984,30 km sz között) U-10   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. október 27. 
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I. TERVEZÉSI FELADAT 

 

A tervet Szentendre Város Önkormányzata megbízásából készítettük.  

Tervezési feladat: 

 A Kálvária út marás-szőnyegezése, járdafelújítás, kiegészítés mindkét oldalon. 

 

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

tulajdonosi hozzájárulással építhető. 

A csapadékvíz elvezetés jelenlegi zárt csatorna rendszere nem változik, a víznyelők szintbe he-

lyezendők. 

 

II. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 

 

Az út aszfalt burkolata tönkremenetel közeli állapotú, foltozott, sávokban szabdalt. 

Útjavításokat néhol térkő burkolattal kivitelezték, ezek elbontandók, megszüntetendők. 

Felfelé haladva a jobb oldalon folyamatos, változó szélességű, a bal oldalon szakaszonként hiá-

nyos járda található. 

A szakaszon négy kijelölt gyalogátkelőhely található, ezek helyben megmaradnak, felújítandók. 

 

III. TERVEZETT ÁLLAPOT 

 

Az út tengelyét felfelé haladva a bal oldali szegélytőben vettük fel. 

Szelvényezett és az építési hossz:    991,40 m. 

Az út tervezési osztályba sorolása:  gyűjtőút. 

A burkolat felújítás során a meglévő paraméterek nem változnak. 

A helyszínrajzi geometria nem szabályos, kis eltérések vannak az egyenes iránytól és az ívek vo-

nalvezetését illetően. 

A bal oldali szegély vonalvezetése a terv szerint szabályos geometriával kialakított, a szegélyek 

átépítésénél eszerint kell a szegélyeket kitűzni. 

Az út jelenlegi szélessége 7 m körül ingadozik. A tervben 2*3,50 m széles forgalmi sáv van vé-

gig vezetve. Az út gerincvonala végig a bal tervezett szegélyvonaltól 3,50 m-re, a jobb szegélytő 

7,00 m-re lesz.  

A hossz szelvény monoton emelkedő, vízváltózás nincs. A magasságok a bal oldali szegélytőben 

változatlanok, a gerincvonalig jellemzően 2,5%-al 9 cm emelkedő, majd a jobb oldal felé 2,5% 

oldalesés alakítandó ki. A meglévő oldalesések kilapultak, ezért az út közelén általában kiegyen-

lítés szükséges. Vannak szakaszok, ahol az út közepe felé lejt mindkét sáv. Ezt megszüntettük, 

kisebb oldaleséssel csökkentettük a szükséges aszfalt mennyiséget. 

A kiemelt szegélyek az uszoda előtti szakaszt, és a feljebb lévő újszerű parkoló szegélyek, meg-

álló öböl szegélyek kivételével mindkét oldalon felújítandók. 

Az uszoda előtti öböl, melyet jelenleg parkolásra használnak, a ferde szegélyek merőleges lezá-

rással átépítendők. Az egyenes szegélyvonal meghosszabbítandó, a meglévő pollerek előtt R=1 

m sugarú szegélylekerekítéssel az útburkolat kipótolandó. A mélyponton a parkolósáv kifelé lejt-

sen, a sarokban mélypont ne maradjon. 

A bal oldali járdák felújítása a bejelölt helyeken javasolt. 

A jobb oldalon a hiányzó járda szakaszokat pótoltuk. A járda folyamatossága a telekhatárok mi-

att a 0+100-0+140 km között a merőleges parkoló párhuzamossá alakításával, a 0+830-0+860  

szelvények előtt pedig a merőleges parkoló szabályozásával biztosítható. 

  

A járda mellett kerti szegély építendő. 

A burkolt kocsi behajtókat a járda korrekció és az egyedi kialakítások miatt általában át kell épí-

teni. 

 

A kiemelt szegély fellépője 12 cm, a keresztszelvények szerinti. 
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A jelenleg is meglévő megemelt útküszöb kialakítások elbontandók, megszűnnek.  

A járda – út csatlakozásoknál a kiemelt szegély 2 cm fellépőjűre lesüllyesztendő.  

