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A vonatkozó rendeleteknek megfelelően a tárgyi tervben, illetve dokumentációban alkalmazott
műszaki megoldásokat az érdekelt hatóságokkal, tulajdonosokkal, kezelőkkel és üzemeltetőkkel
a tervezés folyamán, illetve a kész tervek birtokában egyeztettem. Azok megfelelnek a vonatkozó
általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, az országos és ágazati szabványoknak, a
műszaki és egyéb követelményeknek. A fentiek érvényesülésének módját a terv műszaki leírása
tartalmazza.
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I. ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI SZAKASZ, KIINDULÁSI FELTÉTELEK

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.) az Egres utcai óvoda
átadását követően, a közlekedési helyzet javítását célzó intézkedéseket tervez. Ezek egyike az
Egres u. Sztaravoda-patak hídjának és a hídhoz csatlakozó útszakaszok kiszélesítése, a közúti
kapacitás és forgalombiztonság növelése érdekében.

Szentendre Város Önkormányzata meghívásos közbeszerzési eljárás eredményeként,
megbízást adott a GrafiTUS Kft.-nek az Egres u. Nap utca – Óvíz utca közötti szakasz
átépítésének engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére.

Az engedélyezési és kiviteli tervek az alábbi szakági bontásban és szaktervezők
bevonásával készültek:

o Útépítés, vízelvezetés, forgalomtechnika (GrafiTUS Kft.)
o Hídépítés (Renoval 2002 Bt.)
o Közvilágítás (VET Kft.)
o Geotechnika (Geoplan Kft.)

Jelen tervdokumentáció az Útépítés, Vízelvezetés és Forgalomtechnika kiviteli terveit
foglalja magában a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály által 2016. március 9-én kiadott, UT/53/18/2016. üisz. útépítési engedély határozatban
foglaltaknak megfelelően.

A műszaki megoldások kialakítását, valamint a terv véglegesítését többszöri konzultáció,
egyeztetés előzte meg a Megrendelő szakembereivel. Tekintettel arra a körülményre, hogy a 3851
hrsz. ingatlan külföldön élő tulajdonosaival az Önkormányzat az engedélyezési eljárás során nem
tudta felvenni a kapcsolatot, a kiviteli tervben a tervezett hidat az engedélyezési tervben szereplő
helytől kis mértékű - folyásirányban fölfelé ~60 cm-rel - eltolással terveztük meg. A
módosítással a tervezett útszakasz nem érinti a 3851 hrsz. ingatlant.

Tekintettel arra, hogy fenti kismértékű eltérések további idegen területet, illetve
közművezetékeket nem érintenek, az engedélyezési terv kiviteli terv irányába történő
továbbfejlesztése nem igényel engedélymódosítást.

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

A Megrendelő rendelkezésünkre bocsájtotta az Inflexió Mérnöki Iroda Bt. 2003. évben
készített Sztaravoda-patak, Egres utca közúti híd engedélyezési tervét, mely tartalmazza a híd
térségének korábbi talajmechanikai szakvéleményét (UVATERV, 1980).

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

III./a/1. A tervezési munka leírása

A tervezési terület Szentendre belterületén, a Nap utca és az Óvíz uzca közötti területen, az
Egres utcában helyezkedik el.

A tervezési feladat az Egres utca Nap utca és Óvíz utca közötti útszakasz kiépítése a
Sztaravoda-patak feletti híd átépítésével.



III./a/2. Tervezési paraméterek

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

Belterületi, lakóterületek, intézményterületek feltáró és összekötő feladatokat ellátó
gyűjtőút, sűrűn beépített, érzékeny területen: B.V.c.D.

Ennek megfelelően a tervezési paramétereik az alábbiak:

útkategória B.V.c.D
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 -

Az Egres utca tervezett szakaszát 5,00 m szélességben javasoljuk aszfalt burkolattal
kiépíteni, mely keresztmetszet alkalmas a csökkentett sebességű (vt<30km/h)
személygépjárművek biztonságos szembetalálkozására. A mértékadó járműtalálkozások
(tehergépjárművek találkozásakor szükséges szélesség: 5,50 m) a jobb oldali stabilizált burkolatú
padka igénybevételével történhet.

