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1. ELŐZMÉNYEK 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.) 
megbízásából, Cégünk a GrafiTUS Kft. elkészítette Szentendre, Szarvashegyi 
út – Pézsma utca meglévő útcsatlakozásának szilárd burkolatú kiépítésének 
útépítés, vízelvezetés és forgalomtechnika szakágak kiviteli terveit. 

A tervezett beavatkozások célja a meglévő útcsatlakozás szilárd 
burkolatú kiépítése mellett a csapadékvizek károkozás nélküli elvezetésének 
biztosítása. 

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 útcsatlakozás 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 az Önkormányzat tulajdonában lévő 
0305/62 (Pézsma u.), 0305/29 (Mormota u.), 0306/12 és 0291/2 (Szarvashegyi 
út) hrsz. ingatlanokon valósulnak meg, idegen területet nem érintenek. 

A 0291/2 hrsz. ingatlan a Magyar Közút Nzrt. Pest Megyei Igazgatósága 
kezelésében lévő 11112 j. Szentendre – Paprét bekötőút. 

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

ÚT 2-1.201  „Közutak Tervezése” 
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 

2. A TERVEZÉSI TERÜLET ISMERTETÉSE 

A tervezési terület Szentendre város ÉNy-i részén, a Szarvashegyi út - 
11112 j. út 4+525 kmsz. (KIRA adatbázis szerint) – jobb oldalán csatlakozó 
Pézsma (egyes térképeken Menyét) u. csatlakozásában található. 

A 11112 j. út tervezéssel érintett szakasza bal oldali helyszínrajzi ívben, 
nagy sugarú domború lekerekítő ívben, bevágásban került kiépítésre. A 
Pézsma u. meglévő csatlakozása az átmeneti ív végén, a 4+525 kmsz. jobb 
oldalán található.  

 

1. ábra: Szarvashegyi út meglévő szakasza 

 

A bevágási rézsű megnyitásával kialakított útcsatlakozásban az utca 10-17 
% közötti hosszesésben került kialakításra. 

 

2. ábra: Pézsma utca csatlakozó szakasza 



  

   

A Pézsma u. szabályozási szélessége 4.5 – 5.5 m közötti, az útcsatlakozás 
~10-12 már beépült (lakó, üdülő) ingatlant szolgál ki. 

 

3. ábra: Ortofotó a tervezési területről 

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

 

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 – helyszínrajz(3.), hossz-szelvények(4.), minta-
keresztszelvény(5.), keresztszelvények(6.) - tételesen tartalmazzák.  



 

   

Vonalvezetés, geometria 

A tapasztalt kötöttségeknek és az egyeztetéseknek megfelelően a 
Pézsma utcát B.VI.d.D tervezési osztályba – belterületi vegyes használatú 
mellékút - soroltuk be, amelyhez a KTSZ már nem rendeli hozzá a vt = 30 
km/h tervezési sebességet sem. Tervezésüknél alapvetően a járhatóság 
szempontját tartottuk szem előtt.  

A tervezett útcsatlakozás R=50 m sugarú jobb oldali ív közbeiktatásával 
merőlegesen csatlakozik a Szarvashegyi út meglévő szakaszához. A 4,0 m 
szélességben aszfalt burkolattal kiépülő Pézsma u. burkolata az 
útcsatlakozásban tölcsérszerűen kiszélesedik. Az útcsatlakozásban r=8 m, 
illetve r=12 m sugarú saroklekerekítő íveket alkalmaztunk. 

A Pézsma utca magassági vonalvezetése követi a meglévő 
terepadottságot, a szakasz elején, rövid 5 %-os  enyhe emelkedőt 
követően, R=50 m sugarú homorú ívet követően 17%-os emelkedésben 
vezet. A jelentős szintkülönbség leküzdését követően R=80 m sugarú 
domború ív közbeiktatásával 5%-os esésben csatlakozik a meglévő utca 
szintjéhez.  

A Mormota u. a Pézsma u. 0+028,9 kmsz. bal oldalán csatlakozik. A ~9 
m hosszú szakaszon kiépítésre kerülő 3,00 m széles burkolata ~9 %-os 
hosszesésben csatlakozik a Pézsma u. burkolatához. 

