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1. TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
Tárgy:   Szentendre, Izbégi Általános Iskola mögötti kerékpárút szakasz 

ÚTÉPÍTÉSI EGYESÍTETT (ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI) TE RVE 
 
Tsz:  849/2016/I. 
 Alulírott Ozsváth György a vonatkozó rendeleteknek megfelelően kijelentem, hogy a 
tárgyi tervdokumentáció az útépítési és út-víztelenítési előírások tekintetében megfelel az 
országos (MSZ) és ágazati szabványok és műszaki előírások követelményeinek. A terv 
készítése során az e-UT 03.01.11. sz. „Közutak tervezése” című, az e-UT 03.04.11 számú 
„Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése (A KTSZ kiegészítése)” című, az e-UT 06.03.13. 
sz. „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése” című és az  
e-UT 06.03.11. sz. „Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete” című útügyi 
műszaki előírásokban szereplő műszaki megoldásokat figyelembe vettük, illetve „Az utak 
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről” szóló 20/1984. (XII. 21.) KM sz. 
rendelet előírásait alkalmaztuk.  
 
Szentendre Város Közigazgatási területének Településrendezési tervét és Helyi Építési 
Szabályzatát átvizsgálva kijelentem, hogy a tervezett létesítmény műemléki védettségű vagy 
műemléki védelemre javasolt területet, műemléki környezetet, helyi értékvédelmi területet, 
nyilvántartott régészeti lelőhelyet vagy védett régészeti lelőhelyet, helyi védett, vagy 
védelemre javasolt építészeti értéket nem érint. 
A tervezett létesítmény egyes szakaszai települési tájképvédelmi terület, meglévő vagy 
javasolt helyi természetvédelmi terület illetve temető meglévő 50 méteres védőtávolságán 
belül valósulnak meg. 
A helyi településrendezési eszközök tartalmazzák a tervezett kerékpárforgalmi nyomvonalat. 
 
Kijelentem, hogy a tervezett építési beavatkozás termőföldet és erdőterületet nem érint, 
valamint ásványi nyersanyag kitermelésével nem jár. 
 
A tárgyi tervdokumentáció a belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) című rendeletnek megfelel. 
 
Kijelentem továbbá, hogy a tárgyi dokumentáció a létesítmény telepítésére és üzemeltetésére 
vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások 
betartásával készült.  
 
 

Budapest, 2016. június hó 
 
 
         
            
               Ozsváth György 
                 építőmérnök 

  Mérnökkamarai szám: KÉ-K/13-11403 
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2. ELŐZMÉNYEK 
Szentendre Város Önkormányzatának megbízásából Irodánk 2015. évben elkészítette a 
Szentendre, Bükkös-patak menti kerékpáros útvonal tanulmánytervét. A Város a 
tanulmánytervben szereplő nyomvonalat elfogadta, a megvalósítás érdekében a hálózati 
folytonossági hiány megszüntetésére a BD-16; BD-17 és BD-18 jelű szakasz elemeket 
kiemelve megrendelte az egyesített (engedélyezési és kiviteli) tervet. 
A tanulmányterv jelzett szakaszai gyalog- és kerékpárút létesítésére kijelölt szakaszok egy 
hídműtárggyal a patak felett. 
A tervezési feladat értelmében a Bükkös part és a Pilisi utca között mintegy 200 méter 
hosszon gyalog- és kerékpárút egyesített (engedélyezési és kiviteli) terve és a Bükkös-patak 
feletti hídműtárgy külön engedélyezési és kiviteli terve készült el. 
Jelen tervdokumentáció a tervezett létesítmény útépítési egyesített (engedélyezési és 
kiviteli) terv szintű kialakítását tartalmazza. A hídműtárgy terve külön kapcsolódó 
dokumentációban szerepel. 

3. KIINDULÁSI ADATOK 
- A tervezési terület vízszintes és magassági értelmű geodéziai felmérését Irodánk 

megbízásából az Argon-Geo Mérnöki Iroda Kft. (1143 Bp., Hungária krt. 134.) végezte el. 
A terveken megadott magasságok Balti alapszintre vonatkoznak, EOV vetületi 
rendszerben. 

- A közmű helyszínrajzot a szolgáltatóktól vásárolt közműadatok alapján készítettük el, a 
közműállapot a 2016. februári állapotot rögzítik. A K-1 jelű Közmű helyszínrajz a 
szolgáltatóktól kapott adatszolgáltatás alapján a vezetékek nyomvonalait mérethelyesen és 
hiánytalanul tartalmazza. 

- A hídműtárgy és a kerékpárút tervezéséhez Talajvizsgálati jelentés készült. A geotechnikai 
szolgáltatást Irodánk megbízásából az Argon-Geo Mérnöki Iroda Kft. (1143 Bp., Hungária 
krt. 134.) készítette. 

- A hídműtárgy szerkezeti alsó élének meghatározásához vízállás/vízszint és vízhozam 
adatokat kértünk az Országos Vízügyi Főigazgatóságtól a 2005-2015 közötti időtartamra 
vonatkozóan. 

4. KAPCSOLÓDÓ TERVEK 
- HÍDTERVEZÉS: „ Gyalogos és kerékpáros híd a Bükkös-patak felett” c. engedélyezési 

és kiviteli tervdokumentáció (Tervező: Farkas János (8900 Zalaegerszeg, Holub u. 6.)) 
- TALAJMECHANIKA: Talajvizsgálati jelentés (Talajvizsgálati jelentést készítette: 

Argon-Geo Mérnöki Iroda Kft. (1143 Bp., Hungária krt. 134.)) 

5. A TERVEZÉS SZEMPONTJAI 
- A tervezési területen a Jobbágy és a Pilisi utcát a kerékpárút csatlakozásának 

környezetében aszfalt burkolatúra ki kell építeni. A csatlakozás közelében a kerékpárút 
burkolata is aszfalt. 

- A meglévő gyalogos hídhoz szintben kell csatlakozni, a mai rámpás csatlakozás 
elbontandó. 

- A nyomvonalat gyalog- és kerékpárútként kell megtervezni, megrendelői diszpozíció 
szerint legfeljebb 2,75 m használati szélességgel. 

- A patak mederben vezetett nyomvonalnál törekedni kell a meglévő növényzet 
megtartására. 

- A patak mederben vezetett nyomvonalnál természetes hatású burkolat alkalmazása 
javasolt, kerülendő az aszfalt és a beton útpálya. 

- A 2965 hrsz.-ú temető ingatlan építési beavatkozással nem érinthető. 
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- A Bükkös-patak medrében vezető nyomvonal és az azt keresztező hídműtárgy tervezésénél 
a patak áradásával kell számolni. a valaha mért legnagyobb vízszint (LNV) +0,50 m 
biztonsági tényezővel megnövelt értéket kell figyelembe venni. 

6. JELENLEGI ÁLLAPOT 
A tervezési terület Szentendre lakott területének középső, nyugati részén található, Izbég 
városrészben. A tervezési területet az U-1.1 jelű Áttekintő térkép mutatja be. A terület 
természetes állapotú, fás-ligetes patakmeder. A partoldal a dél-nyugati oldalon beépített, 
jellemzően fallal illetve kerítéssel határolt. Az észak-keleti parton az általános iskola kerítése 
található, a meder határos a régi temető területével illetve sport, szabadidő és rekreációs 
területnek kijelölt fás ligetes ingatlannal. A patak folyásmedre köves, a vízfolyás állandó 
vízhozamú, a víz nyugalmi szintje 15-40 cm. Esőzések alkalmával a vízgyűjtő területen 
összegyülekező víz levonulása 90-140 cm árhullámokkal jellemző. Az állandó folyásmeder 4-
7 méter széles, íves sodorvonalat követ, a megemelkedett vízszint az állandó kisvízi mederből 
kiléphet, a part-élek között 20-30 méter széles teljes mederkeresztmetszet található. A vízzel 
csak időszakosan fedett mederterületen a köves felszínt növénymaradványos fedőréteg 
borítja. A tervezési terület határoló útpályái a Bükkös part-Jobbágy utca és a Pilis utca-
Frangepán utca. Mindkét út kiépítetlen zúzottköves, murvás stabilizációval rendelkezik. Az 
útpályák forgalma korlátozott és alacsony. A Jobbágy utcában az engedélyezett sebesség 30 
km/h. A Bükkös part a patak menti lakóingatlanokat tárja fel, a déli szakasza kerékpározásra 
kijelölt. A Pilisi utca-Frangepán utca a patakot kövezett gázlóval keresztezi, alacsony 
vízállásnál a gázló gépjárművel járható. A tervezési terület kezdetén a Jobbágy utca mentén 
meglévő, aszfalt burkolatú gyalogjárda húzódik. A járda kiemelt szegéllyel határolt, 
szélessége 1,30 m. A járda a Bükkös-patak feletti meglévő gyalogos hídhoz vezet. 

7. TERVEZETT KIALAKÍTÁS 

7.1. TERVEZÉSI PARAMÉTEREK 
A tervezett létesítmények elhelyezkedését az U-1.2 jelű Átnézeti helyszínrajz mutatja be. 
A tervezett kerékpárforgalmi nyomvonal kiinduló pontja 0+000 km. szelvénnyel a Jobbágy 
utca útpálya tengelye, végpontja a 0+225,98 km. szelvényben a Pilisi utca útpálya tengelye.  
 
A tervezett kerékpárforgalmi nyomvonal hálózati besorolása: 
„B”  – településrészeket összekötő nyomvonal. 
 
Minimális alkalmazott tervezési értékek: 
- Tervezési sebesség: ≤ 20 km/h 
- Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút szórványos gyalogos forgalommal: Hsz= 2,75 m 
 
A tervezési területen a Bükkös part-Jobbágy utca útvonalon szilárd (aszfalt) burkolatú, vegyes 
használatú út épül 46,45 m hosszon, a Pilisi utca nyomvonalán 39,52 méter hosszon szintén 
szilárd (aszfalt) vegyes használatú út épül. 
A tervezési paraméterek az önkormányzati utakon ajánlott e-UT 03.01.11 „Közutak 
tervezése” című, illetve az e-UT 03.04.11 számú „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése 
(A KTSZ kiegészítése)” című útügyi műszaki előírások figyelembe vételével kerültek 
meghatározásra. 
 
helyi közút (Jobbágy utca)  Előírt    Alkalmazott  

- útkategória: B.VI.d.D 
- tervezési sebesség: -  vt< 30 km/h 
- forgalmi sáv szélessége: -  elhelyezhető legnagyobb 
   burkolatszélesség 4,00 m 
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Vízszintes vonalvezetés adatai: 
- legkisebb körívsugár: - 13 m 
- legkisebb átmeneti ív paraméter: - - 

Magassági vonalvezetés adatai: 
- legnagyobb emelkedő: - 2,06 % 
- legkisebb domború ívsugár: - 250 m 
- legkisebb homorú ívsugár: - 400 m 
 

Burkolatszél vonalvezetése: 
- oldalesés: 2,5 % 2,5 % 
- burkolatszél minimális hosszesése: 0,3 % 0,5 % 

 
helyi közút (Pilisi utca)  Előírt    Alkalmazott  

- útkategória: B.VI.d.D 
- tervezési sebesség: -  vt< 30 km/h 
- forgalmi sáv szélessége: -  4,00 m 
    

Vízszintes vonalvezetés adatai: 
- legkisebb körívsugár: - - 
- legkisebb átmeneti ív paraméter: - - 
 

Magassági vonalvezetés adatai: 
- legnagyobb emelkedő: - 4,19 % 
- legkisebb domború ívsugár: - 300 m 
- legkisebb homorú ívsugár: - - 
 

Burkolatszél vonalvezetése: 
- oldalesés: 2,5 % 2,5 % 
- burkolatszél minimális hosszesése: 0,3 % 0,5 % 

 
gyalog- és kerékpárút  Előírt    Alkalmazott  

- útkategória: B.VII 
- tervezési sebesség: vt< 20 km/h  vt< 20 km/h 
- használati szélessége: 2,75 m  2,75 m 
 

Vízszintes vonalvezetés adatai: 
- legkisebb körívsugár: 3 m 10 m 
 

Magassági vonalvezetés adatai: 
- legnagyobb emelkedő: 10% 9,84 % 
- legkisebb domború ívsugár: 20 m 20 m 
- legkisebb homorú ívsugár: 10 m 10 m 
 

Burkolatszél vonalvezetése: 
- oldalesés: 2,5 % 2,5 % 
- burkolatszél minimális hosszesése: 0,3 % 0,32 % 

7.2. KONFLIKTUS PONTOK ÉS ALKALMAZOTT MEGOLDÁSOK 

Meglévő járda – meglévő gyalogos híd 
Probléma: A tervezési terület kezdetén, a Jobbágy utca mentén meglévő gyalogjárda 
található. A járda közvetlenül a Bükkös-patak gyalogos hídjához köt be. A tervezett 
elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút keresztezi a járdát és szintben csatlakozik a meglévő 
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gyalogos hídhoz. A meglévő járda jelenleg a 1715/2 hrsz.-ú ingatlan téglakerítése mellett 
húzódik. Mivel a gyalog- és kerékpárút keresztezni fogja a járdát, ezért a gyalogosok és a 
kerékpárosok között konfliktus alakul ki. A Pilisi utca felöl érkező kerékpárosok a 
gyalogosok részéről nem lesznek beláthatóak a meglévő, kilátást kitakaró kerítés miatt. 
Megoldás: A beláthatóság javítása miatt a meglévő járda nyomvonalát korrigáljuk. A 
tervezett járda eltávolodik a kerítéstől és a nyomvonala átkerül a közelben található tűzcsap 
K-i oldalára. Emiatt az új járda és a gyalogos híd nem lesz egy vonalban. A gyalogosok a 
gyalog- és kerékpárutat ferdén fogják keresztezni, ami a keresztező kerékpárosok 
észlelhetőségét javítja. A gyalogosok a merőlegesen érkező, szélső kerékpáros irányt a ferde 
irányú keresztező mozgás során szemből fogják látni. 
 
Jobbágy utca tervezett útpályája – tervezett gyalog- és kerékpárút 
Probléma: A tervezett gyalog- és kerékpárút a Jobbágy utcától indul. A gyalog- és 
kerékpárutat követően a kerékpáros forgalom a Jobbágy utca – Bükkös-part vonal mentén 
halad. A Jobbágy utca közúti forgalma és tervezett gyalog- és kerékpárút távlati kerékpáros 
forgalma konfliktusba fog kerülni. 
Megoldás: A konfliktushelyzet feloldása az elsőbbségi viszonyok szabályozásával 
orvosolható. A csatlakozás közelében mind a Jobbágy utcát, mind a gyalog- és kerékpárutat 
aszfalt burkolattal építjük ki. A kerékpáros forgalomnak elsőbbséget kell adnia a Jobbágy 
utcán haladó forgalom részére, ezért a csatlakozásnál „Elsőbbségadás kötelező” és „Gyalog- 
és kerékpárút vége” jelzőtáblákat helyeztünk ki. Annak érdekében, hogy a kerékpárosok a 
tervezett gyalog- és kerékpárút – Jobbágy utca (Bükkös-part) nyomvonalon haladjanak, a 
csatlakozásnál kerékpáros nyom burkolati jelet és kerékpáros piktogramokat festünk fel 
irányjelző nyíllal a Jobbágy utca tervezett aszfalt burkolatára. 
 
Pilisi utca tervezett útpályája – tervezett gyalog- és kerékpárút 
Probléma: A tervezett gyalog- és kerékpárút a Pilisi utcánál ér véget. A gyalog- és 
kerékpárutat követően a kerékpáros forgalom a Pilisi utca mentén halad ÉNy-i irányban. A 
Pilisi utca közúti forgalma és tervezett gyalog- és kerékpárút távlati kerékpáros forgalma 
konfliktusba fog kerülni. 
Megoldás: A konfliktushelyzet feloldása az elsőbbségi viszonyok szabályozásával 
orvosolható. A csatlakozás közelében mind a Pilisi utcát, mind a gyalog- és kerékpárutat 
aszfalt burkolattal építjük ki. A kerékpáros forgalomnak elsőbbséget kell adnia a Pilisi utcán 
haladó forgalom részére, ezért a csatlakozásnál „Elsőbbségadás kötelező” és „Gyalog- és 
kerékpárút vége” jelzőtáblákat helyeztünk ki. Annak érdekében, hogy a kerékpárosok a 
tervezett gyalog- és kerékpárút – Pilisi utca nyomvonalon haladjanak, a csatlakozásnál 
kerékpáros piktogramokat festünk fel irányjelző nyíllal a Pilisi utca és a kerékpárforgalmi 
létesítmény tervezett aszfalt burkolatára. 