Az Egres utca Sztaravoda-patak keresztezését követő rendkívül kedvezőtlen helyszíni
adottságai miatt a helyszínrajzi vonalvezetés tekintetében nem tudtuk alkalmazni a KTSZ 1.2.
táblázata szerint a vt = 30 km/h tervezési sebességhez tartozó minimális értéket (R=30 m). A
tervezett burkolat vonalvezetését a járhatóság szempontjának figyelembe vételével terveztük meg
R=15 m sugarú bal ívben, az ív belső oldalán r=11 m sugarú burkolatszél lekerekítés
alkalmazásával, mely kis mértékű (30 cm) burkolatszélesítést eredményez a bal oldalon.

A fenti tervezési osztályoknak megfelelően alkalmazott geometriai és keresztmetszeti
jellemzőket a terv egyes munkarészei - helyszínrajz (3.), hossz-szelvény (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 kiépítés Szentendre város építési szabályzatával nem ellentétes.

1. ábra: Tervezési terület szabályozási tervi kivonata

Az Egres utca tervezési szakasza 10,0 m, a Nap utca csatlakozó szakasza 8,0 m
szabályozási szélességű.

II./b/3. Meglévő állapot leírása

Az Egres u. tervezési szakasz eleje csatlakozik a Nap u.-i csomópont meglévő, ~3,5 m
szélességű aszfalt burkolataihoz. Szentendre Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága,
mint a közútkezelői jogokat gyakorló testület, a 2015. májusi ülésén az Egres úti óvoda fejlesztés
kapcsán úgy döntött, hogy egyirányúsítással csökkenti a szűk keresztmetszetű szakaszokon a
szembe találkozásokból adódó konfliktusokat, s ezért az Egres u. – Nap u. – Szélkerék u.
háromszögben egyirányú forgalmi rendet vezet be az óramutató járásával ellentétes irányban. A
tervezés időszakában ez a döntés még nem került végrehajtásra, de a tervezés során ezt a döntést
figyelembe vettük.

Az Egres u. jelenlegi beépítése mellett a meglévő útterület szélessége ~5,0 – 6,0 m, a
meglévő burkolat szélessége mindössze ~2,7 – 3,0 m közötti.



2. ábra: Tervezési szakasz a patak felől fotózva

A Sztaravoda-patak az 1+530 fkmsz.-ben ferdén keresztezi az Egres utcát. A meglévő híd
állapota, mérete és teherbírása – ahogyan ezt a 2003.-ban készített előzményterv is megállapította
– nem felel meg a forgalmi követelményeknek.

3. ábra: Meglévő műtárgy

A Sztaravoda-patak keresztezését követően a ~15 m-re kiszabályozott Egres u. aszfalt
burkolata ~3,5 – 4,0 m szélességgel épült ki. A jobb oldalon csatlakozó Óvíz utca szintén 4,0 m
szélességű aszfalt burkolattal rendelkezik.

4. ábra: Óvíz u.csatlakozó szakasza



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

II./c Forgalmi vizsgálat

A Megrendelő rendelkezésünkre bocsájtotta a Közterület Felügyelet munkatársai által
2013. január végén végzett csúcsidei forgalomszámlálás adatait. A Sztaravoda-patak híd utáni
szakaszon reggel 730 – 830 között a 11 sz. főút felé (lefelé) 39, felfelé 19 jármű (összesen:58
jármű), délután 1530 – 1630 között lefelé 65, felfelé 11 jármű haladt el (összesen: 76 jármű). Az
Egres u. – Törökvölgyi út csomópontja után reggel 730 – 830 között lefelé 352, felfelé 34 jármű,
délután 1530 – 1630 között lefelé 160, felfelé 48 jármű haladt el.

Az óvoda átadását követően az Egres u. végén további 70 – 80 jármű közlekedésével kell
számolni reggeli csúcsidőben.

Fentiek alapján az óvoda átadását követően az Egres u. becsült reggeli mértékadó csúcsóra
forgalma 39+19+80=138 E/h. (A délutáni csúcsóra forgalom várhatóan ettől kisebb értékű lesz.)