Keresztmetszeti kialakítás 

A Pézsma u. kiépítése kapcsán az alábbi keresztmetszeti jellemzőket 
alkalmaztuk: 

 - burkolat szélessége (min.):     4.00 m 
 - padka szélessége (min.):     0.50 m 
 - oldalesés a burkolaton (d):     3.5 % 
 - oldalesés a padkán      5.0 % 
 - oldalesés a zöldfelületeken:     3.0-5.0 % 
 - rézsűhajlás bal oldalon:     1:1 
 - rézsűhajlás jobb oldalon:     1:1.5 

Az ismertetett keresztmetszeti jellemzők kapcsán az alábbiakat 
jegyezzük meg: 

- A bal oldali meredek rézsűt georács terítéssel javasoljuk védeni. 
-  A rézsűket és a padkákat 10 cm vastagságban humuszolni kell.  

Földmunka kialakítása 

A tervezett földmunka megkezdése előtt a területet lőszertől 
mentesíteni kell, valamint a kötelezően előírt régészeti vizsgálatokat szintén 
el kell végezni.  

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 felszíni, növényi gyökerekkel átszőtt alkalmatlan fedőréteget – a 
tereprendezést megelőzően - el kell távolítani. A letermelt humuszt a 
későbbi felhasználásig deponálni kell. A humuszos talajok töltésanyagként 
nem használhatóak fel. 

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

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

 a fagyvédő réteg tetején (a földmű tetején)  E2=40 MN/m2, 

 a fagyvédő alatti szinten       E2=35 MN/m2  

A földmunka tömegében megkívánt tömörség: Tr= 85%, a földmű 
felső 0,5 m-es rétegének Tr=90%, a fagyvédő rétegben (felső 25 cm) 
Tr=95%-os tömörséget kell biztosítani. Amennyiben az altalaj önmagában 
alkalmatlan ezen paraméterek előállítására, úgy a réteg cementes 
kezelésével, vagy többlettömörítésével kell a megkívánt tömörségi és 
teherbírási értékeket előállítani és megtartani. 

Töltésépítésre olyan talajok építhetők be, melyek kielégítik az Út 2-1.222 
Utak geotechnikai tervezésének általános 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. 

Pályaszerkezet 

A Pézsma utcában tervezett új aszfaltburkolat építése esetén „A”, 
”nagyon könnyű” terhelési osztálynak megfelelő pályaszerkezetet 
terveztünk az alábbiak szerint: 

   4.0 cm  AC-11 aszfalt kopóréteg, 
 15.0 cm  CkT cementstabilizáció útalap 
 25.0 cm Homokos-kavics ágyazat (fagyvédő réteg) 

Az építendő, ill. meglévő burkolatok találkozásánál létrejövő hézagot 
utólag bitumenes kiöntéssel vagy tömítő szalaggal szigetelni kell.  

A pályaszerkezetek fagyvédő rétegének szükséges vastagságát az e-
UT 06.02.11:2007 (ÚT 2-1.222) „Utak és autópályák létesítésének általános 
geotechnikai szabályai” c. útügyi műszaki előírás alapján a következő 
képlet szerint kell számítani: 

hv=F-Σ(hixfi) 
ahol: hv a védőréteg vastagsága 

hi az egyes pályaszerkezeti rétegek vastagsága 
fi az egyes pályaszerkezeti rétegek anyagától függő szorzó 

tényező 



 

   

Fagyveszélyes talajt figyelembe véve az F tényező értéke az 
útburkolatoknál 50 cm (I. éghajlati övezet). Az F tényező értékét 5 cm-rel 
csökkentettük a terület kedvező mikroklimatikus adottságait figyelembe 
véve (déli fekvésű útszakasz).  

A fagyvédő réteget 25 cm vastagságban terveztük. A pályaszerkezeti 
rétegek vastagságát az alábbi – a fagyvédő réteg vastagságára 
vonatkozó számításokat is tartalmazó – táblázatban foglaltuk össze: 

Burkolat típusa Rétegrend fi 

hi x fi F 
hv = F -  hi x fi 

útburkolat 
A terhelési osztály 

4.0 cm aszfalt burkolat 
15.0 cm CKT alapréteg 
25.0 cm védőréteg 

1,5 
1,1 

6,0 
16,5 
22,5 

45 cm 45 – 22,5 = 22,5 cm 

megf. 