7.3. HELYSZÍNRAJZI ELRENDEZÉS 
A tervezett kialakítást az U-2. jelű Részletes helyszínrajz mutatja be M=1:500 méretarányban. 
A tervezési terület a Jobbágy utca meglévő kissugarú ívétől indul. Az utca a 0+004,90 és a 
0+051,35 szelvények között aszfalt burkolattal kiépítésre kerül. Az útpályát süllyesztett 
útszegély határolja, teljes szélessége a kétoldali süllyesztett szegéllyel együtt 4,00 m. A 
tervezett kiépítés nyomvonala a meglévő zúzottköves út vonalvezetését követi. A 
vonalvezetést a meglévő kötöttségek (jogi állapot, meglévő kerítés) is befolyásolták. A 
kiépített útszakasz egyenes vonalvezetéssel indul, majd egy kosárívvel (R1=13,00 m; 
R2=52,00 m; R3=22,00 m) fordul el K-i irányba. Az útpálya jobboldalán 2 kapubejáró 
található (0+010,12 és 0+047,54 kmsz.), melyek a kapukig aszfalt burkolattal kiépülnek. A 
0+047,54 szelvényben létesülő kapubejáró mentén a lekerekítő ívsugarak 1,00-1,00 m-esek. 
A 1715/2 hrsz.-ú telek téglakerítése mellett kiemelt szegéllyel határolt, aszfalt burkolatú járda 
található, melynek nyomvonala korrigálásra kerül. A nyomvonal korrekció a tervezett 
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elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárúthoz csatlakozik, szelvényezése annak tengelyétől 
indul. A tervezett járdát a Jobbágy utca felöl (a megelőző, meglévő járdához hasonlóan) 
kiemelt szegély határolja, míg a 1715/2 hrsz.-ú ingatlan felöl kerti szegély. A járda szélessége 
a kiemelt szegéllyel együtt 1,50 m. A korrekció vonalvezetése egy egyenes szakasszal indul a 
gyalog- és kerékpárúttól (keresztezési szög: 90-00-00), majd egy 5,00 m sugarú ívvel fordul a 
meglévő, megmaradó járdaszakasz felé. A tervezett új járdaszakasz egy 13 m hosszú 
egyenessel éri el a meglévő aszfalt járdát. 
A tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút a Jobbágy utca tervezett útpályájának 
0+025,52 km. szelvényétől indul egy közel 15 m hosszú egyenes szakasszal. A Jobbágy utca 
burkolatához történő csatlakozásnál a lekerekítő ívek sugarai 2,00 és 6,00 m-esek. A gyalog- 
és kerékpárúthoz a 0+008,79 szelvényben csatlakozik a tervezett járdakorrekció a baloldalon. 
A csatlakozásnál a lekerekítő ívsugarak 1,00 és 2,00 m-esek. A gyalog- és kerékpárút szintben 
csatlakozik a jobboldalon található, meglévő gyalogos hídhoz a 0+011,68 szelvényben. A 
0+014,67 szelvényben kezdődő ívig a gyalog- és kerékpárút aszfalt burkolatú, azt követően 
viszont stabilizált burkolattal épül ki. A gyalogos híd után a nyomvonal a meglévő rézsű 
vonalát követi íves vonalvezetéssel egészen a Bükkös-patak keresztezéséig a patak jogi 
területén. Ezen a szakaszon a 1715/2 hrsz.-ú ingatlan kerítése a patak jogi területére esik. A 
kerékpárút kialakítása miatt a kerítést át kell helyezni a jogi határvonalra. A nyomvonal 
kialakítása miatt a meglévő rézsűben fakivágásra lesz szükség. A gyalog- és kerékpárút a 
Bükkös-patakot a 0+069,76 szelvényben keresztezi. A műtárgy előtt a ráfordító ív sugara 
15,00 m. A hidat elhagyva a nyomvonal a patakkal párhuzamos nyomvonalon halad tovább 
íves vonalvezetéssel. A hídműtárgy után egy 10,00 m sugarú ívvel fordul el a kerékpárút a 
patakkal párhuzamos irányba. A patak bal partján tervezett szakasz az Izbégi Általános Iskola 
kerítésével közel párhuzamosan halad. Az iskola után a gyalog- és kerékpárút a temető mellett 
halad el, annak jogi területét nem érinti. A 0+160 szelvénynél a gyalog- és kerékpárút kerítést 
keresztez, amelyet el kell bontani. A 0+165 szelvényben a nyomvonal egy meglévő beton 
alaptestet keresztez, melyet el kell bontani. A 0+175 szelvénytől egy meglévő földút 
kezdődik, ami a Pilisi utcához köt ki. A nyomvonal a földút vonalvezetését követve éri el a 
Pilisi utca meglévő földútját, melyre egy 15 m sugarú ívvel fordul rá. A gyalog- és kerékpárút 
stabilizációs útpályája a 0+209,88 km. szelvényben ér véget, ettől kezdve a kerékpárút végéig 
aszfalt burkolat épül. 
A Pilisi utca jelenleg kiépítetlen és keresztezi a Bükkös-patakot egy meglévő, kikövezett 
gázlón keresztül. A gázlótól kezdődően 39,52 m hosszban aszfalt útpálya kerül kiépítésre 
egyenes vonalvezetéssel. A gyalog- és kerékpárút a 0+023,90 km. szelvényben csatlakozik a 
tervezett útpályához. A csatlakozásnál a kerékpárút lekerekítő ívei 1,00 és 6,00 m sugarúak. 

7.4. MAGASSÁGI KIALAKÍTÁS 
A tervezett kialakítást az U-3.1–U-3.4 Részletes hossz-szelvény I.–IV. mutatják be. A terven 
szereplő magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.  
A Jobbágy utca tervezett útpályája magasságilag a meglévő zúzottköves út szintjéhez 
igazodik. Annak szintjétől a meglévő kötöttségek (kapubejárók, kerítés) nem tér el. A 
kiindulási (0+004,90) és a végszelvényben (0+051,35) az aszfalt burkolat szintben csatlakozik 
a meglévő zúzottköves út szintjéhez. A csatlakozásnál süllyesztett útszegély építendő. A 
tervezett útpálya a 0+010,12 és a 0+047,54 km. szelvényekben található kapubejárókhoz 
szintben csatlakozik. Az útpálya alacsony hosszesésű, legnagyobb esése -2,06%, míg a 
legkisebb 0,10%. Az egyetlen homorú lekerekítő ív sugara 400 m, míg az egyetlen domborúé 
250 m. A 400 m sugarú homorú ív esetében esésváltoztató módszerrel határoztuk meg az 
egyenlejtésű egyenesek hosszát és esését. 
A tervezett járdakorrekció szintben csatlakozik a tervezett elválasztás nélküli gyalog- és 
kerékpárúthoz. A csatlakozástól 2,50%-os hosszeséssel ér vissza a tervezett járdaszakasz a 
meglévő, megmaradó járda szintjéhez, amihez egy 2,50%-os emelkedő szakasszal szintben 
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csatlakozik. A két 2,50%-os esésű szakasz közé egy 50 m sugarú, homorú lekerekítő ívet 
terveztünk. 
A tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút a Jobbágy utca tervezett útpályájának 
szintjétől indul egy nagy esésű (9,84%) szakasszal. A nagy hosszesésnek az az oka, hogy a 
0+011,68 km. szelvényben található a Bükkös-patak feletti, meglévő gyalogos híd, melynek 
szintjéhez csatlakozni kell. Ez a szint csak egy nagy emelkedésű szakasz beiktatásával 
lehetséges. A meglévő hidat követően a gyalog- és kerékpárút magasságilag a patakkal 
párhuzamos, meglévő rézsű tetejéhez igazodik egy -3,50% esésű és egy 5,27% emelkedésű 
szakasszal és éri el a tervezett hídműtárgy környezetét. A hídműtárgy szerkezeti alsó élének 
magasságát az Országos Vízügyi Főigazgatóságtól kapott adatok alapján határoztuk meg. A 
Bükkös-patak vízgyűjtő területének vízhozam számítását és a hídműtárgy alsó sík 
magasságának meghatározását a tervezett hídműtárgy műszaki leírásának 6. Mellékletek 
pontja tartalmazza. A számítás alapján a szerkezeti alsó él magassága 126,75 mBf. A 
hídműtárgy a 0+069,76 szelvényben keresztezi a Bükkös-patakot. A tervezett pályaszint 
ebben a szelvényben 127,45 mBf. A hídműtárgy egyenletes, -0,50% hosszesésű. A híd után a 
nyomvonal magasságilag a meglévő rézsű és az iskola kerítésének szintjéhez igazodva halad 
tovább. A hidat követően a nyomvonal töltésben halad, majd egy -4,48%-os eséssel visszatér 
az iskola menti rézsűtető szintjének közelébe. Ezen a szakaszon a nyomvonal kismértékű 
töltésben halad és egy 1,13% emelkedésű szakasszal éri el a 0+130 szelvény környezetét. 
Ezután jelentős emelkedés kezdődik, mivel a gyalog- és kerékpárútnak el kell érnie a 2966 
hrsz.-ú terület szintjét. A nyomvonal ezen a szakaszon 6,80%-al emelkedik. A 0+165 
szelvénytől a tervezési terület végéig a gyalog- és kerékpárút a meglévő terepszint közelében 
halad. A gyalog- és kerékpárúton a legkisebb homorú lekerekítő ív sugara 10 m, a legnagyobb 
pedig 500 m. A legkisebb domború lekerekítő ív 20 m, a legnagyobb 400 m. A gyalog- és 
kerékpárút 250 m és 300 m sugarú homorú, valamint a 400 m sugarú domború lekerekítő 
íveinél esésváltoztató módszerrel határoztuk meg az egyenlejtésű egyenesek hosszát és esését. 
A Pilisi utca kiépítése magasságilag követi a meglévő földút szintjét. Kiindulásnál a meglévő 
kövezett gázló szintjéhez kapcsolódik. A gázlót követően az útpálya 4,19%-al emelkedik, 
hozzá a 0+023,90 km. szelvényben a tervezett gyalog- és kerékpárút szintben csatlakozik. Az 
útpálya végül a meglévő földút szintjéhez csatlakozik a 0+040,52 szelvényben 0,53%-os 
emelkedéssel. A csatlakozás előtt egy 300 m sugarú domború lekerekítés van.  

7.5. KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS 
A tervezett kialakítást az U-4. jelű Mintakeresztszelvények és az U-5.1–U-5.4 jelű 
Keresztszelvények I.–IV. mutatják be.  

M-1 jelű mintakeresztszelvény (0+016,00-0+044,93) 
Elválasztás nélküli gyalog-, és kerékpárút, stabilizált burkolatú 
Használati szélessége Hsz=2,75 m, teljes használati szélessége THsz=2,75 m, építési 
szélessége Ész=2,91 m, koronaszélesség 3,75 m. A létesítmény ezen a szakaszon a meglévő 
rézsűtető szintjének közelében halad a Bükkös-patak jobb partján. A belterületi elválasztás 
nélküli gyalog- és kerékpárút burkolatát kétoldali kerti szegély támasztja meg. A burkolat 
oldalesése 2,50% a Bükkös-patak felé. A padka szélessége 0,50 m, melybe a kétoldali kerti 
szegélyek is beleszámítanak. A baloldali kerti szegély mellett a padka füvesített, esése 5,00%. 
A Bükkös-patak vízszintjének emelkedése esetén tapasztalatok szerint a víz a meglévő 
töltésrézsűt mossa. Annak érdekében, hogy áradás esetén a víz ne károsítsa a gyalog- és 
kerékpárút rézsűjét, terméskő burkolatú rézsűt terveztünk a jobboldalon 6:4-es eséssel, 
monolit beton sávalappal. A rézsűlábnál lábazati kőhányást kell kialakítani a rézsűláb 
védelme érdekében. A jobboldali padka a tervezett burkolt rézsű monolit beton fejgerendája. 
Mivel közös gyalogos- és kerékpáros létesítményről van szó, ezért az e-UT 03.07.23 sz. „A 
gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése (A KTSZ kiegészítése)” c. 
előírás 7.2.1. pontjában megfogalmazottak szerint 0,80 m szintkülönbség felett 1,5”-os 
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acélcső védőkorlátot terveztünk. A korlát melletti oldalakadály-távolság 0,25 m. A tervezett 
fagyvédő réteget 25 m-enként ki kell vezetni a Bükkös-patak felé. 

M-2 jelű mintakeresztszelvény (0+098,50-0+153,83) 
Elválasztás nélküli gyalog-, és kerékpárút, stabilizált burkolatú 
Használati szélessége Hsz=2,75 m, teljes használati szélessége THsz=2,75 m, építési 
szélessége Ész=2,91 m, koronaszélesség 3,75 m. A létesítmény ezen a szakaszon a meglévő 
rézsűtető szintjének közelében halad a Bükkös-patak bal partján. A belterületi elválasztás 
nélküli gyalog- és kerékpárút burkolatát kétoldali kerti szegély támasztja meg. A burkolat 
oldalesése 2,50% a Bükkös-patak felé. A padka szélessége 0,50 m, melybe a kétoldali kerti 
szegélyek is beleszámítanak. A kerti szegélyek mellett a padka füvesített, esése 5,00% a patak 
felé.  

M-3 jelű mintakeresztszelvény (0+153,83-0+220,85) 
Elválasztás nélküli gyalog-, és kerékpárút, stabilizált burkolatú 
Használati szélessége Hsz=2,75 m, teljes használati szélessége THsz=2,75 m, építési 
szélessége Ész=2,91 m, koronaszélesség 3,75 m. A létesítmény ezen a szakaszon a meglévő 
terep és földút szintjének közelében halad a Bükkös-patak bal partján. A belterületi 
elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút burkolatát kétoldali kerti szegély támasztja meg. A 
burkolat oldalesése 2,50% a Bükkös-patak felé. A padka szélessége 0,50 m, melybe a 
kétoldali kerti szegélyek is beleszámítanak. A kerti szegélyek mellett a padka füvesített, esése 
5,00% a patak felé.  

M-4 jelű mintakeresztszelvény (0+004,90-1+019, 57) 
Jobbágy utcai kiszolgáló út, aszfalt burkolatú 
A tervezett burkolatszélesség és koronaszélesség 4,00 m. A létesítmény a meglévő 
zúzottköves út szintjének közelében halad. A belterületi kiszolgáló út burkolatát kétoldali 
süllyesztett útszegély támasztja meg. A burkolatszélességbe a szegélyek szélessége is 
beleszámít. A burkolat oldalesése 2,50% a meglévő aszfalt járda felé. A meglévő 
keresztmetszeti kötöttségek miatt útpadka nem létesül. A baloldali süllyesztett szegély mellett 
e. gy. padkafolyóka létesül, ez vezeti el az útpálya felületén összegyülekező vizet a Bükkös-
patak felé. A meglévő járda nyomvonalát korrigálni kell. Az új járdaszakaszt az útpálya felöl 
kiemelt szegély határolja, melynek fellépő magassága 10 cm. A járdaburkolatot a baloldalon 
kerti szegély támasztja meg. A járda szélessége 1,50 m, melybe a kiemelt szegély szélessége 
beleszámít. A burkolat oldalesése 2,50% a tervezett padkafolyóka felé. A meglévő járda 
elbontásra kerül, a helyén közel vízszintes füvesített felületet alakítunk ki. 

M-5 jelű mintakeresztszelvény (0+001,00-1+040, 52) 
Pilisi utcai kiszolgáló út, aszfalt burkolatú 
A tervezett burkolatszélesség 4,00 m, a koronaszélesség pedig 5,00 m. A létesítmény a 
meglévő földút út szintjének közelében halad. A belterületi kiszolgáló út burkolatát kétoldali 
süllyesztett útszegély támasztja meg. A burkolatszélességbe a szegélyek szélessége is 
beleszámít. A burkolat oldalesése 2,50% a Bükkös-patak felé. A kétoldali útpadka stabilizált, 
0,50 m széles, esése 5,00%.  

8. KÖZÚTI KAPCSOLATRENDSZER 

8.1. CSOMÓPONTOK 

A tervezett útpályák, az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút és a járdakorrekció 
kialakítása egyéb csomópontot nem érint. 
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8.2. ÚTCSATLAKOZÁSOK 

A tervezett Jobbágy utcai útpálya kiépítés a Jobbágy utca megmaradó zúzottköves útjához 
csatlakozik. A tervezett Pilisi utcai útpálya kiépítés a Pilisi utca megmaradó földútjához 
csatlakozik. 

8.3. KAPUBEJÁRÓK 

A tervezett Jobbágy utcai útépítés 2 meglévő kapubejárót érint. A kapubejárók jelenleg nem 
rendelkeznek szilárd burkolattal, emiatt azokat aszfalt burkolattal kiépítjük. A 0+010,12 km. 
szelvényben található jobboldali kapubejárót 5,50 m, míg a 0+047,54 km. szelvényben 
található jobboldali kapubejárót 3,55 m szélességben építjük ki a meglévő kapuk 
szélességének megfelelően. 

9. BONTÁSI MUNKÁK 
A tervezett útpályák, az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút és a járdakorrekció kiépítése 
bontási munkákkal is jár. 
A Jobbágy utcai útpálya kiépítése miatt a meglévő út zúzottkő burkolatát ki kell emelni. A 
meglévő gyalogjárda nyomvonalának korrekciója miatt a meglévő aszfalt burkolatot és 
kiemelt szegélyt el kell bontani. 
Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kiépítése miatt a 1715/2 hrsz.-ú ingatlan meglévő 
kerítését át kell helyezni a jogi határvonalra. A gyalog- és kerékpárút nyomvonalának, burkolt 
rézsűjének és a Bükkös-patak felett tervezett hídműtárgynak az építése miatt fakivágásra van 
szükség. A 0+160 szelvény közelében a meglévő kerítést el kell bontani. A 0+165 
szelvénynél lévő beton alaptestet el kell bontani. 

10. FÖLDM ŰVEK 
A Bükkös-patak felett tervezett hídműtárgyhoz külön Talajvizsgálati jelentés készült. A 
tervezett útpályákhoz külön talajmechanikai szakvélemény nem készült. 
 
Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárúton töltésszélesítésre és töltésépítésre kerül 
sor. 

10.1. TERÜLET EL ŐKÉSZÍTÉS 
A földmű kitűzését a helyszínrajz, hossz-szelvény és keresztszelvények alapján kell 
elvégezni. 
 
A földmű építésének megkezdése előtt a munkaterület meg kell tisztítani. A humusz-leszedés 
megkezdése előtt a munkaterületről minden olyan akadályt el kell távolítani, amely a földmű 
építés útjában van, az építendő földmű állékonyságát veszélyezteti, vagy balesetet okozhat. A 
kivitelezés megkezdése előtt a helyszínről el kell szállítani a fákat, a cserjét, a termőföldet és 
az idegen anyagokat. 
A kivágott fákat méretre vágva a kijelölt helyre kell szállítani. A töltés alatti talajból a 
tuskókat el kell távolítani. A tuskók irtását követően a keletkezett gödröket meg kell szüntetni, 
réteges visszatöltéssel és min. Trρ = 85 %-ra való tömörítéssel. 
 
