
Műszaki leírás

T.01

2016. május

Dátum:

Részművelet:

Tárgy:

Méretarány:

Rajzszám:

Megbízó:

Szakág:Tervfázis:

HÍDÉPÍTÉS
KIVITELI TERV

Változat:

V

SZENTENDRE VÁROS

Támfal a kerékpárút Szegedi utcai csatlakozásnál

Felelős tervező: Tervező:

Tervező:

Farkas János kisadózó

Dr. Farkas János

Kádár PéterBukta Péter
Bukta Lidia

Tervező:Tervező:Vezető tervező:

Csurilla Imre

Szentendre Város Önkormányzata

2000 Szentendre, Városház tér 3.

8900 Zalaegerszeg, Holub u. 6. 



Szentendre Város Műszaki leírás kiviteli terv 
Támfal a kerékpárút  
Szegedi utcai csatlakozásnál 

1

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

1. ELŐZMÉNYEK: 2 
2. TERVEZÉSI ALAPADATOK: 2 
3. A SZERKEZET LEÍRÁSA: 3 
4. A TÁMFAL KIVITELEZÉSE 4 
6. MELLÉKLETEK 6 
- Tervezői nyilatkozat 

- Kamarai igazolás 



Szentendre Város Műszaki leírás kiviteli terv 
Támfal a kerékpárút  
Szegedi utcai csatlakozásnál 
 

 2

 
1. ELŐZMÉNYEK: 
 
Szentendre Város önkormányzata megbízta Farkas János kisadózót a Jobbágy utca – Pilisi 
utca közti szakaszon tervezett kerékpárút-fejlesztés kapcsán a Szegedi úti csatlakozásnál 
tervezett támfal engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésével. Jelen dokumentáció az 
kiviteli tervet tartalmazza. 
 
2. TERVEZÉSI ALAPADATOK: 
 
A tervezéshez használt szabványok előírások: 
Híd: Útügyi Műszaki Előírások: e-UT 07.01.11:2011; e-UT 07.01.12:2011; e-UT 
07.01.13:2011; e-UT 07.01.14:2011; e-UT 04.04.12:2010(ÚT 2-1.161:2010) és e-UT 
07.05.11:2010 (2-1.403:2010); e-UT 06.02.11. 
Geotechnika: MSZ EN 1997-1 szabvány (EUROCODE 7 alapján készített) szerint készült 
 

Műtárgy megnevezése: Támfal a kerékpárút Szegedi utcai csatlakozásnál 

Támfallal határolt út: Izbégi Általános Iskola mögötti kerékpárút szakasz  

Pályaszint (kerékpárút) +112.09 - +113.08 mBf 

Támfalszakasz (kerékpárút): 0+010.71 - 0+021.39 kmsz. 

Csatlakozó útkorona szélesség: 3.75 m 

Csatlakozó útburkolat  szélesség: 2.75 m 

Hosszesés: es.: 0.0 – 15.0% 

Vízszintes vonalvezetése: egyenes 

Magassági vonalvezetése: egyenes az elején és a végén lekerekítéssel 

Keresztesés: baloldali 2.5% 

 
Talajmechanika: 

 
A szakvéleményt az Argon-Geo Kft. készítette, mely a dokumentáció részét képezi. 
Talajfeltárás nem készült a támfal közvetlen környezetében, de megalapozottan feltételezhető, 
hogy ugyanolyan jó minőségű a talaj, mint azon a helyen ahol a szondázások készültek. 
Javasolt alapozási mód: síkalapozás tetszőleges mélységben, kedvező talajviszonyok mellett. 
A talajvíz szoros kapcsolatban van a patak vizével, nem agresszív. 
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3. A SZERKEZET LEÍRÁSA: 
 
Geometria: 
 
Az egyoldali esésben haladó kerékpárút koronaéle határozza meg a támfal magasságait. A bal 
és jobboldali támfalakat egy vb. U-keret két felmenő szára képezi. A keret fanéklemeze 
vízszintes, alsó síkja 110.50 mBf. A jobb és baloldali falak eltérő hosszúságúak, a fenéklemez 
felülről nézve trapéz alakú, a tervezett úthoz és a meglévő szerkezetekhez igazodva. 
 
A támfal szerkezeti rendszere: 

 
A vasbeton U-keret 50 cm vastag lemezekből áll. A fenéklemez konzolos kialakítású az 
egyszerűbb kivitelezés érdekében. A keret szárai mereven befogottak, ezeken a helyeken 
ébred a lemezekben a legnagyobb hajlító igénybevétel. 
 