Szegélyek 

A tervezett „K”, illetve süllyesztett (futósor) szegélyeket előregyártott 
beton szegélykövekből kell megépíteni. A köveket C20/25-XF4-32-F2-MSZ 
4798-1:2004 jelű betonba kell rakni, majd a köveket gondosan kell hézagolni 
cementhabarccsal. 

4. VÍZTELENÍTÉS 

A tervezett útépítési beavatkozások kapcsán a burkolattokról lefolyó 
csapadékvizek bekötésre kerülnek a Szarvashegyi út bal oldali útárkába. 

A tervezési területen az alábbi vízépítési beavatkozásokat terveztük: 

Szarvashegyi (11112 j.) út: 

o jobb oldali útárok 4+460 – 4+516 kmsz.-ek között szakaszának 
jókarba helyezése, 

o árokburkolás mederlap burkolattal 4+511 – 4+516 kmsz.-ek között 
5 mh. 

o rézsűsurrantó kiépítése a 4+514,5 kmsz. jobb oldalán 4 m hosszon, 

o burkolt padka építése a 4+516 – 4+519 kmsz. jobb oldalán 3 m 
hosszon. 

Pézsma utca: 

o 0+008 – 0+025 kmsz.-ek között „K” szegélyes vízelvezető szegély 
építése a jobb oldalon, 

o mederlapos burkolt folyóka építése a jobb oldalon 21 m hosszon. 

Vízgyűjtő terület, lefolyási viszonyok 

A vízgyűjtő területek lehatárolását 1:10.000-es méretarányú 
rétegvonalas térképen végeztük, melyet a helyszínen pontosítottunk. A 
tervezési területet két vízgyűjtő területre határoltuk le: 



 

   

I.: Pézsma utca Mormota u. csatlakozásig tartó 30 m és a Mormota 
utca ~170 m hosszú – távlatban – burkolt szakasza:  

vízgyűjtő területe: 0,065 ha, 

II.: Pézsma utca Mormota u. – Vaddisznó u. vége közötti ~200 m hosszú 
szakasza 

 vízgyűjtő területe: 0,08 ha, 

I. – II. összesen:     0,145 ha  

I. területekről lefolyó csapadékvizek a Pézsma u. alsó szakaszán 
tervezett jobb oldali „K”vízelvezető szegélye mentén, a II. területekről lefolyó 
csapadékvizek a burkolt folyóka folytatásában kiépülő rézsűsurrantón 
keresztül kerülnek a Szarvashegyi út jobb oldali útárkába bevezetésre. 

 

Hidrológiai számítások 

Az ellenőrző számításokat az ún. „racionális méretezési mód” szerint 
végeztük. Az alábbi táblázatban összefoglalóan megadjuk a 10 éves 
előfordulási valószínűségű 10 - 180 perc időtartamú csapadékmaximum 
függvény figyelembe vételével számított vízhozam értékeket, melyeket a  

                         AiQ    

képlettel határoztunk meg. Az intenzitás értéke ebben az esetben 365 
l/s ha 

A lefolyási tényező értékét aszfalt és beton burkolat esetében 0,85 
értékkel vettük figyelembe. 

Vízmennyiség számítása: 

I. területre:  AiQ    

Ahol: 
a,aszfalt, beton burkolat átlagos lefolyási tényező, értéke: 0,85 

A, m2 burkolat vízgyűjtőterület: 0,065 ha 
i, l/sha  intenzitás, értéke 365 l/sha 
Q, m3/s  vízhozam 

Ebből adódóan a vízhozam értéke (a Pézsma u. alján): 20 l/s.  
 

II. területre:  AiQ    

Ahol: 
a,aszfalt, beton burkolat átlagos lefolyási tényező, értéke: 0,85 

A, m2 burkolat vízgyűjtőterület: 0,08 ha 
i, l/sha  intenzitás, értéke 365 l/sha 
Q, m3/s  vízhozam 

 
Ebből adódóan a vízhozam értéke (a rézsűsurrantó alján): 25 l/s.  