A visszatöltést az alábbi feltételeknek megfelelő talajjal terepszintig kell elvégezni. 
• a legnagyobb száraz sűrűség (MSZ 14043-7:1981) haladja meg az 1550 kg/m3 értéket; 
• a konzisztencia index (MSZ 14043-4:1980) legalább 0,85; 
• a szerves anyag tartalom (MSZ 14043-9:1982) durva szemcsés talajnál legfeljebb 3, kötött 

talajnál legfeljebb 5 tömeg %. 
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A humuszleszedés alatt és azt követően folyamatosan biztosítani kell, hogy a munkaterületre 
felszíni vizek ne jussanak, illetve a munkaterületre koncentráltan ne kerüljenek.  

10.2. TERÜLET EL ŐKÉSZÍTÉS 
A munkaterületről a növényzetet és a termőföldet a le kell szedni. 
A humuszleszedés, illetve növényi eredetű alkalmatlan fedőréteg várható vastagsága 20 cm.  
A termőföld leszedését a földmű építésének megfelelő ütemben kell végezni. A termőföld 
leszedése ismételten elrendelhető, ha a felület időközben elgyomosodott. A humuszleszedés 
módját, a földmunka biztosításához szükséges humusz tárolását, valamint a felesleges 
mennyiség elszállítását organizációs tervben kell maghatározni. 

10.3. TÖLTÉSÉPÍTÉS TECHNOLÓGIÁJA 
A töltések a bevágásból kikerülő anyagból nem építhetőek, a helyi talaj arra nem alkalmas. 
Azok anyagnyerő helyről beszállított talajból épüljenek. A földmunkába csak az e-UT 
06.02.11 Útügyi Műszaki Előírás 4.2.2.2. pontja szerinti töltés-építésre alkalmas talajok 
építhetők be: 
 
Nem építhetők töltésbe szerves talajok, szikes és erózióra érzékeny diszperzív talajok, 
lemezes-palás vagy kémiai mállásra hajlamos illetve térfogatváltozó agyagok, valamint 
fagyott talajok. Továbbá az olyan talajok, melyeknek a módosított Proctor-vizsgálattal meg-
határozott legnagyobb száraz térfogatsűrűsége nem éri el a 15,5 kN/m3 értéket.  
 
A felhasználandó anyagok megfelelőségét alkalmassági vizsgálattal kell igazolni, az MSZ 
14043 szerint. Csak azok az anyagok használhatók fel, amelyeknek vizsgálati eredményei a 
szabvány követelményeit kielégítik. Az alkalmassági vizsgálat terjedjen ki a talaj természetes 
víztartalmának meghatározására is (MSZ 14043-4:1980). 
A töltés rézsűinek hajlása a 7.5. Keresztmetszeti kialakítás fejezetben részletezett módon 
készüljön. Az előírt rézsűhajlástól – a Mérnök előzetes jóváhagyásával - csak abban az 
esetben lehet eltérni, ha a földmű állékonysága biztosítható. 
 
Minden földmű rész építése csak akkor kezdhető meg, ha az organizációs terv szerinti 
építőgépek, szállítóeszközök a tervben megállapított kapacitással, üzemképes állapotban a 
munkahelyen rendelkezésre állnak. A tömörítő gépek kapacitása (m3/ó) nem lehet kevesebb, 
mint a töltéshez szállított és tömörítendő anyag mennyisége (m3). 
 
A töltés építését - a terület előkészítését követően - a felszín alatti vizek védelmére és az 
altalaj elvizesedésének elkerülésére azonnal el kell kezdeni. A töltés alapterületét a várható 
erőhatásokra merőleges irányban fel kell lazítani (pl. boronával, szántással). A termőréteg 
vagy gyomnövény eltávolításával megbontott lazított terület általában elfogadható. 
Ha az altalaj-viszonyok a megadottól jelentősen eltérnek, a töltésépítés módosításához a 
Mérnök hozzájárulását kell kérni. 
 
A töltések egyes rétegeinek építését úgy kell végezni, hogy a víz munka közben szabadon 
lefolyhasson, lefolyástalan mélyedések ne keletkezzenek. A munkaterületet (depóniát stb.) 
nem szabad olyan állapotban tartani és úgy kialakítani, hogy a vizek levonulása a köz- és 
magánvagyonban kárt okozhasson, ill. sértse a környezetvédelem érdekeit.  
 
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. 
A végleges vízelvezető rendszer építését úgy kell ütemezni, hogy az építkezés során és 
befejezését követően is biztosítsa a létesítmény vízelvezetését. 
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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). 
 
A töltésépítéshez szükséges talajkitermelés anyagnyerő-helyről történhet. A helyi bevágási 
földanyag várhatóan nem alkalmas visszaépítésre! 
 
A gépi földkitermelésnél ügyelni kell arra, hogy az alakító földmunka (rézsű, tükör) még fel 
nem lazított, termett talajban történjék. A bevágási tükörszintet a tervezettnél annyival kell 
magasabbra hagyni , hogy újratöltés nélkül az előirt szint tömörítés után is elérhető legyen. 
Amennyiben a bevágás tervezett tükörszintjén a termett talaj minősége nem megfelelő, 
töltésépítésre egyébként alkalmas talajjal talajcserét kell végrehajtani. 
 
A szállítási útvonalak karbantartása és víztelenítése az építés alatt folyamatosan végzendő 
feladat. Ha a szállítást a készülő földművön végzik, a szállítóeszközök mozgását szabályozni 
kell. A töltésépítés során biztosítani kell, hogy a tömörség a földmű teljes szélességében 
egyenletes legyen. A rakott szállítóeszközök  változó keréknyomon  a már tömörített, az üres 
szállítóeszközök változó keréknyomon a lazább felületeken haladjanak. 
 
A kész földművön csak indokolt esetben szabad szállítani. Nagy tömegű anyag szállításához a 
földmű felületét, teherbírását a szállítóeszközök igénybevételére alkalmassá kell tenni. A 
szállítások okozta rongálódásokat folyamatos karbantartással helyre kell állítani. A rakodás, 
szállítást és ürítést úgy kell végezni, hogy a felhasználhatóság szempontjából különböző 
anyagok ne keveredjenek össze. 
 
A töltésépítést rétegenként kell végezni úgy, hogy a tömörített felületekről a csapadékvíz 
elvezetés állandóan biztosított legyen, legalább 4-5%-os oldalesés kialakításával. A rétegek 
vastagságát és a tömörítési járatszámot próbatömörítéssel kell meghatározni. A töltés-szakaszt 
a földmű felső szintjéig folyamatos munkával kell építeni. A szállítóeszközről ürített anyag 
terítését, az elterített anyag tömörítését minél előbb meg kell kezdeni. Tömörítetlen réteg 
egyik műszakról a másikra nem maradhat. 
 
Ha a töltés különböző anyagokból épül, akkor az egyes anyagokat csak rétegenként szabad 
beépíteni, a töltés teljes szélességében úgy, hogy egy rétegen belül vízzsák ne képződhessen. 
E szendvicsszerű beépítési módnál a rétegek tömör vastagsága 0,15 m-nél kevesebb nem 
lehet. 

10.4. MEGLÉV Ő TÖLTÉS SZÉLESÍTÉSE 
Először a mintegy 20 cm vtg. humuszos termőréteget kell eltávolítani. Ezt követően a 
töltésoldal lépcsőzését el kell végezni és a terepet el kell igazítani. A lépcsők lejtése 5,0 % 
legyen. 
A földmű alján szükséges teherbírás legalább E2= 25 MN/m2, amennyiben ez nem 
biztosítható a termett talajon, akkor töltésalapozás szükséges. 
Amennyiben a töltésalapon nem mérhető olyan E2, amely biztosítja, hogy a földmű tetején 
(HK alsó és felső síkján) előírt E2 elérhető, úgy először talajcserét/töltésalapozást (pl. 30 cm 
FZKA) kell végezni. 
A talajcsere/töltésalapozás alá GRK2 robosztussági kategóriájú elválasztó rendszerű 
geotextíliát kell fektetni. 
Ha talajcsere esetén a szemcsés talajcsere kivezetése az árokba nem oldható meg, úgy a 
kivezetés síkjáig közepesen kötött talajú földművet kell építeni, a vízzsák elkerülése 
érdekében. 
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Erre épülhet a földmű. Az útpályaszerkezet építésekor a felső földműrész 30 cm vastag 
zónáját (többfunkciós védőréteg) a töltéstesttől/termett talajtól elkülöníthető, fagyálló 
szemcsés anyagból kell kialakítani. A tükörszinten, a védőréteg tetején Trγ≥96% tömörség 
igazolása és E2>60 MPa teherbírás szükséges. A védőréteg alsó síkja 4,0 %-os lejtésű legyen 
a tervezett rézsű felé. 
Az építés során próbatömörítéseket kell végezni, melyek eredménye az alkalmazandó 
technológiát befolyásolhatja. 
A földmű építéskor annak folyamatos víztelenítéséről gondoskodni kell. A megépült 
földművek biológiai védelméről mielőbb gondoskodni kell. 

10.5. AZ ÉPÍTÉS SORÁN AZ ALÁBBI KÜLÖNLEGES INTÉZKEDÉSEK 
SZÜKSÉGESEK 

Az építési folyamat folyamatos ellenőrzést igényel.  
A vezetendő dokumentumok: 
 - építési napló 
 - geodéziai napló (kitűzések, ellenőrzések, stb.) 
 - mozgásmérések naplója 
 - víztelenítési napló 
 - a tervtől való eltérések dokumentumai 

- az észleltek és a terv esetleges eltéréseinek megfigyelései (pl. a pontszerű feltárások 
között, szükség esetén a tervező értesítésével)  

 - a környezeti állapot 

10.6. FAGY- ÉS OLVADÁSI KÁR ELLENI VÉDEKEZÉS 
A fagy és olvadási kár elkerülésére a méretezett fagyvédő réteget be kell építeni. 

10.7. DEPÓNIA KÉSZÍTÉS, TÖMÖRÍTÉS, FELÜLETKÉPZÉS 
A depóniákat úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy önmagukban állékonyak legyenek, 
talajtörést ne okozzanak, ne akadályozzák a felszíni vizek szabad lefolyását. 
 
A talaj tömöríthetőségét próbatömörítéssel kell megállapítani. Meg kell meghatározni a 
tömörítendő réteg vastagságát, a tömörítő eszköz járatszámát a talajfajta és a talaj 
víztartalmának függvényében úgy, hogy az elért tömörségi fok a minőségi követelményeknek 
megfelelő legyen. 
 
A tömörítő gépek típusát a talajok mennyiségének, elhelyezésének, az előirt tömörségi 
fokának, valamint a géptípus technológiájának, teljesítőképességének alapján kell 
kiválasztani. A töltések rézsűinek tömörsége egyezzen meg a töltéstest belső részeinek 
tömörségével, amelyet túltöltéssel és a felesleges anyag leszedésével, vagy rézsűtömörítő 
célgépekkel kell biztosítani. 
 
A durva földmunka elkészítése után közvetlenül el kell végezni a földmű felületi rendezését, 
tisztítását. A rézsűkön laza, pergő részek nem maradhatnak. 

10.8. FÖLDMUNKÁK STABILITÁSÁNAK EL ŐÍRÁSAI 
Az elkészült földművet a töltésépítési technológiától – rézsűtömörödéstől – függően azonnal 
védelemmel (humusz terítés, terméskő burkolat) kell ellátni. A humuszterítést füvesíteni kell. 
A humuszterítés vastagsága rézsűfelületeken min. 10 cm, vízszintes felületeken (pl. terep- és 
padkarendezés) szintén min. 10 cm. 
Földmunkát lehetőleg száraz időben kell végezni (megkezdeni), amikor a környező talaj-
vízszint viszonylag alacsonyan van. Száraz időben kiszáradt, illetve csapadékos időjárás alatt 
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elnedvesedett talaj felhasználásáról az alkalmassági vizsgálatok eredményei (a természetes és 
optimális víztartalom értékei), valamint a beépítés technológiája alapján kell dönteni. 
 
Télen földmunka a következő kiegészítő feltételekkel végezhető: 
• A nulla fok alatti hőmérsékletnél a töltésépítést kerülni kell. 
• A töltések alatti terepről a havat, jeget és megfagyott talajréteget el kell távolítani. 
• Az abbahagyott, és időközben felső részén átfagyott töltésről a megfagyott réteget a munka 

folytatása előtt el kell távolítani. 
• Fagyott talaj töltésépítésbe nem használható. 
 
Ha a földmunka fagymentes időben készült, de az útpályaszerkezet építése a fagy beállta előtt 
nem történik meg, úgy a földmunka folytatása csak a fagy felengedése és a földmű felső 
rétegeinek újratömörítése után, a vonatkozó minőségi követelmények teljesülése után 
kezdhető meg. 
 
Ha az elkészült földmunka további építés nélkül hosszabb ideig az időjárás hatásainak van 
kitéve, a továbbépítéskor állékonyságát, tömörségét, teherbírását a vonatkozó minőségi 
előírások alapján ellenőrizni kell. A továbbépítés csak a szükséges intézkedések megtétele 
után kezdhető meg. 
 
A földművön építés közben folyamatosan végre kell hajtani az állagmegőrzés, valamint a 
fenntartás miatt szükségessé váló munkák elvégzését. A földmű sérüléseinek javítására 
felhasználandó anyag tulajdonságainak azonosnak kell lenni az eredeti földmű anyagával. 
 
A földművek fenntartása során gondoskodni kell: 
• a kezdődő földmű romlások helyreállításáról, 
• a vízelvezető és víztelenítő szerkezetek tisztításáról és javításáról. 

10.9. FAGYVÉDŐ RÉTEG MÉRETEZÉS 
A pályaszerkezeti rétegek alá szemcsés talajjavító/fagyvédő réteget kell teríteni. A méretezést 
az e-UT 06.02.11 „Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai” c. 
útügyi műszaki előírás alapján végeztük el. A tervezett nyomvonalra vonatkozóan külön 
talajmechanikai szakvélemény nem készült, csak a tervezett hídműtárgyra vonatkozóan. A 
meglévő talaj típusának vonatkozásában a MAGYARORSZÁG KISTÁJAINAK 
KATASZTERE című kiadvány és hídhoz készült Talajvizsgálati jelentést vettük alapul. A 
KATASZTER alapján a területre jellemző talaj típusa öntésiszap, míg a Bükkös-patak 
medrénél homokos kavicsos kőzetgörgeteget tártak fel. Ezek alapján a földmű felső 1 méteres 
rétegében homokos iszapot tételeztünk fel. 
A talajjavító/fagyvédő réteg méretezését 3 különböző pályaszerkezeti rétegrendre 
vonatkozóan végeztük el (stabilizált burkolatú gyalog- és kerékpárút; aszfalt burkolatú 
gyalog- és kerékpárút és járda; aszfalt burkolatú útpálya) A fagyvédő és talajjavító réteg 
méretezéseket az alábbiakban közöljük. 
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11. PÁLYASZERKEZETEK 
A méretezés során az alábbi Útügyi Műszaki Előírásokat alkalmaztuk. 
e-UT 03.04.11  Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése (A KTSZ kiegészítése) 
e-UT 06.03.12  Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése 
e-UT 06.03.11  Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 
e-UT 05.02.11  Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) 
e-UT 06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek (Építési feltételek és minőségi 

követelmények) 
 
Tervezett aszfalt burkolatú útpálya 
A kiépítésre kerülő Jobbágy utcai és Pilisi utcai szakaszok belterületi lakóterületen 
találhatóak. Az útszakaszokat csak a lakóforgalom használja, ezáltal alacsony forgalmúak. A 
tervezett pályaszerkezet meghatározásánál ezért a „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének 
méretezése” c. előírást használtuk. Az alacsony forgalom miatt A1 forgalmi terhelési osztályt 
vettünk alapul. Az útszakaszok kiépítését aszfalt burkolattal, FZKA alapréteggel terveztük. 
Az előírás A1 forgalmi terhelési osztálynál 40 mm aszfalt terítését írja elő 200 mm vastag 
FZKA alapréteg esetében. Ez a pályaszerkezet azonban az e-UT 06.03.21 sz. „Út-
pályaszerkezeti aszfaltrétegek (Építési feltételek és minőségi követelmények)” c. előírás 
alapján nem tervezhető. Új útpálya esetében AC 4 és AC 8 kopóréteg nem tervezhető a 
forgalmi terhelés miatt (ezek a kopórétegek gyalogjárda és kerékpárút esetében tervezhetőek). 
Továbbá új útpálya esetén 1 aszfalt réteg nem elegendő, minimálisan 2 réteg terítendő. A 
tervezett pályaszerkezetet emiatt egy aszfalt kopó- és kötőréteggel terveztük. AC 11 kopó- és 
AC 11  kötőréteg minimálisan 35 mm vastagságban teríthető, ezért a tervezendő aszfalt 
vastagsága 70 mm-nél nem lehet kevesebb. 
 
Tervezett stabilizált burkolatú gyalog- és kerékpárút 
A tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút pályaszerkezeti rétegrendjének 
meghatározásánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe: 

• A nyomvonal a Bükkös-patak mentén, fás-ligetes, természeti környezetben húzódik, 
ezért aszfalt pályaszerkezet alkalmazása kerülendő esztétikai szempontok miatt. 

• Amennyiben a tervezett gyalog- és kerékpárút kőanyaggal kerülne kialakításra, úgy az 
útra merőlegesen lefolyó csapadékvíz miatt a szemcsék kimosódása várható. 

• A kőanyag burkolat a kerékpáros forgalom számára utazáskényelmi szempontokból 
sem megfelelő. Szilárd, zárt, egybefüggő felületre van szükség. 