A MOF ellenőrzése:
Kis lakosszámú lakóterület esetében a hazai városrendezés közlekedés tervezői által

használt összefüggéssel számítható a MOF értéke, amely a reggeli egyórás forgalom két
irányban:

h/E1446,0
2

2,14006,0
2

2,1lakásszámMOF 







Ha ehhez hozzávesszük az óvoda reggeli forgalmát, összességében – 224 jm/h – 60 %-kal
nagyobb értéket kapunk. Az eltérést a téli időszakban végzett forgalomszámlálás
megbízhatatlansága okozhatja, a továbbiakban a magasabb forgalmi értékkel kalkulálunk.

A keresztmetszeti megfelelőségi vizsgálathoz a belterületi utak „C” funkcióhoz tartozó
megengedett forgalomnagyságot használtuk (lásd: Közutak Tervezése ÚT2-1.201:2008 sz. ÚME
Belterületi utak fejezet 4.1. táblázat)

Két sávos utak mindkét irányban együtt:
Fm: megfelelő megengedett forgalomnagyság 800 E/h
Fe: eltűrhető megengedett forgalomnagyság 1.000 E/h

A vizsgált gyűjtőútnál:
Fm=   800 E/h > MOF= 224 E/h, kapacitástartalék: 72,0%
Fe= 1.000 E/h > MOF= 224 E/h, kapacitástartalék: 77,6,0%

A vizsgálat mutatja, hogy a gyűjtőút megfelel az előre becsült forgalomnak és jelentős
kapacitástartalékkal rendelkezik.



II./d Helyszínrajzi, magassági, keresztmetszeti kialakítás

II./d/1. Helyszínrajzi kialakítás

Az Egres u. helyszínrajzi vonalvezetésének tervezése során a meglévő vonalvezetés
egyenesekkel és tiszta ívekkel történő helyreállítására törekedtünk. A tervezési szakasz elején
jellemzően a jobb oldali burkolatszél vonalához (bal oldali szélesítés), a tervezési szakasz végén
a bal oldali burkolatszél vonalához (jobb oldali szélesítés) illeszkedtünk.

II./d/2. Magassági kialakítás

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

A tervezési szakasz elején homorú/domború ívek sorozatával követtük le a meglévő
burkolat magassági vonalvezetését (a meglévő burkolat egyrétegű megerősítésének figyelembe
vételével). A tervezett híd 0,5 %-os hosszesésben kerül kialakításra, melynek felső szakaszához
töréssel, alsó szakaszához R=1000 m sugarú homorú ívet követően 1,6%-os emelkedéssel
csatlakozunk a tervezési szakasz végén a meglévő burkolathoz.

II./d/3 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: 5.00 m
- Oldalesés a burkolaton (d,q): 2.5 %
- Stabilizált padka szélessége a jobb oldalon: 0.50 m
- Járda szélessége a kiemelt szegély mögött: 1.50 m
- Oldalesés a járdán: 2.5 %
- Oldalesés a padkán: 3,0 - 5.0 %
- Rézsűhajlás: 1:1.5

II./d/4 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 felszíni, növényi gyökerekkel átszőtt alkalmatlan fedőréteget el kell távolítani. A
letermelt humuszt a későbbi felhasználásig deponálni kell. Az alkalmatlan fedőréteg előirányzott
vastagságát 0,20 m-ben adjuk meg.

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. Továbbá nagy tömegű földmunka
végzése során a víztartalom nem tartható, így a tömörségben kisebb-nagyobb különbségek
keletkeznek, ami a visszatöltés utólagos süllyedését, a nyomvonal ülepedését eredményezi. A
végleges útburkolat építése előtt célszerű 6-8 hónapot várni.

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, a homokos kavics
talajjavító réteget 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 10 cm vastagságban humuszolni kell
azokat. A felületek, illetve a füvesítés utógondozásáról gondoskodni kell.

II./e Pályaszerkezetek

II./e/1 Forgalmi terhelési osztály megállapítása

A pályaszerkezetek kialakítását az ÚT 2-1.202:2005 „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek
méretezése és megerősítése ”Útügyi Műszaki Előírás alapján méreteztük.
biztonsági tényező b= 1,25
tervezési időtartam t=10 év
Forgalomfejlődési szorzó f= 1,1
Irányszorzó r= 1
ÁNET (becsült) 50 Et/nap

A fentiek alapján számított TF(11.5) áthaladási szám az alábbi:
TF(11.5)= 1.25*365*10*1.1*50*1 = 0.25M

Ez a forgalomnagyság „B”, „könnyű” forgalmi terhelési osztálynak felel meg.