Az Álmos utcánál a betonlap járda Kálvária úti szakasza átépítendő 1,50 m széles aszfalt járdára, 

az átkelésnél szegélysüllyesztéssel. 

Kocsifelhajtóknál döntött szegély építendő, max. 10 cm fellépővel. Azokon a szakaszokon, ahol  

a járda 1,50 m, vagy annál keskenyebb, döntött szegély helyett a kiemelt szegély 4-5 cm-re való 

lesüllyesztését terveztük, a járdával együttes süllyesztéssel. 

A 0+330 szelvénynél 6 m hosszon térdfal kialakítását tartalmazza a terv, ezzel a lejjebb lévő 

gyalogátkelő az eddig elzárt rézsűs szakaszon is járdán megközelíthetővé válik. 

 

Magassági kialakítás: 

 Az út hossz-lejtése a meglévővel azonos, folyamatosan emelkedik, 1-4,5% között 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

A meglévő víznyelők a hossz- és keresztszelvények szerint szintbe helyezendők, kitisztítandók. 

Tervezett víznyelő nincs. 

 

IV. FORGALOMTECHNIKA 

 

A forgalomtechnikai táblázás nem változik. 

A gyalogátkelő táblákat mindkét oldalon minden gyalogátkelőnél ki kell helyezni. A gyalogátke-

lők előtti beton térkő rázósávok – hatástalanságuk miatt – megszűnnek. 

Helyette lassító harántcsíkozás burkolati jel kerül elhelyezésre. A harántcsíkozás geometriája az 

U01 tervlapon látható. A csíkozás az egyeztetések szerint sárga rázóbordás kivitelben készíten-

dő. (Megjegyezzük, hogy a rázóbordák érzékelhetően zajt is okoznak, ezért lakott területen sok 

esetben a telepítés után fehér termoplasztik tartós anyagú felfestésre cserélik.) 

Minden gyalogátkelő előtt 50-60 m-re a „Gyalogosk” veszélyt jelző KRESZ táblát javasoljuk el-

helyezni. 

 

A kivitelezés 4 ütemben javasolt. Első két ütemben egy-egy oldalon a kiemelt szegélyek átépíté-

se történik, a járdaépítésekkel együtt. A 3. ütem a burkolatok helyi átépítése helyi fél útpálya le-

zárással. 4. Építési ütem a profilmarás –szőnyegezés a mozgó munkahely típus terelés alatt. 

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. 

 

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 
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- 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  

-   (4 cm-nél nagyobb kiegyenlítés esetén min. 6 cm-re mart kötőréteg terítendő.)  

-   profilmarás, kátyúzás, meleg bitumenes kellősítés 

 

2. Útburkolat szélesítés: 
-   4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg  

-   7 cm AC-22  aszfalt kopóréteg 

- 20 cm Ckt-4 cementstabilizáció útalap   

- 20 cm homokos kavics védőréteg 

 

3. Aszfalt kapubehajtók pályaszerkezete: 
-   4 cm AC-4 aszfalt kopóréteg  

- 20 cm Ckt-4 cementstabilizáció útalap   

- 20 cm homokos kavics védőréteg 

 

4. Aszfalt járda burkolat: 
-   4 cm AC-4 aszfalt kopóréteg    

- 15 cm Ckt-4 cementstabilizációs alap 

- 15 cm homokos kavics védőréteg. 

 

5. 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 Ckt-4 cementstabilizációs alap 

- 15 cm homokos kavics védőréteg. 

 

6. Parkoló építés, átépítés: 
-   4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg  

-   7 cm AC-22  aszfalt kopóréteg 

- 15 cm Ckt-4 cementstabilizáció útalap   

- 20 cm homokos kavics védőréteg 

 

7. Parkoló építés, átépítés – alternatíva térkővel: 
-    8 cm beton térkő 

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

- 15 cm Ckt-4 cementstabilizáció útalap   

- 20 cm homokos kavics védőréteg 
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Szegélyek: kiemelt, süllyesztett és  kerti 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. október 27.  Visnyei Ilona    