• Ezen tulajdonságok biokatalizátoros talajstabilizálással biztosíthatóak. A 
talajstabilizálás környezetbarát, megfelelő teherbírást biztosít, valamint vízzáró 
felületet képez. 

A SOILTAC talajstabilizáló szer ÉME szerinti száma 20/2011, érvényessége: 2016. 11. 30. A 
gyalog- és kerékpárút pályaszerkezetének meghatározásánál a SOILTAC talajstabilizáló szer 
alkalmazási útmutatóját vettük alapul. Eszerint a talaj anyagában történő, bekevert 
stabilizációs kezelés esetén könnyű terhelésnél, 150 mm-es rétegvastagságnál az átlagos 
adagolás értéke 0,9 m2/liter (1,16 liter/m2). Ez az adat tájékoztató jellegű, a pontos keverési 
arányt laboratóriumi alkalmassági vizsgálatok alapján kell megállapítani! 
 
Tervezett aszfalt burkolatú gyalog- és kerékpárút, illetve járdakorrekció 
A „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése (A KTSZ kiegészítése)” c. előírás szerint a 
kerékpárutak aszfalt burkolatának 60-80 mm-nek kell lennie és a pályaszerkezet 2 
aszfaltrétegből kell, hogy állon. A „Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete” c. 
előírás alapján AC 8 kopóréteg minimálisan 25 mm, míg AC 11 kötőréteg 30 mm 
vastagságban teríthető. Azért, hogy az aszfalt burkolat teljes vastagsága a 60 mm-t elérje, az 
AC 8 kopóréteget is 30 mm-ben kell teríteni. Az alapréteg előírt vastagsága FZKA alapréteg 
esetében 150 mm. 
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A tervezett pályaszerkezetek, szegélyek, vízelvezető elemek, padkák, tereprendezések és 
burkolt rézsű rétegrendjei az alábbiak: 
 
1.) Tervezett stabilizált burkolat pályaszerkezete – elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 
töltésben 
- 150 mm vtg. SOILTAC talajstabilizáló szerrel stabilizált, behordott szemcsés anyag 
- 300 mm vtg. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
- Változó vtg.-ú szemcsés töltéstest 
 
2.) Tervezett stabilizált burkolat pályaszerkezete – elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 
terepszinten/bevágásban 
- 150 mm vtg. SOILTAC talajstabilizáló szerrel stabilizált, behordott szemcsés anyag 
- 300 mm vtg. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
  450 mm 
 
3.) Tervezett aszfalt burkolat pályaszerkezete – útpálya (Jobbágy utca, Pilisi utca) 
-   35 mm vtg. AC 11 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg 50/70 útépítési bitumennel 
-   35 mm vtg. AC 11 kötő jelű aszfaltbeton kötőréteg 50/70 útépítési bitumennel  
-   50 mm vtg. NZ 4/11 szemeloszlású bazalt kiegyenlítő réteg 
- 150 mm vtg. FZKA 0/32 szemeloszlású zúzottkő alapréteg 
- 300 mm vtg. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
  570 mm 
 
4.) Tervezett aszfalt burkolat pályaszerkezete – járdakorrekció és elválasztás nélküli gyalog- 
és kerékpárút 
-   30 mm vtg. AC 8 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg 50/70 útépítési bitumennel 
-   30 mm vtg. AC 11 kötő jelű aszfaltbeton kötőréteg 50/70 útépítési bitumennel  
- 150 mm vtg. FZKA 0/32 szemeloszlású zúzottkő alapréteg 
- 300 mm vtg. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
  510 mm 
 
5.) Tervezett kiemelt szegély: 
- 250×300×150 mm e. gy. beton kiemelt szegélykő 
- 150 mm vtg. C20/25-32-F1 min. monolit beton alapgerenda 
- 150 mm vtg. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
 
6.) Tervezett kerti szegély: 
- 1000×200×80 mm e. gy. beton kerti szegélykő 
- 100 mm vtg. C20/25-32-F1 min. monolit beton alapgerenda 
- 150 mm vtg. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
 
7.) Tervezett süllyesztett szegély: 
- 400×200×150 mm e. gy. beton szegélykő 
- 150 mm vtg. C20/25-32-F1 min. monolit beton alapgerenda 
- 150 mm vtg. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
 
8.) Tervezett padkafolyóka: 
- 75/200 e. gy. útpadka folyóka elem 
- 150 mm vtg. C20/25-32-F1 min. monolit beton alapgerenda 
- 150 mm vtg. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
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9.) Tervezett stabilizált útpadka: 
- 150 mm vtg. M22 jelű mechanikai stabilizáció 
  
10.) Tervezett füvesített padka: 
- 100 mm vtg. termőföld terítés füvesítés 0,03-0,05 kg/m2 fűmag keverékkel 
 
11.) Tervezett közel vízszintes felület - tereprendezés: 
- 100 mm vtg. termőföld terítés füvesítés 0,03-0,05 kg/m2 fűmag keverékkel 
 
12.) Tervezett rézsűs felület - tereprendezés: 
- 100 mm vtg. termőföld terítés füvesítés 0,03-0,05 kg/m2 fűmag keverékkel 
 
13.) Tervezett terméskő burkolatú rézsű: 
- 100 mm vtg. idomított terméskő burkolat cementhabarcs fugázással 
- 150 mm vtg. C20/25-32-XC4-XF1-XV2 (H)-F1 min. monolit beton ágyazati réteg 
- 100 mm vtg. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
  350 mm 
 
14.) Tervezett burkolt árok és burkolt vápa: 
- 400×400×100 mm e. gy. beton mederlap burkolat 
- 100 mm vtg. C20/25-32-F1 min. monolit beton koszorú 
- 100 mm vtg. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
  300 mm 
 
A tervezett útszegélyek és a padkafolyóka betonozásának, a burkolt ároknak és burkolt 
vápának, a terméskő burkolatú rézsűnek, valamint a talajjavító/fagyvédő réteg kivezetésének 
a kialakítását az R-1. jelű Részletrajzok I. mutatja be. 

12. FORGALOMTECHNIKAI KIALAKÍTÁS 

12.1. VÉGLEGES FORGALOMTECHNIKAI KIALAKÍTÁS: 
A végleges forgalomtechnikai kialakítást az U-2. jelű Részletes helyszínrajz mutatja be, 
M=1:250 méretarányban. A táblák kihelyezését és a burkolati jelek felfestését a helyszínrajz 
alapján kell elvégezni.  

 
Jelzőtáblák 
A Jobbágy utcánál a tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kezdeténél „Gyalog- 
és kerékpárút” jelzőtáblát kell kihelyezni a Jobbágy utca felöl érkezők részére. A másik 
kerékpáros iránynak elsőbbségadási kötelezettsége lesz a Jobbágy utcában közlekedő 
forgalom részére, ezért itt „Elsőbbségadás kötelező” és „Gyalog- és kerékpárút vége” 
jelzőtáblák helyezendők. A Pilisi utcánál a gyalog- és kerékpárút végénél „Elsőbbségadás 
kötelező” és „Gyalog- és kerékpárút vége” jelzőtáblák szükségesek, mivel az Pilisi utca 
forgalmának elsőbbsége lesz a gyalog- és kerékpárút forgalmával szemben. A Pilisi utca felöl 
érkezőknek ki kell helyezni a „Gyalog- és kerékpárút” jelzőtáblát. 
 
Általános rendelkezések: 
A tervezett jelzőtáblák az e-UT 04.02.11-12, az e-UT 04.02.21-26 és az e-UT 04.02.31 sz. 
Útügyi Műszaki Előírások, illetve a 4/2001. sz. KöViM rendelet szerint tüzihorganyzott 
acéllemezből, betontömbbe ágyazott horganyzott acélcső tartóoszlopra kerülnek kihelyezésre. 
Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútra kihelyezendő táblák Ø60 mm,  míg a helyi 
közútra (Jobbágy utca) kikerülő jelzőtábla Ø76 mm oszlopra kerülnek. 
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A tervezett táblák oszlopait betontömb alapozással kell készíteni. A táblák lopásvédelme 
érdekében az alábbi kialakításokkal célszerű rögzíteni őket: 

 

 
 

 
 

A táblák szakszerű rögzítése során fokozott műszaki ellenőrzés javasolt. 
A jelzőtáblák alaplemeze horganyzott acél legyen. A jelzőtáblák hátoldalát tükröződésmentes 
bevonattal kell ellátni. A táblák minimális élettartama 7 év. A táblák hátoldalán fel kell 
tüntetni a kihelyezést végző cég nevét és elérhetőségeit. 
Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútra kihelyezendő táblák D=450 mm névleges 
alapméretűek,  míg a helyi közútra (Jobbágy utca) kikerülő jelzőtábla D=600 mm névleges 
alapméretű. 
A tervezett közúti jelzőtábla EG, fényvisszavető képességű fóliázással készüljön!  
A jelzőtáblák keresztmetszeti elhelyezését az e-UT 04.02.11 „Közúti jelzőtáblák. A 
jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése” útügyi műszaki előírás alapján kell 
kivitelezni. A kihelyezett jelzőtáblákról jegyzőkönyvet kell felvenni, mely a megvalósulási 
tervdokumentáció részét képezi. 
A tervezett jelzőtáblákat a JT-1. jelű Jelzőtábla konszignációs táblázat tartalmazza. 
 
Útburkolati jelek 
A Jobbágy utca új aszfalt burkolatára kerékpáros piktogramot kell felfesteni jobbra mutató 
irányjelző nyíllal a Jobbágy utca felöl érkező kerékpáros forgalom részére (az útburkolati jel 
szélessége 1,0 méter, hosszúsága 3,10 méter és területe 0,60 m2). 
A Jobbágy utca új aszfalt burkolatára II. típusú kerékpáros nyom burkolati jelet kell felfesteni 
a Pilisi utca felöl érkező kerékpárosok részére (a nyom méretei: 1 méter szélesség, 2,60 méter 
hossz, 0,75 m2 alapterület; KRESZ 158/k ábra). 
A Pilisi utca felöl érkező kerékpárosoknak elsőbbséget kell adniuk a Jobbágy utcában 
közlekedők részére, ezért az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút végénél „Helyzetjelző 
vonal (kötelező megállás helye)” burkolati jelet kell felfesteni (e-UT 04.03.21 sz. előírás 
szerinti U-010 jelű felfestés; c=0,20 m, e=0,15 m) a kerékpárosok számára 3,00 m hosszú 
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záróvonallal (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-001 jelű felfestés; c=0,12 m). Emellett 
ugyanitt „Elsőbbségadás kötelező” burkolati jel felfestése is szükséges (e-UT 04.03.21 sz. 
előírás szerinti U-056 jelű felfestés; h=1,50 m, g=0,80 m, terület: 0,40 m2). 
A tervezett aszfalt burkolatra a meglévő gyalogos híd környezetében 1,50/1,50 m osztásközű 
terelővonalat (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-012 jelű felfestés; a=1,50 m, b=1,50 m, 
c=0,12 m) kell felfesteni a kerékpárosoknak. 
A Pilisi utca új útpályájának felületére kerékpáros piktogramot kell felfesteni balra mutató 
irányjelző nyíllal a Pilisi utca felöl érkező kerékpáros forgalom részére (az útburkolati jel 
szélessége 1,0 méter, hosszúsága 3,10 méter és területe 0,60 m2). 
A Jobbágy utca felöl érkező kerékpárosoknak elsőbbséget kell adniuk a Pilisi utcában 
közlekedők részére, ezért az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút végénél „Helyzetjelző 
vonal (kötelező megállás helye)” burkolati jelet kell felfesteni (e-UT 04.03.21 sz. előírás 
szerinti U-010 jelű felfestés; c=0,20 m, e=0,15 m) a kerékpárosok számára 3,00 m hosszú 
záróvonallal (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-001 jelű felfestés; c=0,12 m). Emellett 
ugyanitt „Elsőbbségadás kötelező” burkolati jel felfestése is szükséges (e-UT 04.03.21 sz. 
előírás szerinti U-056 jelű felfestés; h=1,50 m, g=0,80 m, terület: 0,40 m2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  II. típus        Balra         Jobbra       „Helyzetjelző vonal  
      folyópálya szakaszon   kanyarodás     kanyarodás    (kötelező megállás hely)” 
        burkolati jel elsőbbségadás  

  kötelező burkolati jellel 
Általános rendelkezések: 
A tervezett burkolati jeleket sárga színnel, kétszer fújt, oldószeres festékkel, kézi erővel kell 
felfesteni. A burkolati jeleket a 11/2001. (III.13.) KöViM rendelete „Az útburkolati jelek 
tervezése és létesítési előírásaiban” meghatározott módon kell felfesteni. Alkalmazandó 
szabványok és előírások: e-UT 04.00.14, e-UT 04.03.21, e-UT 04.03.11, e-UT 05.02.43, MSZ 
EN1436, MSZ EN 1463. A burkolati jelek festésekor különös gondot kell fordítani a 
felhordott festékanyag száradására. A forgalom csak a teljesen kiszáradt kész burkolati jelre 
engedhető rá. 
 
Biztonsági korlát: 
A tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút baloldalán a 0+004,90 és 0+007,90 
szelvények között 4,00 m hosszban biztonsági korlátot kell létesíteni a tervezett monolit beton 
tisztító akna mellett. Erre a kerékpárosok és gyalogosok biztonsága érdekében van szükség. A 
0+009,98 és 0+013,10 szelvények között szintén biztonsági korlát telepítendő 4,00 m 
hosszban azért, hogy a meglévő híd felöl érkező gyalogosok az utat ne tudják lerövidíteni a 
meglévő, elbontásra kerülő aszfalt járda vonalában és rá legyenek kényszerítve a korrigált 
nyomvonalú járdaszakasz használatára a 7.2. pontban leírtak miatt. A korlátokat egy 
egységekben javasoljuk előregyártani, 1,5”-os acélcsőből. A biztonsági korlátok egy réteg 
alap és egy réteg fedő festését a gyártás után lehet felhordani. A harmadik réteget a beépítés 
után kell fölhordani. A fedőréteg zöld színű legyen (kódja: RAL 6002). 
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Védőkorlát korlát: 
A tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút jobboldalán a 0+001,95 és 0+010,95 
szelvények között 9,00 m hosszban 1,5”-os védőkorlátot kell létesíteni a tervezett 
csőáteresznél. A 0+012,70 és 0+062,70 szelvények között szintén 1,5”-os védőkorlát 
telepítendő 50,00 m hosszban a tervezett burkolt rézsű tetején, mivel a töltésmagasság 0,80 
m-nél nagyobb. A Bükkös-patak bal partján a 0+081,02-0+118,63 és a 0+141,00-0+160,42 
szelvények között 38,00 m és 20,30 m hosszban 1,5-os védőkorlát kell elhelyezni, mivel a 
töltésmagasság 0,80 m-nél nagyobb. A védőkorlátokat 6 méter hosszú egységekben 
javasoljuk előregyártani, 1,5”-os acélcsőből. Az elemek egyik végére a csőre hegesztett 
kisebb átmérőjű csővel kell kialakítani a kapcsolatot. Az összeépítés során ezek az 
összetoldásnál egyben dilatációs hézag célját is szolgálják, 10-15 mm-es hézaggal. A korlát 
egy réteg alap és egy réteg fedő festését a gyártás után lehet fölhordani. A harmadik réteget a 
beépítés után kell fölhordani. A fedőréteg zöld színű legyen (kódja: RAL 6002).A tervezett 
védőkorlátok kialakítását az R-2. jelű Részletrajzok II. rajzi melléklet mutatja be. 
 
Útelzáró sorompó: 
A Jobbágy utca és a Pilisi utca felöl számolni kell a gépjárművek gyalog- és kerékpárútra 
hajtásával, ezért a gyalog- és kerékpárút végeinél útelzáró sorompó kiépítését irányoztuk elő. 
A kerékpáros útvonal kialakítása során azonban ezeken a helyeken meg kell oldani a 
kerékpárral közlekedők viszonylag akadálymentes közlekedését. Erre a billenő karos 
sorompók helyett speciális „U” alakú nyíló-karos sorompók kiépítése célszerű. Ez a megoldás 
biztosítani tudja a kerékpárosok áthaladását és egyben a zárható kivitel miatt a gépjárművek 
behajtást akadályozza. Az ilyen jellegű útelzárókat általában sárga-fekete 45°-os ferde 
sraffozású festéssel látják el. Az útelzáró sorompókat az elválasztás nélküli gyalog- és 
kerékpárút 0+014,00 és 0+213,00 szelvényeiben kell elhelyezni. A javasolt kialakítást az R-3. 
jelű Részletrajzok III. mutatja be. 

12.2. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKAI KIALAKÍTÁS 
Az építés idejére érvényes forgalomszabályozást az FK-1.–FK-2. jelű Forgalomkorlátozási 
helyszínrajz I.-II. tervlapok ábrázolják. Az építési munkákat 2 építési ütemben javasoljuk 
megvalósítani. 