 

   

Hidraulikai számítások 

Burkolt folyóka 

A Pézsma u. jobb oldalán tervezett mederlapos folyóka vízszállító 
képessége az alábbiak szerint alakul: 

Folyóka keresztmetszetének figyelembe véve: 

Kiindulási adatok 

"a" meder 
fenékszélesség 

(m) 

Folyóka hossz 
esése 

(‰-ben beírva) 

K(st) 
sebesség- 
tényező 

0,4 75 46,78428381 

Vízborítás Számolt adatok 

H (m) 
"A" nedvesített 

felület 
(m2) 

"P" nedvesített 
kerület 

(m) 

hidraulikai 
sugár R=A/P 

"v" sebesség 
(m/s) 

"Q" 
vízhozam 

(l/s) 

0,06 0,048 1,200 0,040 2,56 123,00 

 

A folyóka vízszállító képessége megfelelő. 

A vízépítési műtárgyak - rézsűsurrantó - részletterveit a 7. sz. 
munkarészben közöljük.  

5. FORGALOMTECHNIKA 

Függőleges jelzések 

A kihelyezésre kerülő KRESZ táblák út melletti elrendezése meg kell 
feleljen az e-UT 04.02.11 „Közúti jelzőtáblák: A jelzőtáblák megtervezése, 
alkalmazása és elhelyezése” UME 4. pontjában foglaltaknak.  

Az új jelzőtábla méretei a 4/2001. (I.31) KöVIM rendelet /JTSZ/, illetve a 
Közúti jelzőtáblák Útügyi Műszaki Előírások előírásai alapján 600 mm legyen. 

A tervezett KRESZ tábla szín- és fénytechnikai követelményei feleljenek 
meg a 4/2001. (I.31) KöVIM rendelet /JTSZ/ 4. pontjában rögzítetteknek.   

A jelzőtábla tartóoszlopát betontömbbe ágyazott  89 mm-es 
horganyzott acélcsőből kell kialakítani. A jelzőtábla alaplemezének anyaga 
horganyzott acél legyen. A jelzőtábla fényvisszaverő HI fóliás kivitelű legyen. 

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 burkolatépítés ivóvízvezetéket és távközlési alépítményeket 
kereszteznek. 

7. KÖRNYEZETVÉDELEM 

A környezetvédelmi engedélyezést és az engedély köteles 
tevékenységek körét a 314/2005 (XII. 25) Kormányrendelet előírásai, 
valamint, annak 1. és 3. sz melléklete szabályozza.  

A tervezett beavatkozások a hivatkozott Kormányrendelet szerint nem 
környezetvédelmi engedélyköteles tevékenységek, azonban a közúti 
létesítmények útépítési engedélyezési eljárásához a hivatkozott 
Kormányrendelet 13 sz. melléklete alapján adatlap kitöltése és csatolása 
szükséges. 

A tervezett útcsatlakozás kiépítése kapcsán, tekintettel arra, hogy 
jellemzően az ott lakók közlekedési igényét fogja kielégíteni, átmenő 
forgalommal nem kell számítani, zaj és levegőtisztaság védelmi 
intézkedések nem szükségesek.  

Megítélésünk szerint a tervezett beavatkozásokkal, valamint megfelelő 
útépítési megoldások alkalmazásával sikerült csökkentenünk annak 
valószínűségét, hogy a forgalmi rend változásából adódóan balesetek, 
ennek okán különböző jellegű szennyezések következzenek be.  

Az építés alatt keletkezett veszélyes hulladékot az előírásoknak 
megfelelően kell kezelni, majd gondoskodni annak ártalmatlanításáról. Az 
adott útépítésnek egyéb környezetvédelmi vonatkozásai nincsenek. 

  



 

   

8. GEODÉZIAI ADATOK, KITŰZÉS 

A tervezési térkép helyszíni felmérés alapján, EOV/EOMA rendszerben 
készült. A Pézsma u. tervezett szakaszának tengely koordinátáit és 
részletpont-számításait az alábbiakban közöljük. 