Szigetelés, burkolati rendszer:  
 
A földdel érintkező betonfelületeket kellősítés után ÉME engedéllyel rendelkező, 
talajnedvesség elleni szigeteléssel kell ellátni. 
Az útburkolathoz való csatlakozásnál kihagyott 2 cm széles rést tartósan rugalmas modifikált 
bitumenes kiöntéssel kell elkészíteni. 
A támfal felső felületét B-5 Vastag repedésáthidaló betonvédő bevonattal kell ellátni a 
terepszint alatt 30 cm-ről indítva. 
 
Vízelvezetés: 
 
A kerékpárút 2.5%-os keresztesése és hosszesése biztosítja a vízelvezetést a támfallal határolt 
útszakaszon. A mindössze 30 m² érintett útfelülethez külön vízelvezetési terv nem készül, a 
támfal víztelenítése az úttervbe való illeszkedéssel történik. 
 
Meglévő szerkezethez való csatlakozás: 
 
2. A meglévő vb szerkezethez való csatlakozáshoz a kőburkolatot a csatlakozásnál vissza kell 
bontani a betonfelületig. A betonfelületbe befúrt beragasztott ∅16/25 kétrétegű csatlakozó 
vasalást kell készíteni. A kialakuló munkahézagot vízre duzzadó szalaggal kell vízzáróvá 
tenni. 
 
Tartozékok: 
 
Az útterv szerinti kerékpárúton futó korlátot a támfalon is alkalmazzuk. A rögzítéshez 
szükséges korlátelemeket betonozás előtt kell elhelyezni és rögzíteni az armatúrához. 
 
Közművek: 
 
A terv együttkezelendő a kerékpárút fejlesztéshez készített közmű tervezési dokumentációval. 
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Falburkolatok: 
 
A támfal terepszint feletti részén két oldalról terméskőburkolatot kap, amit változó vastagságú 
betonágyazatba kell rakni, hogy az így kialakított felület 1:10 ferdeséget kapjon. A terméskő 
fentről induló vastagsága 15 cm, ami lefelé a kőanyaghoz igazítva vastagítható. A terepszint 
alatt a terméskő ágyazati betonja kiszélesedik, és alulról támasztja a burkolatot. 
 
4. A TÁMFAL KIVITELEZÉSE 
 
Technológiai leírás: 
 
A támfal építése semmilyen különleges technológiát nem igényel, így a kivitelezés 
részletezése nem szükséges.  
A meglévő szerkezethez való csatlakozás bontási munkái után értékelni kell a feltárt felületet, 
és az építési naplóba való bejegyzéssel meg kell állapítani, hogy terv szerint megvalósítható-e 
a csatlakozás. Szükség esetén fel kell venni a kapcsolatot a tervezővel. 
A szerkezetbe csak olyan termékek építhetők be, amelyek a megfelelnek a 
275/2013.(VII.16.) kormányrendeletnek, mely az építési termék építménybe történő 
betervezését és beépítését, illetve ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályait előírja. 
 
Munka- és tűzvédelmi előírások 
 
Az érvényben lévő munkavédelmi és baleset-megelőzési, tűzvédelmi előírásokat szigorúan be 
kell tartani. A felhasználásra kerülő műgyanta alapú anyagokkal és technológiával 
kapcsolatos munkavédelmi előírásokat és a használandó védőeszközöket a gyártmány 
felhasználói utasítása szerint figyelembe kell venni. 
 
A betartandó munkavédelmi előírásokat a dolgozókkal ismertetni kell. 
 
A kivitelezést csak az ilyen munkára is felkészült vállalat végezheti, megfelelő 
szakképzettséggel rendelkező dolgozókkal. 
 
Az építő vállalat a saját hatáskörében kialakított általános munkavédelmi és balesetelhárítási 
előírásokat betartani köteles. 
 
 
Használatbavétel után munkavédelmi vonatkozásai nincsenek. A támfal elkészülte után nem 
tűzveszélyes („E”) osztályba sorolható, létesítésének tűzvédelmi vonatkozásai nincsenek. Az 
alkalmazott műszaki megoldások eleget tesznek a tűzvédelmi követelmények kielégítésére 
vonatkozó rendelkezéseknek. 
 