 
I. építési ütem (FK-1. jelű tervlap): 
Az I. ütemben a tervezett útpályák kiépítését kell elvégezni a Jobbágy és a Pilisi utcában. A 
kiépítést teljes útlezárás mellett lehet elvégezni. Emiatt a munkaterületek lezárásánál 
terelőkorlátot és „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblát kell kihelyezni „Kivéve építési 
forgalom” kiegészítő táblával.  
A Jobbágy utca átjárhatósága az építés ideje alatt megszűnik, viszont a D-i oldalon csatlakozó 
Szent György és a K-i oldalon csatlakozó János utcákon keresztül az építési terület 
elkerülhető. A csatlakozó utcáknál a Jobbágy utca irányában „Úton folyó munkák” és 
„Zsákutca” jelzőtáblákat kell kihelyezni szöveges kiegészítő táblákkal („Jobbágy utca 
lezárva”). 
A Pilisi utca és a Bükkös-patak kövezett gázlója szintén nem lesz átjárható, emiatt a megelőző 
útcsatlakozásoknál (Szegély utca, Jobbágy utca) „Úton folyó munkák” jelzőtábla helyezendő 
ki. Az Anna utca-Szegély utca csomópontban meglévő „Zsákutca” és „Tehergépkocsival 
behajtani tilos” jelzőtáblák találhatóak, az „Úton folyó munkák” jelzőtáblát ezek fölé kell 
elhelyezni. A Jobbágy utca-Frangepán utca csomópontban „Úton folyó munkák” és 
„Zsákutca” jelzőtáblákat kell kihelyezni. A megelőző útcsatlakozásoknál szöveges kiegészítő 
táblákat is el kell helyezni („Gázló lezárva”). 
Az I. építési ütem a Bükkös-patak vízállásától és a kivitelező műszaki felszereltségétől 
függően szétbontható 2 építési ütemre. A két helyszín egymástól 200 m-re található, illetve 
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azokat a Bükkös-patak is elvágja. Amennyiben egyidejűleg 2 munkaterület kialakítására nincs 
kapacitás, úgy az utak kiépítésére időben eltolva, 2 külön ütemben is sor kerülhet. 
 
II. építési ütem (FK-2. jelű tervlap): 
A II. ütemben a tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárutat és a Bükkös patak feletti 
hídműtárgyat kell megépíteni. Első lépésben a hídműtárgy kialakítását javasoljuk, majd ezt 
követően ajánlott a csatlakozó gyalog- és kerékpárút megépítése. A tervezett hídműtárgy 
építésére vonatkozó előírásokat a „Gyalogos és kerékpáros híd a Bükkös-patak felett” c. 
kiviteli tervdokumentáció műszaki leírásának 5. A HÍD KIVITELEZÉSE  pontja tartalmazza. 
A gyalog- és kerékpárút, valamint a járdakorrekció építése miatt a Jobbágy utcánál 
terelőkorlát elhelyezése szükséges a munkaterület lezárása miatt. A terelőkorlátoknál 
„Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla és „Kivéve építési forgalom” kiegészítő tábla 
szükséges. A Jobbágy utcán közlekedők részére „Úton folyó munkák”, „Útszűkület (balról)” 
és „Útszűkület (jobbról)” jelzőtáblákat kell elhelyezni a lezárás előtt 50 méter távolságban. A 
meglévő járda átépítését és a gyalog- és kerékpárút meglévő gyalogos hídhoz történő 
csatlakozását csak teljes lezárás mellett lehet kialakítani! A lezárás ideje a lehető legrövidebb 
kell, hogy legyen! Ennek oka, hogy a meglévő járdát és hidat használják  a gyalogosok az 
Izbégi Általános Iskola megközelítésére a Bükkös-patak jobb partja felöl. A lehető 
legrövidebb lezárás eléréséhez javasoljuk a meglévő aszfalt járda meghagyását és a meglévő 
járda, valamint a gyalogos híd közötti rövid szakasz megépítését. A meglévő járdát azt 
követően lehet elbontani, ha a tervezett járdakorrekció már kiépült, így a gyalogos közlekedés 
már az új járdán lesz biztosítható. Emellett megoldást jelenthet az érintett terület kiépítésére 
vonatkozóan, ha arra az iskola üzemelési idején kívüli időszakban kerül sor. Ekkor várhatóan 
jelentősen lecsökken a hidat használni akaró gyalogos forgalom. 
A gyalog- és kerékpárút építése miatt a Pilisi utcánál terelőkorlát elhelyezése szükséges a 
munkaterület lezárása miatt. A Pilisi utcán közlekedők részére „Úton folyó munkák”, 
„Útszűkület (balról)” és „Útszűkület (jobbról)” jelzőtáblákat kell elhelyezni a lezárás előtt 50 
méter távolságban. 
 
Általános rendelkezések: 
A munkahelyek elkorlátozásához, jelzéséhez ép, síkfelületű, tiszta elkorlátozó elemek és 
egyéb kiegészítő forgalomtechnikai segédanyagok használhatók. Az elkorlátozó elemeket, 
közúti jelzőtáblákat úgy kell rögzíteni, hogy szélterhelés esetén azok ne mozduljanak el. A 
jelzőtáblákat tüzihorganyzott acéllemezből kell készíteni. A munkák megszűnésével, vagy az 
építés térbeni és időbeni előrehaladásával a jelzéseket át kell helyezni, vagy el kell távolítani. 
Az építési munkák köz- és útterületek helyreállítását követően a jelzéseket át kell helyezni, 
vagy el kell távolítani. Az elkorlátozó táblákon a kivitelező vállalat nevét és címét föl kell 
tüntetni. A korlátok és a forgalomtechnikai jelzőtáblák megfelelő, jól látható állapotúak 
legyenek. Az építési munka befejezése után az ideiglenes jelzéseket el kell távolítani. A 
tervezett építésről a területileg illetékes mentőket és a tűzoltókat tájékoztatni kell. 
A Jobbágy utca 1755 hrsz.-ú ingatlanjának tulajdonosát a tervezett építésről előre értesíteni 
kell, hogy a szállítási igényét megszervezhesse. Az építési munkák érintik az ingatlanhoz 
tartozó 2 kapubejárót.  Behajtási engedély az ott lakók számára a munkafázisok technológiai 
rendje szerint adható. Az elkorlátozásokat éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett ki 
kell világítani. 

13. ÚTVÍZTELENÍTÉS 
A tervezési területen összegyülekező csapadékvíz végső befogadója a Bükkös-patak. 
A Jobbágy utca tervezett útpályája 2,50%-os oldaleséssel a Bükkös-patak felé lejt. A 0+005 
és a 0+020 szelvények között az útpálya baloldalán e. gy. padkafolyóka létesül. Az útpálya 
ezen szakaszán összegyülekező vizet a padkafolyóka vezeti az útpálya 0+020,24 km. 
szelvényében található, tervezett monolit beton tisztító aknába. Az aknából az összegyűjtött 
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vizet a tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút alatt tervezett Ø40 cm átmérőjű 
csőáteresz (0+006,23 km. szelvény) vezeti a Bükkös-patak felé. Az áteresz utófejét követően 
5,00 m hosszba burkolt árkot alakítunk ki. A tervezett Jobbágy utcai útpálya 0+020-0+052 
szelvények közötti szakaszán a víz a meglévő rézsűn keresztül folyik le a Bükkös-patak felé. 
A tervezett járdakorrekció burkolata 2,50%-os eséssel esik a tervezett padkafolyóka felé. 
A tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 2,50%-os eséssel esik a Bükkös patak 
felé a patak jobb és bal partján egyaránt. Így a gyalog- és kerékpárút felületére hulló 
csapadékvíz a patak felé folyik a tervezett rézsűn keresztül. A patak jobb partján a 0001,25-
0+004,71 és a 0+007,09-0+059,17 szelvények között terméskő burkolatú rézsű épül. A 
rézsűlábnál lábazati kőhányást terveztünk TA/TB jelű vízépítési terméskőből. A tervezett 
burkolt rézsű 0,50 m széles és 1,00 m magas monolit beton sávalapra kerül. A burkolt rézsű 
tetejét monolit beton fejgerenda zárja le. A burkolt rézsű víztelenítésére NA100 perforált 
drain csövet terveztünk. A drain csövet az esésviszonyok alapján a meglévő gyalogos híd 
környezetében a 0+004,71 és a 0+012,65 km. szelvényekben lehet kivezetni a patak felé. A 
tervezett hídműtárgyat követően a 0+080,31 és a 0+101,58 szelvények között burkolt vápa 
létesül. Ezen a szakaszon a gyalog- és kerékpárút töltésben halad, a töltés bezárná az általános 
iskola területe felöl lefolyó vizet. Az innen érkező vízmennyiséget a tervezett burkolt vápa 
gyűjti össze és vezeti el a patak felé. A vápa a kezdeti szakaszán, az iskola meglévő kerítése 
mellett kis esésű (0,07%). A vápa a kerítéstől a patak felé forduló szakasza viszont nagy esésű 
(17,07%). A hosszesések miatt földmedrű vápa nem alakítható, ezért a vápát mederlap 
burkolattal terveztük. Ezt a szakaszt követően a csapadékvíz patak felé történő lefolyása végig 
biztosított. A patak bal partján, ahol a gyalog- és kerékpárút a meglévő terepszint közelében 
halad, ott a patak felöli oldalon található kerti szegély alá, a fagyvédő rétegbe NA100 
perforált drain csövet terveztünk a pályaszerkezeti rétegeknél esetlegesen megjelenő víz 
kivezetése miatt. A drain cső kivezetések a tervezett töltésrézsűk kezdeténél találhatóak. A 
töltésben vezetett szakaszoknál a talajjavító/fagyvédő réteg 25 m-enként kivezetésre kerül, így 
ott a pályaszerkezeti rétegek víztelenítése megoldott. 
A Pilisi utca tervezett útpályája 2,50%-os eséssel a Bükkös-patak felé lejt, így a burkolt 
felületen megjelenő csapadékvíz a patak felé folyik. A tervezett vízépítési elemek 
helyszínrajzi elhelyezkedést az U-2. jelű Részletes helyszínrajz, magassági kialakítását pedig 
az U-3.1 és az U-3.3 Részletes hossz-szelvény I. és III.  mutatják be. A tervezett 
padkafolyóka, csőáteresz, tisztító akna, burkolt árok, burkolt vápa, burkolt rézsű kialakítását 
és a fagyvédő réteg kivezetésének kialakítását az R-1. jelű Részletrajzok I. mutatja be. 

14. MŰTÁRGYAK 
A tervezett kerékpárforgalmi létesítmény a 0+069,76 km. szelvényben keresztezi a Bükkös-
patakot, a mederkeresztezésnél híd műtárgy építése szükséges. A műtárgy tervét kapcsolódó 
külön szakági tervdokumentáció tartalmazza (Tervcím: „ Gyalogos és kerékpáros híd a 
Bükkös-patak felett” c. engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció;  Tervező: Farkas János 
(8900 Zalaegerszeg, Holub u. 6.)) 

15. KIT ŰZÉS 
A tervezett létesítmények vízszintes értelmű kitűzési adatait a KT-1. jelű Kitűzési helyszínrajz 
tartalmazza EOV vetületi rendszerben. 
A helyszínrajz az alábbi pontok koordinátáit tartalmazza: 

• Tervezett építés eleje+vége pontok 
• Tengelypontok 25 m-enként 
• Ív eleje, közepe, vége pontok 
• Lekerekítő ívek eleje, közepe, vége pontok 
• Napelemes kandeláberek pontjai 
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A magassági értelmű kitűzés a hossz-szelvények és a keresztszelvények adatai alapján 
elvégezhető. 

16. ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA 
- Bontási és építés előkészítő munkák: 
A Jobbágy utcai útpálya kiépítése miatt a meglévő út zúzottkő burkolatát ki kell emelni. A 
meglévő gyalogjárda nyomvonalának korrekciója miatt a meglévő aszfalt burkolatot (33,0 
m2) és kiemelt szegélyt (12,4 m) el kell bontani. 
Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kiépítése miatt a 1715/2 hrsz.-ú ingatlan meglévő 
kerítését át kell helyezni a jogi határvonalra 38,9 m hosszban. A gyalog- és kerékpárút 
nyomvonalának, burkolt rézsűjének és a Bükkös-patak felett tervezett hídműtárgynak az 
építése miatt fakivágásra van szükség. A 0+160 szelvény közelében a meglévő kerítést el kell 
bontani 18,6 m hosszban. A 0+165 szelvénynél lévő beton alaptestet el kell bontani 15,1 m2 
felületen. Az előkészítő munkák keretében a megtisztított munkaterületen a meglévő felszíni, 
növénymaradványos humuszréteget átlagosan 20 cm vastagságban el kell távolítani. 
 
- Alépítményi munkák: 
A meglévő terepszint közelében haladó nyomvonal szakasz esetében az úttükröt ki kell 
emelni, majd gondosan Trγ=92%-os tömörségi fokra kell betömöríteni. Az úttükör 
felületének esése 4,00% kell, hogy legyen. Ahol a terepszint felett, töltésben halad a 
nyomvonal, ott töltésépítés és töltésszélesítés szükséges. A meglévő töltés szélesítését 
lépcsőzéssel, rétegenkénti tömörítéssel kell elvégezni. A lépcsőpadok lejtése kifelé 5,00% 
kell, hogy legyen. A lépcsők magassága 0,25-0,35 m kell, hogy legyen. A töltésszélesítésnél 
Trγ=90% tömörség igazolása és E2>30 MPa teherbírás szükséges. A töltésépítés és 
töltésszélesítés anyaga minimum M-2 min. töltésanyag kell, hogy legyen. A gyalog- és 
kerékpárút 0001,25-0+004,71 és 0+007,09-0+059,17 szelvényei között terméskő burkolatú 
rézsű épül. Ezen a szakaszon töltésszélesítésre is szükség van. Első lépésben a terméskő 
burkolatú rézsű alaptestének kialakításához szükséges földtömeget kell kiemelni. A beton 
alaptest 1,00 m mélységű és 0,50 m szélességű. A meglévő rézsű lépcsős szélesítésére és a 
burkolt rézsű építésére párhuzamosan kell, hogy sor kerüljön. Az alépítményi munkákkal 
párhuzamosan kell megépíteni a tervezett monolit beton tisztító aknát és a tervezett 
csőátereszt. 
Az úttükör kialakítását követően a fagyvédő réteget kellő gondossággal kell beépíteni és 
tömöríteni, hiszen ez a réteg biztosítja a földmű felső szintjének teherbírását. A fagyvédő 
réteget 25 méterenként 0,50 m szélességben ki kell vezetni. Az védőréteget Trγ=96 %-ra kell 
tömöríteni és E2>60 MPa teherbírást kell biztosítani. A talajjavító/fagyvédő réteg elkészítését 
követően meg kell építeni az útszegélyeket (kiemelt szegély, kerti szegély, süllyesztett 
szegély) a tervezett szinteknek megfelelően. A Jobbágy utcai útpályánál a süllyesztett szegély 
mellé az e. gy. padkafolyóka elemeket is be kell betonozni. Az aszfalt burkolatú útpályáknál, 
járdakorrekciónál és gyalog- kerékpárút szakaszoknál a szegélyek közé be kell hordani az 
FZKA alapréteg anyagát a tervezett talajjavító/fagyvédő réteg tetejére, majd az alapréteget 
Trγ=96 % tömörségi fokra kell tömöríteni és E2>70 MPa teherbírást kell biztosítani. A 
tervezett útpályáknál az alapréteg tetejére NZ 4/11 szemeloszlású bazalt kiegyenlítő réteget 
kell teríteni és tömöríteni Trγ=96 % tömörségi fokra (E2>70 MPa). 
A stabilizált burkolatú gyalog- és kerékpárútnál, a burkolt rézsű menti szakaszon a terméskő 
burkolat megépítését és a kerti szegély beépítését követően el kell készíteni a burkolt rézsűbe 
kerülő acélcső védőkorlátok alaptestét. Az előre gyártott korlát elemeket az alaptesttel együtt 
kell rögzíteni a tervezett szintnek megfelelően. A korlát beépítése után lehet elkészíteni a 
burkolt rézsű fejgerendáját, melybe 2 méterenként dilatációs hézagot kell képezni. A terméskő 
burkolatú rézsű esetében a kövek közötti fugázást cementhabarccsal kell kialakítani 5 cm 
mélységben. Az alépítményi munkákhoz kapcsolódóan el kell készíteni a napelemes 
kandeláberek alaptesteit a lehorganyzók telepítésével. 
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- Felépítményi munkák: 
A tervezett aszfalt burkolatú útpályáknál a tervezett alap- és kiegyenlítő réteg tetejére 
finiserrel 35 mm tömör vastagságú AC 11 kötő jelű aszfalt kötőréteget kell teríteni 50/70 
útépítési bitumen kötőanyaggal. A járdakorrekciónál és elválasztás nélküli gyalog- és 
kerékpárútnál a kötőréteget 30 mm tömör vastagságban kell teríteni. A kötőréteg tetejére AC 
11 kopó jelű aszfalt kopóréteget kell teríteni 50/70 útépítési bitumen kötőanyaggal útpálya 
esetében 35, járdakorrekció és elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút esetében pedig 30 
mm tömör vastagságban. Az aszfaltrétegek terítése előtt legfeljebb fél órával 
bitumenemulziós permetezést kell felvinni a fogadó felületre. 
A stabilizált burkolatú elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútnál a munkaterületen 
deponált, behordott szemcsés anyagot össze kell keverni a SOILTAC talajstabilizáló szerrel. 
A SOILTAC híg oldat előkészítésekor a felhordó eszközt fel kell tölteni az ajánlott 
vízmennyiséggel. A szükséges vízmennyiséget az adott helyszínen kell meghatározni.  
Ezt követően a felhordó eszközt fel kell tölteni az ajánlott mennyiségű SOILTAC 
koncentrátummal. A habképződés elkerülése érdekében, a SOILTAC koncentrátumot 
utoljára, közvetlenül a vízbe kell helyezni. Annak érdekében, hogy a levegő ne 
keveredhessen a híg oldattal, a SOILTAC adagolótömlőt az eszköz vízszintje alá kell 
helyezni. 
A SOILTAC híg oldatot egyenletesen fel kell hordani a szemcsés földanyagra. A szemcsés 
anyagot az oldattal össze kell keverni addig, amíg a híg oldat egyenletesen bele nem kerül az 
anyagba. A kivitelezés során biztosítani kell a megfelelő drénezést a helyszín kiképzésével, 
körülhatárolásával és koronázásával. A fellazított, híg oldattal átitatott talajt be kell hordani 
a tervezett kerti szegélyek közé és Trγ= 95%-ra kell tömöríteni. A behordott vastagságának 
olyannak kell lennie, hogy a tömörítést követően a behordott anyag szintje a beépített kerti 
szegélyek szintjéhez igazodjon. A kezdeti tömörítést gumihengerrel kell elvégezni úgy, 
hogy a földanyag ne ragadjon rá a hengerre. A befejezéshez vibrációs acélhenger 
használandó. A tömörítéssel a tervezett 2,50%-os oldalesést is ki kell alakítani. 
A talajstabilizáló szerrel bekevert szemcsés földanyag tömörítését követően a helyszínnek 
legalább 72 órán keresztül esőmentesnek kell lennie. A hőmérsékletnek legalább 4 °C-nak 
kell lennie. A felületi kezelések normál élettartama átlagosan 12-24 hónap, ezt követően van 
szükség egy vékony karbantartó bevonatra. Emiatt 12 hónap elteltével egy felületi, 
karbantartó bevonatra van szükség 2,9 m2/liter (0,41 liter/m2) adagolással (BMX pályák 
esetében felületi kezelésnél ajánlott adagolás) 
 
- Befejező munkák: 
A befejező munkák elvégzésére csak a stabilizált felület és az aszfalt burkolatok 
megszilárdítását követően kerülhet sor. A befejezési munkák keretében ki kell helyezni a 
tervezett napelemes kandelábereket, a tervezett útelzáró sorompókat, valamint a tervezett 
jelzőtáblákat. A füvesített padkába kerülő védőkorlátok szintén a befejező munkák keretében 
helyezendők ki. Meg kell építeni a burkolt árkot és a burkolt vápát. A megszilárdult 
burkolatok felületére fel kell festeni a tervezett útburkolati jeleket. A tervezett közel vízszintes 
és rézsűs felületek humuszolása és füvesítése, majd a munkaterület tisztítása, az ideiglenes 
anyagdepóniák megszüntetése és az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek eltávolítása a 
befejező feladat. 