II./e/2 Aszfalt pályaszerkezet meghatározása

A tervezett új aszfaltburkolat építése esetén „B” terhelési osztálynak megfelelő
pályaszerkezetet terveztünk az alábbiak szerint:

4.0 cm AC-11 aszfalt kopóréteg,
6.0 cm AC-22 aszfalt kötőréteg,

15.0 cm CkT cementstabilizáció útalap
25.0 cm Homokos-kavics védőréteg

A meglévő burkolatok szélesítésénél a meglévő burkolatszél min. 0.5 m szélességben
lépcsősen visszabontandó.

A pályaszerkezeteket az ÚT 2-1.222 „Utak és autópályák létesítésének általános
geotechnikai szabályai” c. útügyi műszaki előírás szerint fagy- és olvadási károk szempontjából
ellenőriztük.

A tervezett útszakasz pályaszerkezetének méretezésekor „B” jelű forgalmi terhelési
osztályba soroltuk be, 15 cm vastag Ckt cementstabilizációs alapréteget figyelembe véve. Az ÚT
2-1.202 útügyi műszaki előírás 6.4. ábrája alapján az aszfaltréteg összvastagságát 10 cm-re
vettük.

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
Aszfalt

útburkolat
10 cm aszfalt burkolat
15 cm Ckt cement. stab.
25 cm védőréteg

1,5
1,1

15.0
16,5
31,5

55 cm 55 – 31,5 = 23.5 cm

megf.

III./e/3 Egyéb pályaszerkezetek

Az aszfalt burkolatú kapubehajtók pályaszerkezete az alábbi:

4.0 cm AC-11 aszfalt kopóréteg,
15.0 cm CkT cementstabilizáció útalap
25.0 cm Homokos-kavics védőréteg

Az aszfalt burkolatú járda pályaszerkezete az alábbi:
3.0 cm AC-4 aszfalt burkolat,

15.0 cm Ckt cementstabilizációs útalap,
20.0 cm Homokos-kavics védőréteg

II./e/4 Szegélyek

A tervezett kiemelt és süllyesztett szegélyeket előregyártott beton szegélykövekből kell
megépíteni, C20/25-XF4-32-F2-MSZ 4798-1:2004 jelű betonba rakva. Kapubehajtókban a
kiemelt szegélyt meg kell dönteni. A kerti szegélyeket C-8/10 minőségű betongerendába kell
fektetni. A köveket gondosan kell hézagolni cementhabarccsal.



II./f Közúti csomópontok, kapubehajtók

Az Egres u. tervezési szakaszán az alábbi helyeken épülnek ki egyszerű útcsatlakozások:

- 0+012.00 Nap u. – Egres út csatlakozása,
- 0+026.00 Egres köz csatlakozása a bal oldalon,
- 0+101.00 Óvíz utca csatlakozás a jobb oldalon.
A burkolatszél lekerekítésekben a helyi adottságok figyelembevételével r=2 - 20 m közötti

sugár értékek kerültek alkalmazásra.

Az Egres u. 0+067 kmsz. bal oldalán aszfalt burkolatú kapubehajtó kerül kiépítésre 3 m
hosszon. A bal oldali kapubehajtó előtt a tervezett kiemelt szegély megdöntendő 5 m hosszon.

Az Óvíz u. csomópontjához csatlakozó, valamint a 0+120,24 kmsz. jobb oldalán lévő
kapubehajtó kiépítése jelen beruházásban nem módosul.

II./g Műtárgyak

A tervezési szakaszon a Sztaravoda-patak keresztezésében meglévő műtárgy elbontásra
kerül, új műtárgy létesül külön szakterv szerint.

II./h Környezetvédelem

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

II./h/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./h/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.

Talajtani közeg, felszín alatti víz szempontjából a beavatkozások kapcsán érdemi hatással
nem számolhatunk.



II./h/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./h/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./h/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./i Táj és természetvédelem

Táj- és természetvédelmi területet nem érint.