Környezetvédelem 
 
A támfal víztelenítése az út vízelvezetésével összhangban készült, a műtárgyakról elfolyó víz 
a talpárkokba került bevezetésre, ezeken keresztül jut el a befogadókig. 
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Talajra gyakorolt hatás: 

Az építési tevékenység során fellépő talajterhelések: 
- Humuszleszedés: A kivitelezési munkák során a felső 10-15 cm vastag humuszos réteg 

letermelésre kerül (földmű építése során), melyet a kivitelezés befejezése után a töltések, 
és az árkok rézsűjére visszaterítenek.  

- A műtárgyhoz kapcsolódó nem burkolt felületeket olyan vastagságú humuszréteggel kell 
befedni, ami alkalmas ezek után a felület füvesítésére.  

Füvesíteni kell a rézsűkúpokat, a támfalhoz tartozó rézsűket, valamint a rámpák rézsűit. 

- A munkagépek által okozott talajtömörödés: minimális, csak a tervezett út nyomvonalában, 
a ,,kisajátítási” határon belül. A felvonulási terület kialakítása és a kivitelezés az út 
nyomvonalán belül, kivett területen történik, melyet ideiglenes kerítése felállításával 
biztosítanak, így a környező területek felesleges degradációja elkerülhető. 

- Meghibásodásból eredő talajszennyezés: a munkagépekből származó üzemanyag csöpögés 
miatt a talaj esetleges elszennyeződése következhet be 

Az üzemeltetés talajterhelései: 
Az üzemelés során talajszennyezés, terhelés nincs 
 
Felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás: 
 
A munkavédelmi előírás betartása, és megfelelően karbantartott munkagépek alkalmazása 
(zöld kártya, hibátlan műszaki állapot) mellett a vízszennyezés kizárható. Meghibásodás 
esetén a munkagépekből származó üzemanyag csöpögés miatt a vizek esetleges 
elszennyeződése következhet be.  
A megvalósítás során nem keletkezik szennyvíz (kivéve a kommunális folyékony hulladékot 
melyet mobil WC-ben gyűjtenek), szennyező anyag bevezetésére nem kerül sor felszíni vagy 
felszín alatti vizekbe.  
A burkolt útfelületre hulló csapadék az utak mentén kialakításra kerülő illetve meglévő 
árkokba jut az útfelületek lejtésének köszönhetően. 
 
Levegőtisztaságra gyakorolt hatás: 
 
A munkagépek légszennyezése átmeneti hatású, nincs jelentős hatása. 
 
Épített környezetre gyakorolt hatás: 
 
Az építés során a munkagépek és a szállítójárművek okozta zajkibocsátás ugyan jelentősnek 
mondható, de a védendő lakóépületek nagy távolsága miatt határérték túllépés itt sem várható. 
 
Havária: 
 
Havária helyzet alakulhat ki, ha a munkagépek meghibásodása miatt olajszármazék, 
üzemanyag jut a környezetbe, ami a felszín alatti vizet és a földtani közeget veszélyezteti. 
Ennek kivédése a megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazandók. Az esetleges 
szennyezés kialakulása esetén a helyszínen homokterítést kell alkalmazni, mellyel a további 
szétterülést megakadályozzák, és veszélyes hulladék elszállítására engedéllyel rendelkező 
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hulladék gyűjtővel kell elszállítani. Szükség esetén a szennyezett talaj cseréjét is el kell 
végezni.  
 
Üzemelés alatt az érintett útszakaszon bekövetkező közúti baleset jelenthet a környezetre 
veszélyt, különösen a veszélyes anyagot szállító járművek esetén. A baleset következtében a 
környezetbe kerülő – elsősorban folyékony anyagok az út menti árokban gyűlhetnek össze, 
ezek elzárását kell biztosítani (annak érdekében, hogy élővízbe ne kerülhessen szennyező 
anyag), és megkezdhető a kármentesítés. 
 
6. MELLÉKLETEK 
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SZAKTERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
Tervdokumentáció: 

Támfal a kerékpárút  
Szegedi utcai csatlakozásnál 

 
Tervfázis:  KIVITELI TERV  

Szakág:  MŰTÁRGYÉPÍTÉS  
Tervező cég:  Farkas János kisadózó  
 
Alulírott n y i l a t k o z om, hogy 
 
 - a leszállított dokumentáció alapján a szerkezet megépíthető 
 
Továbbá 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint n y i l a t k o z z u k, hogy 
 
 az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági 

előírásoknak, megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. § (1), (2) 
és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és 
építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak, 

 
 megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, 

szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazati szabványok, a műszaki előírások, illetve az 
engedélyezett eltérések követelményeinek, 

 
 a tárgyi dokumentáció a létesítmény telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó 

munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi és 
környezetvédelmi előírások betartásával készült, ezek érvényesítésének módját, adatait a 
műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák. 

 
 betervezett építési termékek megfelelőek. 
 