17. KÖZM ŰVEK 
A meglévő felszín alatti közművek helyszínrajzi elhelyezkedése – a közmű üzemeltetők 
adatszolgáltatási térképei alapján az K-1 jelű Közmű helyszínrajzon szerepelnek. A vezetékek 
helyszínrajzi elhelyezkedése tájékoztató jellegű, a magassági elhelyezkedésre nincs 
megbízható adat. A közműszolgáltatók által előírtak betartandóak. A vezeték 
környezetében csak kézi fölmunka végezhető! 
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• Gázvezeték: A tervezett létesítmény gázvezetéket ÉRINT. 
A tervezési területen lévő gázhálózat a TIGÁZ DSO Földgázelosztó Kft. 
üzemeltetésében van. A meglévő 63-as PE gázelosztó vezeték a Jobbágy utcában 
húzódik egészen az 1755 hrsz.-ú ingatlanig. A tervezett útpálya építés érinti a meglévő 
gázvezetéket, illetve az 1755 hrsz.-ú ingatlan házi bekötését. 
A gázelosztó vezeték biztonsági övezetének kiterjedése a vezeték nyomvonalától 5-5 
m, ezen belül a gépi földmunka tilalmi övezet a gázelosztó vezeték szélső alkotóitól 
számított 1-1 m széles sáv. A Közmű helyszínrajzon feltüntettük a gépi földmunka 
tilalmi övezetét. Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a 
kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a 
keresztezett létesítmény nyomvonalának és a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 
19/B. § (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési 
tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés 
tervezett időpontja előtt 8 nappal üzemeltetői szakmai felügyelet írásos megrendelése 
szükséges. 

• Vízvezeték: A tervezés létesítmény vízvezeték hálózatot ÉRINT. 
A tervezési területen lévő vízvezeték a DMRV Zrt. üzemeltetésében van. A tervezési 
területen 80-as ac és 100-as KMPVC vízvezeték található. A tervezett járdakorrekció 
és az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút építése a meglévő ac 80 vízvezetéket 
érinti. A Jobbágy utca útpályájának kiépítése érinti a meglévő 100-as KMPVC 
vízvezetéket és a 1755 hrsz.-ú ingatlan házi bekötését. A gyalog- és kerékpárút 
0+009,94 szelvényében található aknát szintbe kell helyezni. A 0+010,53 km 
szelvényében földfeletti tűzcsap található, melyet a tervezett beavatkozások miatt 
szintbe kell helyezni. 
Közmű üzemeltetői szakfelügyelet javasolt, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 8 
nappal írásban meg kell rendelni. A DMRV Zrt. kezelésében lévő közművezetékek 
megközelítése esetén kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető a keresztezett 
közművezetékek kézi erővel történő felkutatása mellett! 

• Szennyvízcsatorna: A tervezési területen gravitációs szennyvíz csatorna található. A 
tervezett kialakítás a csatornahálózatot ÉRINTI.  
A tervezési területen a szennyvízcsatorna hálózat a DMRV Zrt. üzemeltetésében van. 
A meglévő 250 KGPVC szennyvíz vezeték a Jobbágy utca alatt húzódik, így a 
tervezett útpálya építés a meglévő szennyvíz vezetéket érinti. Az útpálya 0+028,10 
km. szelvényében található aknát szintbe kell helyezni. 
Közmű üzemeltetői szakfelügyelet javasolt, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 8 
nappal írásban meg kell rendelni. A DMRV Zrt. kezelésében lévő közművezetékek 
megközelítése esetén kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető a keresztezett 
közművezetékek kézi erővel történő felkutatása mellett! 

• Csapadékcsatorna: A tervezési területen csapadékcsatorna nem található, a területre 
hulló csapadékvíz felszínen a Bükkös-patakba folyik. A tervezett kialakítás a 
csatornahálózatot NEM ÉRINTI.  

• Elektromos vezeték: A tervezés létesítmény elektromos hálózatot ÉRINT.  
A tervezési területen 1 kV-os elektromos földkábel, 1 kV-os elektromos légvezeték és 
20 kV-os középfeszültségű szabadvezeték található. A tervezési területen az 
elektromos hálózat az ELMŰ Hálózati Kft. üzemeltetésében van. A Jobbágy utcában 
(a kisfeszültségű légvezetékek oszlopain) kiépített közvilágítási hálózat üzemel. A 
Jobbágy utca kiépítés a 0+035,50 km. szelvényben 1 kV-os légvezetéket, míg a 
0+042,57 km. szelvényben 20 kV-os légvezetéket keresztez. A tervezett elválasztás 
nélküli gyalog- és kerékpárút a 0+168,94 km. szelvényben 20 kV-os légvezetéket 
keresztez. 
A közműszolgáltató előírásait maradéktalanul be kell tartani, különös tekintettel a 
munkavédelmi és biztonsági előírásokra.  
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• Távközlés: A tervezési területen távközlési hálózat nem található. A tervezett 
kialakítás a távközlési hálózatot NEM ÉRINTI. A tervezés során megkerestük az 
Invitel Távközlési Zrt.-t adatszolgáltatás kérése miatt, azonban a tervezési területen 
általuk fenntartott hálózat nem üzemel. Az erről szóló közműegyeztetési nyilatkozatot 
jelen műszaki leírás 33. Mellékletek pontja tartalmazza. 

18. KÖRNYEZETVÉDELEM 
Az építkezés befejezése után építési törmelék, bontott anyag az építés területén nem 
maradhat. A mart, újrahasznosítható anyagot az engedéllyel rendelkező lerakóhelyen kell 
elhelyezni. Az építés során, szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek csak diffúz 
légszennyezést nem okozó, és csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyező módon 
tárolhatók. 
Tűz- és robbanásveszélyes anyagok (üzemanyag stb.) csak a tűzrendészeti szabályok az 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) című rendelet 
betartásával tárolhatók. A tervezési területen be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT. rendelet, 
valamint a 4/1984. (VIII.8.) EüM. rendelet zaj- és rezgésvédelmi határértékeit. 
 
A munkavégzés során fokozott figyelemmel kell lenni a meglévő növényzet védelmére. A 
dolgozók részére hordozható illemhelyet kell telepíteni. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. 
- 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről. 
- 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről. 
- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól. 
- 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről. 
- 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékról. 
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről. 
- 4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól. 
- 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik 

kezeléséről. 
- 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki 

követelményeiről. 
 
A létesítmények telepítésére tervezett területen, a területbejárás során elhagyott hulladékkal 
illegális hulladéklerakással nem találkoztunk, hulladékkal való feltöltésről nincs tudomásunk, 
valamint olyan talajszennyezésről sem, melynek következtében a kitermelés után a föld 
hulladéknak minősülne, illetve a talaj cseréjére lenne szükség. A tervezett létesítmény 
hulladéklerakót közvetlenül nem érint. 
 
A tervezett útpálya kivitelezése során az előkészítő munkákhoz (pl. terep előkészítése, 
növényzetirtás, földmunkák), valamint az útpályák burkolatának kialakításához és az építési-
szerelési tevékenységhez kapcsolódóan keletkeznek hulladékok. A hulladékok keletkezése 
várható mennyiségük és kezelhetőségük folytán elviselhető hatással jár. A kivitelezés 
földmunkákkal, járművek és munkagépek közlekedésével, tereprendezési-, forgalomtechnikai 
elemek elhelyezése, aszfaltozás, betonozási, építés-szerelési munkákkal jár együtt. 
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A hulladék mennyiségének jelentős része az előkészítő munkák során keletkezik, elsősorban 
az érintett területről eltávolított növényzet teszi ki, másodsorban kevert építkezési és bontási 
hulladékok. Az építés előkészítése során szennyezett talaj és elhagyott hulladék elszállítására 
várhatóan nem lesz szükség.  
A beruházás területén aktív vagy passzív múltbéli, illetve jelenlegi szennyező forrásról nincs 
tudomásunk, ezért az építés alatt veszélyes anyagokat tartalmazó földdel (17 05 03*) nem kell 
számolni. 
Az építési-szerelési munkái során keletkező hulladékok nagy része kommunális hulladék és 
kommunális hulladékokkal együtt kezelhető hulladék (építési anyagok, szerelési anyagok, 
nem szennyezett csomagolóanyagok, földanyag), illetve újrahasznosítható másodnyersanyag 
(fémhulladék). A tapasztalatok alapján az összes hulladékmennyiség kis része minősül 
veszélyes hulladéknak (korróziógátló, tisztító, zsírtalanító vegyszerek, kenőanyagok, 
festékhulladékok, olajszármazékokkal szennyezett csomagolóanyagok). 
 
Az építési munkálatokkal összefüggésben az elérhető legjobb technika alkalmazásával 
csak kis mennyiségű veszélyes hulladék keletkezhet, melynek pontos mennyisége, 
minősége előre nem becsülhető. A keletkező veszélyes hulladékok dokumentálását, 
bejelentését a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően 
kell végezni. A veszélyes hulladékokat csak engedéllyel rendelkező szállítónak lehet 
átadni. 
 
A kommunális hulladékok elszállítását a térség települési kommunális hulladéklerakójába a 
keletkezés ütemének megfelelő gyakorisággal célszerű elszállítani. A felvonulási területen 
keletkező ipari, nem veszélyes hulladékokat a legközelebbi, a hulladék jellegének megfelelő, 
lerakóba kell szállítani. Az építés befejeztével az építési területet – beleértve az ideiglenesen 
használt területeket is – meg kell tisztítani a hulladékoktól, építési törmelékektől, felesleges 
építési anyagoktól, és el kell szállíttatni azokat. 
 
Nem veszélyes hulladékok 
A létesítés során várhatóan keletkező nem veszélyes hulladékok fajtáit az alábbi táblázatban 
összefoglaltuk. 
Az építés során esetlegesen keletkező nem veszélyes hulladékok 

Technológia / tevékenység  Hulladék típusa EWC kód 

Előkészítési munkák 

Föld és kövek 17 05 04 

Kivágásra kerülő bozót és cserje (biológiailag lebomló 
hulladék) 

20 02 01 

Építési tevékenység 

Vegyes építési és bontási hulladék 17 09 04 

Fa 17 02 01 

Műanyag  17 02 03 

Betontörmelék   17 01 01 

Hegesztési hulladékok  12 01 13 

Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), 
felhasználásából származó hulladékok 

08 01 

Bitumen 050117 

Föld és kövek 17 05 04 

Munkagépek üzemeltetése, 
karbantartása, szerelési munkák 

Papír és kartoncsomagolási hulladékok  15 01 01 

Műanyag csomagolási hulladékok  15 01 02 

Textil csomagolási hulladékok  15 01 09 
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Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, 
védőruházat, melyek különböznek a 15 02 02-től 

15 02 03 

Emberi munkaerő Kommunális hulladék 20 03 01 

A vonatkozó jogszabályi kötelezettség értelmében a hulladékok elhelyezésénél előnyben kell 
részesíteni az újrahasznosítási lehetőséget. Ennek érdekében a kivitelezés során keletkező 
hulladékokat fajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és szállításra alkalmas konténerekben 
tárolni. A biológiailag lebomló hulladékoknak lehetőség szerint komposztálásra kell 
kerülniük, a csomagolóanyagok szelektív gyűjtését és kezelését biztosítani kell. A 
kommunális szennyvíz jellegű hulladékot a legközelebbi szennyvízleürítő helyen kell 
elhelyezni (a kivitelezés során ezt szervezett szolgáltatás keretében kell megoldani). 
Szintén e rendelet előírásai szerint az építtető az építési engedély megszerzéséhez építési-, 
illetve bontási hulladék tervlapokat köteles benyújtani, az átadás-átvételi szakaszban pedig e 
hulladékokról nyilvántartási lapokat összeállítani. A hulladék nyilvántartó lapot, valamint a 
hulladékot kezelő átvételi igazolását az építtető a használatbavételi engedély-kérelemmel 
köteles az építésügyi hatóságnak benyújtani. 
 

Veszélyes hulladékok 

A létesítés, illetve a kapcsolódó építési-bontási tevékenység során esetlegesen keletkező 
veszélyes hulladékok típusát az EWC kódok feltüntetésével a következő táblázat tartalmazza. 
 
Az építés során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok 

Technológia / 
tevékenység 

Hulladék típusa EWC kód 

Építési 
tevékenység 

Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, fa, 
műanyag 

17 02 04* 

Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok 17 04 09* 
Festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket 

vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 
08 01 17* 

Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 17 05 03* 

Munkagépek 
üzemeltetése, 
karbantartása 

Motor-, hajtómű és kenőolajok (klór vegyületeket nem tartalmazó 
ásványolaj alapú) 

13 02 05* 

Dízelolaj 13 07 01* 
Veszélyes anyagot maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladékok 
15 01 10* 

Veszélyes anyagokkal szennyezett adszorbensek, törlőkendők, 
védőruházat 

15 02 02* 

Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok 16 01 14* 
Akkumulátor (ólomakkumulátorok) 16 06 01* 

 
Ezen anyagok mennyisége csekély, a felsoroltak egy része várhatóan nem is keletkezik a 
tervezett tevékenység során. A beruházás jelen fázisában előre nem becsülhető mennyiség. 
 
A környezeti kockázat elkerülése érdekében az építés során keletkező (veszélyes és nem 
veszélyes) hulladékok gyűjtése, tárolása, elszállítása, ártalmatlanítása a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően kell, hogy történjen, így a környezetre káros hatás 
elkerülhető. 
 
Az építési szerelési tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról 
jegyzéket kell vezetni. 
 
Az emberi munkaerőtől származó kommunális hulladékok mennyisége jelentősen függ a 
kivitelezést végző vállalat alkalmazottainak számától, az alávállalkozók és azok 
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alkalmazottainak számától, a kivitelezést végző vállalatok székhelyének az építés helyszínétől 
számított távolságától stb., amely körülmények jelenleg nem tárhatók jelenleg fel. A 
munkagépek üzemeltetése, karbantartása, szerelési munkái során keletkező hulladékok 
mennyisége jelentősen függ a munkába állított géppark átlagos korától, a munkagépek 
műszaki állapotától és az építőgépek számától stb. melyek a projekt jelen állapotában nem 
becsülhetők előre. 
Ezen előre nem kalkulálható hulladék mennyiségek dokumentálását a kivitelezés időszakában 
kell elvégezni és bizonylatolni, mely a kivitelezés fővállalkozójának feladata. 
 
A keletkező építési-bontási hulladékok gyűjtésére kijelölt helyszín a kivitelező építési 
felvonulási területe. A beruházás tervezési szakaszában a felvonulási terület nem jelölhető ki, 
ezt a nyertes vállalkozó Organizációs terv készítésével és annak birtokában a területek 
tulajdonosaival köthető megállapodások és területhasználati díjak ismeretében határozhatja 
meg és hagyathatja jóvá az érintett hatóságokkal. 
 
- Az építkezés befejezése után építési törmelék, bontott anyag az építés területén nem 

maradhat. 
- Az építés során, szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek csak diffúz légszennyezést 

nem okozó, és csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyező módon tárolhatók. 
- A keletkező építési-bontási hulladékokat a helyszínen szelektíven kell gyűjteni! 

Hulladéklerakóba TILOS olyan hulladékot átadni lerakás céljából, amely nem vegyes 
építési-bontási hulladéknak minősül. Vegyes építési-bontási hulladéknak csak olyan 
hulladék nevesíthető, amely a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM 
rendelet 17-es EWC főcsoportjába másként nem sorolható be. Építési-bontási hulladékot 
szándékosan összekeverni, vagy összekeverve gyűjteni csak azért, hogy az 
hulladéklerakóba vegyes építési-bontási hulladékként lerakható legyen, szigorúan TILOS! 

- Az építési engedélyezési eljárásban szakhatóságként közreműködő környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szakhatósági állásfoglalás előírásait be kell 
tartani. 

19. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
A tervezés során az alábbi szennyezési formákat és hatásukat vizsgáltuk meg: 
 - talajszennyeződés 
 - felszín alatti vízszennyezés 

- felszíni vizek szennyeződése 
 - légszennyeződés  
 - zajterhelés 
 - élő emberek védelme 
 
- Talajszennyeződés 
Az építés során talajszennyeződéssel nem kell számolni, mivel az építési hulladék elszállításra 
kerül, a kivitelezés során zárt rendszerű illemhelyeket kell telepíteni. 
 
- Felszín alatti vízszennyezés 
Felszín alatti vizek szennyezésének növekedésével nem kell számolni. A tervezett közlekedési 
létesítmények nem jelentenek veszélyforrást a felszín alatti vízfolyásokra. Az útépítéssel 
összefüggésben a jelenleginél nagyobb környezetterhelés nem várható. A kerékpáros 
közlekedés és a kerékpárforgalmi létesítmények nem jelentenek veszélyforrást a felszín alatti 
vízfolyásokra. 
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- Felszíni vizek szennyeződése 
A tervezett kialakítás nem emeli a felszíni vizek szennyezettségét. A gyalog- és kerékpárútra, 
illetve a kerékpárútra gépjárműnek felhajtani tilos. A tervezett létesítménnyel összefüggésbe 
hozható többlet olajos szennyeződésre nem lehet számítani a felszíni vizek közelében. 
Az építés alatt a felszíni vízfolyásokban építési hulladékot engedni tilos! 
 
- Légszennyeződés 
A tervezett  útépítés kiépülésével a légszennyezettség csökkenése várható. A tervezett 
kialakítás a jelenlegi útpályához képest kedvezőbb forgalomlefolyással rendelkezik, a 
pályaszerkezet por mentesíti az útszakaszt. A tervezett kerékpárforgalmi nyomvonal 
kiépülésével a légszennyezettség csökkenése várható. 
 
- A közúti közlekedésből származó zaj 
A tervezett kialakítás következményeként várható zajterhelés a meglévő állapot zajszintjével 
közel ekvivalens, vagy inkább kisebb. A szilárd és egyenletes burkolatfelületen kisebb a 
gördülési ellenállás, a gépjárművek felépítménye nem zökken a kátyúkon, így kisebb a 
zajterhelés. A tervezett kialakítás következményeként közvetetten a meglévő zajszint 
csökkenése várható, mivel a tervezett kerékpárforgalmi létesítmény egyes utazások esetében 
kiválthatja a gépjármű használatot. 
 
- Élő emberek védelme 
Gyalogosok: A tervezett nyomvonal mellett a szükséges helyeken közvilágítás található, 
illetve irányfény létesül. A meglévő gyalogos híd és a járdafelületek kapcsolata szintbeli 
akadálymentessé válik a tervezési területen. A tervezett nyomvonalon a gyalogos forgalom 
szórványos, a külterületi jelleg miatt, a használók főként kerékpárosok lesznek. Az előírások 
szerinti töltésmagasság felett biztonsági védőkorlát létesül. 

Kerékpárosok: A tervezett kerékpárforgalmi nyomvonal teljes hosszában a biztonságos 
kerékpáros közlekedés megteremtése volt a cél. A csatlakozó útpályáknál az elsőbbség 
jelzőtáblával szabályozott. Az előírások szerinti töltésmagasság felett biztonsági védőkorlát 
létesül. 

20. BALESET- ÉS MUNKAVÉDELEM 
Az építés során a közúti közlekedés szabályait (KRESZ), „A közutakon végzett munkák 
elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményei” MSZ 07-3608-1991 és „A közúti 
útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei” MSZ 20190-1988. szabványok előírásait be 
kell tartani. 
Az építés során egyebekben a vonatkozó tervben foglalt szakági követelményeket, tűz- és 
baleset-megelőzési előírásokat a kivitelező köteles betartani. 
A használat, illetve az üzemeltetés idejére érvényes munkavédelmi (biztonságtechnikai és 
egészségvédelmi) intézkedésekről az üzemeltető az MVSZ-ben rendelkezik. 
A alábbiak alapján kijelentjük, hogy a tervdokumentációnk megfelel a kivitelezhetőség, 
üzemeltethetőség, munkavédelem, biztonságtechnika, egészség- és környezetvédelem 
előírásainak. 
Anyagminőség és teherbírási előírások a Magyar Szabványok, Szabályzatok és Műszaki 
irányelvek legutolsó kiadásában adott követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan 
esetekben, amikor az előírások, vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi 
szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtja, azokat a követelményeket kell 
kötelezően figyelembe venni, amelyek a legjobb minőségnek felelnek meg.  
Ezek betartása úgy a Beruházó, mint a Kivitelező vállalatra vonatkozóan kötelező érvényű.  
Jelen tervművelet csak a szabvány szerinti anyagokra, továbbá a kivitelezés minőségi 
követelményeire vonatkozó I. minőségi osztály előírásainak betartása mellett érvényes. 
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Az útpálya szerkezet beépítésének megkezdése előtt a teherbírást ellenőrizni kell a 
terhelésnek kitett földmű (vagy javított földmű) felületén. A tervezett pályaszerkezet átázott 
földműre nem építhető. A földmű víztelenítési munkáinak építés közben is mindig naprakész 
állapotban kell lennie. 
Tervező felhívja Építtető figyelmét a fenti minőségi követelmények, azok ellenőrzésének és 
vizsgálatok sűrűségének (db-számának) fontosságára és azok építési szerződésben való 
rögzítésére. 
Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat a 
legszigorúbban be kell tartani. 
 
Vonatkozó jogszabályok 
Ez a tervdokumentáció:  

a) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az azt módosító 1997. évi CII. 
törvény 

b) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtására kiadott 5/1993. 
(XII. 26.) MüM rendelet  és az azt módosító 20/1997 (XII. 19.) MüM rendelet 

c) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
szerint készült, figyelembe véve az érvényes egészségügyi és munkavégzés biztonságát 
szolgáló szabályokat, szociális előírásokat és különleges kivitelezési technológiákat. 
 
Így többek között: 

d) az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános 
egészségügyi követelményeiről szóló 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 

e) a veszélyes hulladékokról szóló 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 
f) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 30/1988. 

(IV. 21.) MT rendelet 
g) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 
h) A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírást a 

bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény  végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 
19.) Korm. rendelet. 

i) A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági 
övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 

j) A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet 
k) A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek 

minimális szintjéről szóló 8/1998. (III. 31.) MüM rendelet 
l) A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló 

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet 
m) Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes 
rendelet 

n) A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. 
(II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

 
Ismét felhívjuk a figyelmet az „e-UT 04.05.12 Közutakon folyó munkák elkorlátozásának 
és ideiglenes forgalomszabályozása” című Útügyi Műszaki Előírás utasításainak 
figyelembevételére, illetve betartására. 
A tervezés a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) szóló – többször módosított – 1/1975. 
(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, továbbá az utak építésének, forgalomba helyezésének és 
megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) kormány rendelet, az utak 
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló – többször módosított – 
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20/1984. (XII. 21.) KM rendelet figyelembevételével készült, ezek betartásáról a kivitelező 
köteles gondoskodni. 
 
Munkaterületen a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben (továbbiakban 
Mvt.), valamint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 
minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes 
rendeletben foglaltak betartása kötelező! 
Az Mvt. 54. §-ának (1) bekezdésében meghatározott általános és a 49. §-ának (1) 
bekezdésében leírt személyi feltételek mellett különösen meg kell valósítani az alábbiakat: 

a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; 
b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak 

elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; 
c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, 

ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők 
egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; 

d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az 
eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; 

e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell 
szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; 

f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok 
kezelési és eltávolítási szabályait; 

g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék 
tárolásának, elszállításának a szabályait; 

h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett 
elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a 
munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; 

biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési 
munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak 
figyelembevételével. 
A fentiek alapján kijelentjük, hogy a tervdokumentációnk megfelel a kivitelezhetőség, 
üzemeltethetőség, munkavédelem, biztonságtechnika, egészség- és környezetvédelem 
előírásainak. 

21. TŰZ- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM 
A tervezés során az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
(OTSZ) című rendelet előírásait betartottuk. A létesítmény tűzveszélyességi osztályba nem 
sorolható. A figyelembe vehető mértékadó tűzoltó szerek és katasztrófa védelmi járművek 
tengelyterhelését a pályaszerkezet elviseli, a helyszínrajzi geometria alkalmas a 
katasztrófavédelem járművek közlekedésére. A tervezett útpálya nem változtatja meg a 
jelenleg használható felvonulási útvonalakat.  
A tervezett létesítmény lakott területen belül helyezkedik el.  
A tervezett nyomvonal a vegyes használatú útszakaszok (Bükkös part és Pilisi utca) 
kivételével közforgalmú gépjármű közlekedés elől elzárt. Az elzárást a tervezett 
elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 0+014,00 és 0+213,00 km. szelvényeiben tervezett, 
behajtást gátló útelzáró sorompók biztosítják. A sorompó nyitható kivitelű, mely biztosítani 
tudja szükség esetén a katasztrófavédelem járműveinek közlekedését.  
 
A tervezett nyomvonal közforgalmú gépjármű közlekedés elől elzárt területei: 
- 0+014-0+213 km szelvények között a tervezett gyalog- és kerékpárút 
 
Megközelítési lehetőségek a katasztrófavédelem járművei számára: 



Izbégi Általános Isk. mögötti kerékpárút - 42 -  MÉRNÖKIRODA Kft. 

A tervezett kerékpárforgalmi nyomvonal kezdőszelvénye a Kálvária út-Damjanich u.-Jobbágy 
utca útvonalon érhető el. A végszelvény környezete a Szentlászlói út-Anna utca-Pilisi utca 
felől közelíthető meg. 
 
Tűz- és robbanásveszélyes anyagok (üzemanyag stb.) csak a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) című rendelet betartásával tárolhatók. 
 
Föld feletti kivitelű tűzcsap a tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút nyomvonala 
mentén található a 0+010,33 km. szelvényben. 
 
A tervezett kialakítás új tűzcsap létesítésével vagy meglévő megszüntetésével nem jár. A 
meglévő tűzcsap megközelíthetősége nem változik. A tervezett beavatkozások miatt a 
meglévő tűzcsapot szintbe kell helyezni! 
 
Az érintett tűzcsapok esetleges áthelyezése (ha azt valamely szervezet külön előírja) csak a 
tűzvédelmi szakhatósággal történő egyeztetés után és a közműszolgáltató szakfelügyelete 
mellett történhet. 
(A közműszolgáltató előírásait feltétlen be kell tartani!) 

22. HÓFÚVÁS ELLENI VÉDELEM 
A tervezett létesítmény hófúvás elleni védelme a sűrű növényzet miatt nem releváns.  

23. ZÖLDTERÜLET 
Jelen tervhez külön zöldterület rendezési szakági terv nem készült. 
A tervezési területen a tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút, valamint a Bükkös-
patak feletti hídműtárgy kiépítése miatt összesen 40 db fa kivágására van szükség az alábbi 
táblázat szerint: 

Törzsátmérő [cm] Mennyiség[db] 
10 4 
15 6 
20 4 
25 3 
30 3 
35 1 
40 5 
50 9 
60 4 
80 1 

 
A kivágandó fák a 2961/2 és a 2963 hrsz.-ú területeken találhatóak. 
 
A kivágott fák pótlásáról gondoskodni kell! A fakivágással és a visszapótlással 
kapcsolatban Szentendre Város Jegyzője felé kérelemmel kell fordulni!  
Az építés közben az élet és vagyonvédelem miatt esetlegesen kivágásra ítélt további fák 
ügyében a fakivágással és a visszapótlással kapcsolatban szintén Szentendre Város 
Jegyzője felé kell fordulni! A fakivágással és visszapótlással kapcsolatosan a 346/2008 (XII. 
30.) Korm. rendelet rendelkezik. 
A tervezett kiépítés zöldterület rendezését igényli, humuszos termőréteg terítése szükséges 
100 mm vastagságban és füvesítés 0,03-0,05 kg/m2 mennyiségben, kézi vagy gépi vetéssel az 
építéssel érintett közel vízszintes és rézsűs felületeken. 
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24. KERESZTEZÉSEK 
A tervezett létesítmény vasúti és egyéb pályákat nem keresztez.  
A tervezési területen a Jobbágy utca útpályája a 0+035,50 km. szelvényben 1 kV-os 
légvezetéket, illetve a 0+042,57 km. szelvényben 20 kV-os légvezetéket keresztez. A 
tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút a 0+168,94 km. szelvényben 20 kV-os 
légvezetéket keresztez. A útépítés a magassági kialakítást érdemben nem változtatja meg, a 
keresztezések helyén a vezetékek belógása a mai állapotban és a tervezett állapotban is 
megfelelő. 

25. VILÁGÍTÁS 
A tervezési területen jelenleg a Jobbágy utca-Bükkös part útpályák rendelkeznek kiépített 
közvilágítási hálózattal. A tervezett kerékpárforgalmi létesítmény patakmederben vezetett 
nyomvonalához napelemes, LED megvilágítású fényforrások telepítése javasolt. Jelen 
tervdokumentáció a megvilágítás oszlopkiosztását tartalmazza. 

26. ÉRINTETT ÉPÜLETEK ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK 
A tervezett útépítés megvalósítása során épület illetve egyéb építmény nem érintett, azonban 
az építési tevékenység a lakóutcában lévő házakra hatással lehet. 
Javasolt a kivitelezési munkák megkezdése előtt fotó és videó felvétel készítése az épületek 
állapotáról, hogy a későbbi esetleges vitás helyzetek tisztázhatóak legyenek. Ritkán előfordul, 
hogy az építési tevékenységből eredő rezgések (pl. tömörítés) káros hatással vannak a 
környező épületekre. 
Az építési tevékenység során fokozott gondot kell fordítani a meglévő gyalogos híd állagának 
megóvására, különösen az építőgépek közlekedésekor. A gyalogos híd teherbírása nem felel 
meg az építőgépek közlekedésre. 

27. TERÜLET IGÉNYBEVÉTEL 
Az útépítéssel érintett területek: 

Helyrajzi szám Kezelő Tulajdonos Megjegyzés 
1716 Szentendre Város Szentendre Város Jobbágy utca 
1784 Szentendre Város Szentendre Város Bükkös part 
1785 Szentendre Város Szentendre Város Bükkös-patak 

2961/2 Szentendre Város Szentendre Város Bükkös-patak 
2963 Szentendre Város Szentendre Város Izbégi Ált. Isk. 
2966 Szentendre Város Szentendre Város  

2967/1 Szentendre Város Szentendre Város Pilisi utca 
A tervezett útépítés idegen terület igénybevételével nem jár. 

28. TERMŐFÖLD ÉS TALAJVÉDELEM 
A tervezett építési beavatkozás termőföldeket nem érint, tehát a termőföldek érintettsége 
nem haladja meg a 2007. évi CXXIX. tv.50.§-ban foglalt 400 m2 mértéket, ezért talajvédelmi 
terv készítésére nincs szükséges. 

29. KEZEL ŐK 
A tervezett létesítmények leendő kezelője a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 
(2000 Szentendre, Városház tér 3.) 

30. EGYEBEK 
– A forgalomtechnikai szabályozás megváltoztatása csak az utak kezelőinek 

hozzájárulásával történhet. 
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– A kihelyezett, áthelyezett, vagy bevont jelzőtáblákról jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a 
kezelő köteles tárolni. 

– A tervezett létesítmény kiépítése hatósági engedélyhez kötött tevékenység. 
– Az építés csak jogerős építési engedély birtokában kezdhető meg. 
– Kivitelezés során tervezői művezetés javasolt. 
– A tervtől csak a tervező és az érintett Hatóságok hozzájárulásával lehet eltérni. 
– A kivitelezés során szükség szerint tervezői művezetést és közműszolgáltatói 

szakfelügyeletet célszerű kérni. 
 

31. VONATKOZÓ RENDELETEK 
- e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) 
- e-UT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai 
- e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek és megerősítésük méretezése. 
- e-UT 06.03.42 Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése. Követelmények 
- e-UT 06.03.12 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése 
- e-UT 05.02.11 Útépítési aszfaltkeverékek és út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. 
- e-UT 04.00.12 Közúti jelzőtáblák. A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának 

és elhelyezésének követelményei 
- e-UT 04.05.12 Közúton folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása 
- e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megnevezése, alkalmazása és 

elhelyezése 
- e-UT 04.02.12 Közúti jelzőtáblák. A feliratok betűi, számjegyei és írásjelei 
- e-UT 04.02.26 Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és jelképeik 
- 3/2001. KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és 

forgalombiztonsági követelményeiről 
- 83/2004. GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének 

követelményeiről 
- 4/2001. KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 
- 1/1975. KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 
- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
- 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről. 

32. ENGEDÉLYEZÉSSEL ÉRINTETTEK JEGYZÉKE 
 
Beruházó: 
• Szentendre Város Önkormányzata 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
 
Engedélyező hatóság: 
• Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Közlekedési Útügyi Osztály 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19. 
 
Szakhatóságok: 
• Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
 Szentendre Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2000 Szentendre, Ipar u. 5. 
• Szentendrei Rendőrkapitányság 2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a. 
• Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 
 Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
• Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
 Természetvédelmi Főosztály 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12. 
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• Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági Iroda 
 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

• Szentendre Város Jegyzője 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
 
Közútkezelők: 
• Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
 
Közmű üzemeltetők: 
• TIGÁZ DSO Földgázelosztó Kft. 2000 Szentendre, Paprikabíró u. 16. 
• ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74. 
• DMRV Zrt. Duna Jobbparti Üzemigazgatóság 2000 Szentendre, Kalászi út 2. 
 
Egyéb: 
• TANDEM Mérnökiroda Kft. 1300 Bp. Pf. 4. 
 