II./j Hófúvás elleni védelem

Hófúvás elleni védelem nem szükséges.

II./k Vízelvezetés, csatornázás

Az Egres u. szilárd burkolatairól lefolyó csapadékvizeinek a befogadója a Sztaravoda-
patak. A burkolatokról lefolyó víz fátyolszerűen gravitálódik a padkán és a rézsűn keresztül a
patak medrébe. A tervezett útszakasz kiépítése a terület lefolyási viszonyain nem változtat.

Az Egres u. híd előtti szakaszán a meglévő burkolat bal oldali szélesítésében homokos-
kavics szekrényszivárgóba fektetett NA100 dréncső hossz-szivárgó került betervezésre a patakba
kötve.

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

A tervezett útszakasszal vasúti pályát nem érintünk.



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

A területen jelenleg meglévő közművezetékeket a kezelők nyilvántartási adataira
támaszkodva a 3. sz. részletes helyszínrajz tartalmazza. 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.

A közműszolgáltatóktól kapott adatok alapján a tervezési szakaszon az alábbi
közműkeresztezések találhatók:
0+002,0 Távközlési légvezeték keresztezése
0+005,5 Távközlési alépítmény keresztezése
0+009,2 Szennyvíz csatorna keresztezése
0+012,0 Gáz bekötővezeték keresztezése
0+012,9 Vízvezeték keresztezése
0+018,1 0,4 kV Elektromos légvezeték keresztezése
0+022,7 20 kV Elektromos légvezeték keresztezése
0+025,0 Szennyvíz csatorna keresztezése
0+026,9 Gázvezeték keresztezése
0+037,1 Távközlési légvezeték keresztezése
0+070,1 Szennyvíz bekötő vezeték keresztezése
0+081,3 Szennyvíz csatorna keresztezése
0+106,7 Szennyvíz csatorna keresztezése
0+107,4 0,4 kV Elektromos légvezeték keresztezése
0+125,0 Távközlési alépítmény keresztezése

II./n Közvilágítás

A tervezett járda kiépítése kapcsán a meglévő közvilágítási hálózat kibővítésre kerül külön
szakterv alapján.

II./o Utcabútorok

Új utcabútorok kihelyezésére a tervezett beruházás kapcsán nem kerül sor.

II./p Az úttal kapcsolatos egyéb építmények

Egyéb építmények nem kerültek tervezésre.

II./q Az érintett tulajdonosok, tulajdoni lapok

A tervezett útszakasz kiépítése a 3561 hrsz. ingatlan érintésével valósítható meg, melyet az
Önkormányzat – a kivitelezés megkezdéséig - adásvétel útján kíván megszerezni. Egyebekben
további idegen terület érintése nélkül, Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában és
kezelésében lévő közterületeken valósul meg a beruházás.



II./r Az érintett épületek és egyéb építmények

Útépítési tervünkkel érintjük a 3561 hrsz. ingatlanon lévő melléképületet, melynek
lebontását javasoljuk.

II./s Építés alatti, és utáni forgalmi rend

A forgalomtechnikai kialakítást a részletes helyszínrajz mutatja be.
Javasoljuk az Egres u. Törökvölgyi utat követő szakaszának bevonását a korlátozott

sebességű övezetbe (zóna 30), így a tervezési szakaszon sebességkorlátozásra nincs szükség. A
csökkentett keresztmetszetű hídon javasoljuk az elsőbbségi viszonyt rendező „Szembe jövő
forgalom elsőbbsége” és „Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben” táblapár kihelyezését
az alulról érkezők elsőbbségének biztosításával.

A kihelyezésre kerülő jelzőtáblák 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 jelzőtáblák méretei a 4/2001. (I.31) KöVIM rendelet /JTSZ/, illetve a Közúti
jelzőtáblák Útügyi Műszaki Előírások előírásai alapján a következők legyenek:

- Kör alakú jelzőtáblák: 600 mm

- Háromszög alakú jelzőtáblák: 600 mm

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

A jelzőtáblák tartóoszlopait betontömbbe ágyazott  89 mm-es horganyzott acélcsőből kell
kialakítani. A jelzőtáblák alaplemezének anyaga horganyzott acél legyen. A jelzőtáblák
fényvisszaverő HI fóliás kivitelűek legyenek.