 

Budapest, 2016. 05.06. 

 
 
 

 ............................. …… 
   Farkas János   

  Felelős tervező 
              HT-T/20-0178 



ffib)
ZALA MEGYEI MERIIOKI KAMARA

610-3/2013.

naro sA Gr BrzolryirvANy
AZalaMegyei M6rndki Kamara a 104/2006. (IV.2S.) Korm. rendelet 2.$-6ban biztositott jogk<irdben
elj6rva:

Dr. Farkas Jinos okleveles szerkezet-6pitdmdrndk
egyetemi dolrtor ac6lhidak szaktudomr[nyb6l
okl. sz.: SU 2059 Moszkvai Vasritrn6rndki Egyetem
honosit6s sz.: 100140/1988., Budapesti Miiszaki Egyetem Budapest
okl. sz.: 4880. Budapesti Mtiszaki Egyetem Budapest, 1988.11.28.
Kamarai tagsfgi szima: 20-0178
(sziil. hely : Nagykanizsa, sziil. id6: 1958. januitr 7 ., an:. Boriszevics Valentyina)

8900 Zalaegerszeg, Holub u. 6. sz6m alaffi lakos k6relm6re hivatalosan igazolja, hogt az 6pit6siiggyel
kapcsolatos egyes szab6lyozott szakmiik gyakorl6s6hoz kapcsol6d6 szakmai tov6bbk6pz6si rendszer
r6szletes szab6lyak6l sz6l6 103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet 9. $ (3) bekezdds szerinti tov6bbk6pz6si
kdtelezetts6g6nek eleget tett.

A tov6bbk6pz6si kdtelezetts6g teljesit6se alapjan a 2018. okt6ber 3-ig tart6 tovfbbkdpz6si id6szakban a
k6refrnez6nek a n6vjegyz6kben a hatSlyos Korm. rendelet szerint a kdvetkez6 tewezli-szakfirt6i jogosultsdga
szerepel:

T-T - Tart6szerkezetitewezds.
KE-T - Kcizleked6si 6pitndnyek tervez6s,
Th-T - Hidszerkezet tervez6s6re kiterjesztett tart6szerkezeti tervez6s,
SZES 1.1. - Tart6s zerkezeti(statika) szak6rt6.

Fenti szlmri jogosults6ga hatitrozatlan ideig 6rv6nyes, amennyiben ktl6n jogszab6lyban meglratArozott
tov6bbk6pz6si kdtelezetts6geinek teljesit6sdt kamar6nknSl 2018. okt6ber 3-ig tart6 tov6bbk6pz6si id6szak
lejirtiighitelt 6rdeml6en igazolja.

Jelen hat6s5ryi bizonyitvinyt a Zala Megyei M6rnitki Kamara 6ltal vezetett nfvjegyz5ki nyilvrlntarhis
rendelkez6sre 6116 adataib6l, valamint a jogosult k6relm6re az illtala benyrijtott tov6bbk6pz6si igazol6sok
alapjrin adtam ki.

A hat6s6gi bizonyitviny kiad6srira az dpit6stiggyel kapcsolatos egyes szabillyozotl szakmr[k gyakorlds6hoz
kapcsol6d6 szakmai tov6bbk6pz6si rendszer rdszletes szabfilyair6l sz6l6 10312006. (IV.28.) Korm. rendelet,
az 6pit6si miiszaki ellen6ri, valamint a telepiil6stervezdsi 6s az fipit$szeti-miiszaki tewezflsi, valamirrt az
6pit6siigyi mfiszaki szak6rt6i jogosults6g szab6lyair6l sz6l6 104/2006. 6/.28.) Korm. rendelet 14. g (2)
bekezd6se, valamint akdzigazgatisi hat6s6gi eljr{r6s 6s szolgilltatis 6ltal6nos szab6lyair6l s26162004.6vi
CXL. tdrv6ny 83.$ (1) bekezdds alapjan keriilt sor.

Zalaeger szq, 2013. okt6ber 3.

8900 Zalaegerszeg, Kosztol6nyi Dezs6 utcal2. Levelezdsi cim: 8901 Zalaegerszng,Pf.:253.
Telefon/fax (92)347-105 E-mail: zrnmkam@zrn{nk.axelero.net Web lap: www.zalammk.hu
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