Tengelyszámítás: 

┌────┬───────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┐ 
│ NÉV│  JELLEMZÖ ADATOK  │   HOSSZ   │ SZELVÉNY  │     Y     │    X     │ 
├────┼───────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ 
├────┼───────────────────┼───────────┤       .000│ 648845.893│261885.286│ 
│E21 │  T.Ó=   90.818g   │      4.339│           │           │          │ 
├────┼───────────────────┼───────────┤      4.339│ 648846.517│261889.581│ 
│K21 │   YC=  648895.998 │           │           │           │          │ 
│    │   XC=  261882.394 │           │           │           │          │ 
│    │   R =     -50.000 │     14.216│           │           │          │ 
├────┼───────────────────┼───────────┤     18.555│ 648850.519│261903.172│ 
│E22 │  T.Ó=   72.717g   │     15.445│           │           │          │ 
├────┼───────────────────┼───────────┤     34.000│ 648856.938│261917.220│ 
├────┴───────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┤ 
│                T E N G E L Y   H O S S Z A        34.000              │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

Részletpontszámítás: 

┌────┬──────────┬────────┬────────┬───────────┬───────────┬─────┬─────┐ 
│K.SZ│ SZELVÉNY │ TEREP  │  PSZ.  │ RÉSZLETP. │ RÉSZLETP. │ BO  │ JO  │ 
│SZĆM│          │MAGASSĆG│MAGASSĆG│     Y     │     X     │ESES%│ESES%│ 
├────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼─────┤ 
│   1│       .00│ 228.804│ 228.804│ 648845.893│ 261885.286│ -.80│ -.80│ 
│   2│      3.00│ 228.807│ 228.807│ 648846.324│ 261888.255│ -.80│ -.80│ 
│   3│      5.00│ 228.998│ 228.907│ 648846.616│ 261890.234│-1.57│-1.57│ 
│   4│     10.00│ 229.500│ 229.371│ 648847.646│ 261895.124│-3.50│-3.50│ 
│   5│     15.00│ 230.202│ 230.202│ 648849.158│ 261899.888│-3.50│-3.50│ 
│   6│     20.00│ 231.041│ 231.052│ 648851.120│ 261904.486│-3.50│-3.50│ 
│   7│     25.00│ 231.901│ 231.894│ 648853.197│ 261909.033│-3.50│-3.50│ 
│   8│     30.00│ 232.443│ 232.518│ 648855.275│ 261913.581│-3.50│-3.50│ 
│   9│     34.00│ 232.794│ 232.794│ 648856.938│ 261917.220│-3.50│-3.50│ 
├────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼─────┤ 
│    │          │        │        │           │           │     │     │ 
└────┴──────────┴────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────┴─────┘ 
  

  



 

   

9. 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. 



 

   

10. MENNYISÉGKIMUTATÁS 

A tervezett beavatkozások összesített mennyiségkimutatását az 
alábbiakban közöljük.  

Az egyes pályaszerkezeti rétegek mennyiségei az alábbi főbb 
naturáliákból kerültek meghatározásra: 

Aszfalt útburkolat:           220 m2. 
 

ÚTÉPÍTÉS        

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA      egys. Össz. 
Humuszleszedés, visszaépítésre m3 52 

FÖLDMUNKA      egys. Össz. 
Töltésépítés bevágásból m3 12 

Bevágás depóniába szállítással m3 140 

Rézsűképzés m2 443 

Rézsűvédelem georács terítéssel m2 15 

Vízszintes felületek rendezése m2 50 

Humuszterítés, füvesítés m2 500 

Homokos-kavics ágyazat m3 60 

ÚTBURKOLATOK      egys. Össz. 
Ckt cementstabilizációs útalap     m3 33 

AC-11 aszfalt kopóréteg m3 9 

SZEGÉLYÉPÍTÉSEK      egys. Össz. 
„K” szegély készítése     m 20 

Süllyesztett szegély készítése     m 60 

VÍZTELENÍTÉS      egys. Össz. 
mederlap burkolat     m2 32 

rézsűsurrantó     m 4 

FORGALOMTECHNIKA      egys. Össz. 
KRESZ tábla oszlop     db 1 

KRESZ tábla     db 1 
 