A kivitelezés ideje alatt alkalmazott ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetésének
illeszkednie kell a kivitelezés organizációs tervéhez. A híd átépítésének ideje alatt terelő
útvonal(ak) kijelölése szükséges. A lehetséges terelőutak az alábbiak:

o Barackos út felé az Óvíz u. – Csend u. – Remény u. irányában.

o Sztaravoda út felé az Egres utcán felfelé haladva a Jegenye utca utáni elágazás
bal ágának a vonalán, a Ménes utcán kb. 70m után a mezőn át déli irányban és
a Sztaravoda-patak meglévő hídján keresztül.



II./t 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./u 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 tervezett közlekedési létesítmény tengely koordinátáit és részletpont-számítását az
alábbiakban közöljük.



tengely számítás

┌────┬───────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ NÉV│  JELLEMZÖ ADATOK  │   HOSSZ   │ SZELVÉNY  │     Y     │     X     │
├────┼───────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├────┼───────────────────┼───────────┤       .000│ 651630.405│ 259765.860│
│E11 │  T.Ó=  106.199g   │     20.363│           │           │           │
├────┼───────────────────┼───────────┤     20.363│ 651628.425│ 259786.127│
│K21 │   YC=  651329.846 │           │           │           │           │
│    │   XC=  259756.962 │ │           │           │           │
│    │   R =     300.000 │     15.994│           │           │           │
├────┼───────────────────┼───────────┤     36.357│ 651626.447│ 259801.996│
│E21 │  T.Ó=  109.593g   │     60.472│           │ │           │
├────┼───────────────────┼───────────┤     96.830│ 651617.369│ 259861.783│
│K22 │   YC=  651602.539 │           │           │           │           │
│    │   XC=  259859.532 │           │           │           │           │
│    │   R = 15.000 │     11.287│           │           │           │
├────┼───────────────────┼───────────┤    108.117│ 651611.826│ 259871.311│
│E13 │  T.Ó=  157.496g   │      6.367│           │           │           │
├────┼───────────────────┼───────────┤    114.484│ 651606.826│ 259875.253│
│K13 │   YC=  651637.783 │           │           │           │           │
│    │   XC=  259914.517 │           │           │           │           │
│    │   R = -50.000 │      7.710│           │           │           │
├────┼───────────────────┼───────────┤    122.194│ 651601.163│ 259880.474│
│K14 │   YC=  651692.714 │           │           │           │           │
│    │   XC=  259965.582 │           │           │           │           │
│    │   R = -125.000 │     12.336│           │           │           │
├────┼───────────────────┼───────────┤    134.530│ 651593.223│ 259889.908│
├────┴───────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│                T E N G E L Y   H O S S Z A       134.530 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

részletpont számítás

┌────┬──────────┬────────┬────────┬───────────┬───────────┬─────┬─────┐
│K.SZ│ SZELVÉNY │ TEREP  │  PSZ.  │ RÉSZLETP. │ RÉSZLETP. │ BO  │ JO  │
│SZĆM│          │MAGASSĆG│MAGASSĆG│     Y     │     X     │ESES%│ESES%│
├────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼─────┤
│   1│       .00│ 124.503│ 124.503│ 651630.405│ 259765.860│-2.50│-2.50│
│   2│     20.00│ 124.553│ 124.590│ 651628.461│ 259785.765│-2.50│-2.50│
│   3│     40.00│ 124.654│ 124.698│ 651625.900│ 259805.598│-2.50│-2.50│
│   4│     60.00│ 124.747│ 124.720│ 651622.898│ 259825.371│-2.50│-2.50│
│   5│     80.00│ 124.676│ 124.754│ 651619.896│ 259845.144│-2.50│-2.50│
│   6│ 100.00│ 124.689│ 124.703│ 651616.567│ 259864.844│-2.50│-2.50│
│   7│    120.00│ 124.842│ 124.869│ 651602.692│ 259878.900│-2.50│-2.50│
│   8│    134.53│ 125.102│ 125.102│ 651593.223│ 259889.908│-2.50│-2.50│
├────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼─────┤
│    │          │        │        │           │           │     │     │
└────┴──────────┴────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────┴─────┘