33. MELLÉKLET 
- A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 13. számú melléklete 
- Invitel Távközlési Zrt. közműegyeztetési nyilatkozata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII.25.) Korm. rendelet 13. számú melléklete 
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ADATLAP A KÖRNYEZETI HATÁSOK JELENT ŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁHOZ  

 
A tervezett tevékenység neve 

Szentendre, Izbégi Általános Iskola mögötti kerékpárút szakasz (a Jobbágy utca és a Pilisi utca 
között) (Tervszám: 849/2016/I.) 

A tevékenység(ek) megnevezése 
 a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Khvr.) 3. számú melléklete szerint: 
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Khvr.) 3. számú 
melléklete szerint nem besorolható, mert 
nem védett területen, nem Natura 2000-
es területen, nem barlang védőövezetén 
halad a kerékpárforgalmi nyomvonal. 

                                               

A tevékenység(ek) 
sorszáma a Khvr.  3. 
számú melléklete szerint: 
 
 
 

 

A tevékenység(ek) mérete 
 (a Khvr. 3. számú melléklet  
szerinti mértékegységben 
meghatározva): 
 
 

Ha rendelkezik vele, környezetvédelmi  Ha rendelkezik vele, környezetvédelmi 
területi 
ügyféljel (KÜJ):  jel (KTJ):  
 
A kérelmez ő azonosító adatai 

Kérelmező 
– neve: TANDEM Mérnökiroda Kft.  
– elérhetősége (levélcím, telefon, fax, e-mail):    
    Postacím: 1300 Budapest, Pf. 4. 
    Tel.: +36-1-3688-343 
    Fax: +36-1-4532-449 
    e-mail: pej.kalman@tandemkft.hu 
– cégbírósági bejegyzés száma: 0109688296 
– statisztikai számjele: 12479124 7112 113 01 
 
I. A tevékenység bemutatása, jellemz ői 
 
A tervezett tevékenység: 

1. új vagy meglévő tevékenység módosítása:  

Meglévő zúzottkő burkolatú utak átépítése aszfalt burkolatúvá (Jobbágy utca, Pilisi utca); 
meglévő aszfalt burkolatú járda nyomvonal korrekciója, új aszfalt és stabilizált burkolatú 
elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kiépítése 
2. megvalósításának, munkafolyamatainak (technológiájának) és a kapcsolódó tevékenységek rövid 
leírása: 

Úttükör kiemelése; töltésszélesítés; töltésépítés; terméskő burkolatú rézsű építés; fagyvédő réteg 
beépítése; zúzottkő alapréteg építése; aszfalt burkolat építése; stabilizált burkolat építése; 
burkolt árok és vápa építése; jelzőtáblák kihelyezése; burkolati jelek festése; zöldterület 
rendezés; napelemes világítás telepítése 
3. a felhasznált erőforrások (föld, víz, egyéb anyagok, energia – különösen nem megújuló forrásból): 

Fagyvédő réteg anyaga; zúzottkő alapréteg anyaga; földművek anyaga; pályaszerkezeti aszfalt; 
előre gyártott és monolit beton elemek; építést végző munkagépek üzemanyaga (gázolaj, benzin); 
burkolati jelek festék anyaga 
4. építési időtartama és az üzemeltetés várható kezdete:  

2019. III. negyedév 
5. folytatására szolgáló építmények, területek, a közvetlen és a kapcsolódó létesítményeket, valamint 
a szükséges infrastruktúraelemeket is beleértve (felsorolás): 
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A kerékpárforgalmi nyomvonal a Jobbágy utcától a Pilisi utcáig tart az Izbégi Általános iskola 
mentén a Bükkös-patakot keresztezve. 
6. funkcionális kapcsolata más meglévő vagy tervezett létesítménnyel, tevékenységgel (felsorolás):  

A nyomvonal a Jobbágy utca-Bükkös part vonalhoz, valamint a Pilisi utcához csatlakozik. 
7. további fontosnak tartott jellemzői: 

Természetvédelmi területet nem érint. 
 
 
II. A telepítési helyszín és környezetének bemutatá sa, jellemz ői 
 
1. A tervezett tevékenység helye (címe, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma):  
Építési beavatkozásra Szentendre belterületén az 1716; 1784; 1785; 2961/2; 2963; 2966 és 2967/1 
helyrajzi számú területeken kerül sor. 
2. A felhasznált terület (telek) kiterjedése:  

2050 m2 – közvetlen vagy közvetett építési terület 
3. A beépítettség mértéke: 

A Jobbágy utca közel 50 m hosszban, míg a Pilisi utca 40 m hosszban kiépül. A két utca között 
pedig elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút létesül 225 hosszban.  
4. A felhasznált terület (telek) jelenlegi terület felhasználási módja művelési ág szerint: 

Jelenlegi művelési ágak: lakóutca, patak, általános iskola 
5. További fontosnak tartott jellemzők:  
A tervezett létesítmény egyes szakaszai települési tájképvédelmi terület, meglévő vagy javasolt 
helyi természetvédelmi terület illetve temető meglévő 50 méteres védőtávolságán belül valósulnak 
meg. 
 
 
III. A környezeti hatótényez ők azonosítása 
A válasz igen vagy nem lehet. Amennyiben a válasz igen, akkor szükséges a környezeti hatás 
megnevezése is. Ha ismert, meg kell adni a környezeti hatások nagyságát, mértékét és a kedvezőtlen 
hatások elhárítására tervezett intézkedéseket is. 
 
1. A tevékenység kiépítése és/vagy működtetése jelent-e fizikai változtatás(oka)t a megvalósítás 
helyszínén (a domborzaton, a földhasználatban, a lefolyási viszonyokban, a növényzetben stb.)? 

Igen, a tervezett beavatkozások miatt 40 db fa kivágására van szükség. 
2. A tevékenység működése közben felhasznál-e, illetve tárol-e, szállít-e, kezel-e, termel-e olyan 
veszélyes anyagokat, amelyek károsak, vagy kockázatosak az emberi egészségre vagy a 
környezetre? 

Nem. 
3. Jár-e a tevékenység vízkivétellel felszíni, illetve felszín alatti vizekből? (A vízkivétel mennyiségének 
meghatározása.) 

Nem. 
4.  A tevékenység kiépítése, illetve működtetése során keletkezik-e önálló kezelést igénylő 
szennyvíziszap, illetve a szokásos mértékű települési hulladéktól eltérő mennyiségű és minőségű 
szilárd hulladék?  

Igen. 
A tevékenység kiépítése során bontásból származó szilárd építési hulladék keletkezik: 
bontott aszfalt – elszállításra kerül engedéllyel rendelkező lerakóhelyre 
bontott beton – elszállításra kerül engedéllyel rendelkező lerakóhelyre 
5.  A tevékenység bocsát-e ki szennyezőanyagokat vagy bármilyen veszélyes, mérgező vagy 
egészségre káros anyagot a levegőbe? 

Nem. 
6.  Jellemző-e, hogy a tevékenység kiépítése, működtetése zajt, rezgést, bűzt okoz, illetve fényt, 
hőenergiát vagy elektromágneses sugárzást bocsát ki? 

Igen. 
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Az építési időszakban egyrészt maguk az földmunkák, építési munkák, másrészt az azokhoz 
kapcsolódó szállítások járnak légszennyező anyag kibocsátással. Az építési földmunkáknál 
porterheléssel és a munkagép(ek) kipufogó gázainak kibocsátásával kell számolni, a tömörítési 
munkák időszakosan zaj és rezgésterheléssel járnak. 
Levegőtisztaság védelmi szempontból a becsült hatásterület az építés helyének közvetlen 
környezete, illetve az építkezés időszakában a szállítási útvonalak. 
Az építés időtartama alatt a környezeti levegő légszennyezettségének átmeneti növekedése 
várható, de mértéke nagy valószínűséggel a határértéket nem éri el. 
A beruházás működése a környezeti levegő minőségében várhatóan számottevő változást nem 
okoz, javulás várható a pormentes útpálya következtében. 
7.  Lesz-e a tevékenységnek a talajba, felszíni vízbe vagy felszín alatti vizekbe történő kibocsátása? 

Nem. 
8.  Jár-e a tevékenység működtetése szennyvízgyűjtéssel, szennyvízkibocsátással vagy speciális 
kezelést, ipari előtisztítást igénylő szennyvizek keletkezésével? 
Nem. 
9. A környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére tervbe vett intézkedések, alkalmazni kívánt 
berendezések (beleértve a haváriák, balesetek megelőzését, elhárítását): 
Kiporzás a földmunkák végzése során lehet számottevő. A porszennyezés megelőzhető, jelentősen 
csökkenthető locsolással. A szállópor ellen tökéletesen védekezni nem lehet, az elérhető legjobb 
védelem érdekében a munkaterület locsolásával védekezni kell, így a kellemetlenség 
minimalizálható. 
Tartós szárazság esetén, nyári időszakban, a nyitott felületek fellazulásával az anyagmozgatások 
jelentős kiporzással járhatnak, ezért a gépek gondos üzemeltetésével, illetve az előbbi 
intézkedések gyakoriságának növelésével kell a porkibocsátást mérsékelni. Az alkalmazott 
munkagépek füstgáz kibocsátása elkerülhetetlen, ez zavaró körülményt okozhat. A munkák 
során munkavégzést a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel lehet végezni. 
10. További fontosnak tartott jellemzők: 

Nincs. 
 
IV. A telepítési hely környéke, a jelenlegi terület használatok 
Amennyiben ismert, kérjük az alábbi adatok, információk megadását is. 
 
1. A szomszédos ingatlanok tényleges hasznosításának a kérelmező által ismert módja: 

Lakóterületek, lakóutcák, temető, patak. 
2. A szomszédos ingatlanokon a kérelmező által tapasztalt ténylegesen folytatott tevékenységek 
megjelölése (amennyiben ismert, a Khvr. 1., 2. vagy 3. számú melléklete szerinti megnevezése): 
 
3. További fontosnak tartott jellemzők a szomszédos ingatlanokon: 
Nincs. 
 
Amennyiben az adatlap bármely pontjára vonatkozóan az eljárásban egyébként benyújtott dokumentáció 
részletesebb információt tartalmaz, kérjük az adott pontban jelezni. 
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34. EGYEZTETÉSEK 
2016. 02. 02.-án személyes egyeztetésre került sor Szentendre Város Polgármesteri 
Hivatalában, melyről tervegyeztetési emlékeztető készült:  
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EMLÉKEZTET Ő 

 
Tárgy:  Szentendre, Izbégi általános Iskola mögötti kerékpárút szakasz engedélyezési terve 
Tervszám: 849/2016. 
Helyszín: 2000 Szentendre, Városház tér 3.  
Időpont: 2016. február 02. 
Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester köszönti a jelenlévőket és felkéri a tervezőt, 
hogy ismertesse a műszaki kialakítás jellemzőit és a nyomvonalat. 
Ozsváth György tervező elmondta, hogy Jobbágy utca-Pilisi utca között mintegy 200 méter 
hosszú önálló kétirányú kerékpárút alakítandó ki. A tervezett létesítmény használati 
szélessége 2,00 méter, a tervezési sebesség <20 km/h, a külterületi és erdős jelleg miatt a 
burkolat szélén sárga színű optikai felfestés készül, a patakmederben vezetett nyomvonal 
miatt a burkolatszél megtámasztására szegély építése javasolt. A tervezett kerékpárút 
pályaszerkezete aszfalt. A burkolat épített szélessége 2,35 m (szegélyekkel együtt), a 
koronaszélesség (2×0,5 m padkával) 3,35 m. 
A nyomvonal kialakításánál alapvető cél volt, hogy a lehető legkevesebb fa kivágását tegye 
szükségessé, és önkormányzati tulajdonú ingatlanokat hasznosítson. A tervezett kerékpárút 
elkerüli a 2965 hrsz-ú temető területét, igénybe veszi azonban a patak ingatlanán kívül a 2963 
hrsz-ú Izbégi Általános Iskola területét és 2966 hrsz-ú sport, szabadidő és rekreációs célú 
ingatlant. Ezeknek az ingatlanoknak az érintésére azért van szükség, hogy csökkenjen a 
patakmeder igénybevétele. A tervezett kerékpárúttal összefüggésben a Jobbágy utca-Bükkös 
part meglévő stabilizált földútját, illetve a Pilisi utca nyomvonalát egy-egy rövid csatlakozó 
szakaszon aszfaltos pályaszerezettel ki kell építeni. 
Pej Kálmán vezető tervező elmondta, hogy a nyomvonal adottságai alapján számítani kell a 
kerékpáros forgalom mellett a szórványos gyalogos forgalom és egyéb tevékenységek 
(kocogás, kutya sétáltatás, stb.) megjelenésére is. A tervezett 2,00 méter széles kerékpárút 
helyett a felmerülő igények kiszolgálására a 2,75 m széles elválasztás nélküli gyalog- és 
kerékpárút alkalmasabb lenne.  
Aba Lehel főépítész véleménye szerint a tervezet nyomvonal alapvetően megfelelő, az iskola 
ingatlanát a kerékpárút a jelenlegi kerítésen kívül érinti, a sport, szabadidő és rekreációs 
terület szélén a kerékpárút kialakítható. A tervezett kerékpárútnak a Jobbágy utca és a patak 
keresztezés közötti kezdeti szakasza aggályos, a nyomvonal a part mentén, magas töltéssel 
olyan környezetet érint, és épít be, aminek a megtartása lenne inkább a kívánatos. 
Pej Kálmán vezető tervező ismertette, hogy a nyomvonal kialakítására lehetőség lenne a fás 
ligetes terület megtartásával azonban a 1715/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a patakmederből 
kerítéssel elbirtokolt mintegy kb. 120 m2-nyi területet. A kerítés jogi határra történő 
visszahelyezésével kialakítható olyan kedvező vonalvezetés, ami a patak feletti híd és a 
növényzet magóvása szempontjából is kedvezőbb lenne. 
Megrendelő képviselőinek egybehangzó véleménye, hogy az ingatlantulajdonossal történjen 
egyeztetés, annak érdekében, hogy a környezeti értékek megóvása szempontjából a 
legoptimálisabb nyomvonal legyen kialakítható. A kapcsolatfelvételt Tervező 
kezdeményezze. 
Dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester álláspontja szerint nem kívánatos a 
tervezett kerékpárút szélesítése, a keresztmetszet megválasztásánál a 2,00 méteres szélesség, 
mint az építhető minimum biztosítja a patakmeder legkisebb terhelését és a létesítmény 
használhatóságát is. 
Kosztek Gabriella szerint az aszfaltos pályaszerkezet építését is át kellene gondolni, 
tekintettel a Bükkös-patak medrében vezetetett nyomvonalra. 
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Pej Kálmán vezető tervező elmondta, hogy védett természeti környezetben megvalósult a 
közelmúltban olyan tervezett kerékpárforgalmi nyomvonal, aminek pályaszerkezete ún. 
biokatalizátoros talajstabilizáció. Ennek a pályaszerkezetnek az alkalmazása javasolható a 
patakmederben az aszfalt helyett. A Fertő tónál ezzel a módszerrel megépült útról 
kényképeket fog küldeni a jelenlévőknek. 
Kerényi Dénes tervező ismertette a Bükkös-patak keresztezésére tervezett hídműtárgy 
kialakítását. A patakmeder keresztezése közel merőleges, a tervezés közben folytatott 
egyeztetések alapján a vízügyi igazgatóságtól az 1980-as évekből származó vízhozam 
felszorzásával számított legnagyobb vízszint + 0,50 m értékkel határozható meg a szerkezet 
alsó síkja. A híd minimális szabad nyílása a fenti paraméterek alapján 11,40 méter. A 
szerkezetre vonatkozóan többféle műszaki megoldás tervezhető. Megrendelői állásfoglalás 
szükséges. Tervező javaslata a vasbeton lemezhíd építése horganyzott acél (esetleg koracél) 
korláttal. Élettartam és fenntartási költség szempontjából ez a megoldás a legkedvezőbb. 
Javasolható acél főtartós, fa pallós, fakorlátos műtárgy, melynek a fenntartási költsége 
magasabb, és a fenntartási munkák elmaradására érzékenyebb. Az állandóan nedves, árnyékos 
környezet kedvezőtlen a faszerkezetek gombásodása miatt. Lehetséges, de költségesebb 
megoldás a tervezési területen a függesztett ívhíd kialakítása, melyet a tervező példaként még 
bemutatott.  
Pintér Ádám és Tóth Tibor a tervezők által is javasolt vasbeton híd kialakítását tartják 
kedvezőbbnek, esetleg horganyzott acél helyett fa korlát szerkezettel. 
Dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester határozott véleménye, hogy a városban 
épült hidakhoz hasonlóan, figyelembe véve a patak természeti környezetét a hídműtárgy fából 
épüljön. Fa pallókkal és fa korlát szerkezettel, az állagmegóvásról és a rendszeres 
karbantartásról pedig gondoskodni kell. 
Tóth Tibor  megjegyezte, hogy alumínium alkalmazása is átgondolandó, kedvező 
tapasztalatok ismertek az M0 autóúton épült gyalog- és kerékpárhídról.  
 
Felmerült a teraszburkolatoknál használatos műanyag és faőrlemény kompozit palló anyag 
használata, a tartósság és élettartam növelése céljából. Ennek az anyagnak a használhatóságát 
tervező ellenőrzi. 
 
Fentiek alapján Megrendelői állásfoglalás szükséges a tervezés folytatásához az alábbiakról: 
1.) Pályaszerkezetnek a biokatalizátoros talajstabilizáció tervezendő. 
2.) Keresztmetszeti kialakításnál a 2,75 m szélesség (elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút) 

alkalmazandó. 
3.) A nyomvonal kialakításánál a patakmedret elbirtokló kerítés áthelyezhető. 
4.) Híd vonatkozásában a vasbeton lemezhíd, vagy acél főtartós fahíd tervezendő. 
 
 
Az emlékeztetőt összeállította: Ozsváth György TANDEM Mérnökiroda Kft. 
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