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1. TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
Tárgy:   Szentendre, Szegedi utca vonalában lévő gázló megszüntetése és a gyalogos híd 
              hídfőjének rámpás átalakítása  
              EGYESÍTETT (ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI ) TERVE 
 
Tsz:  849/2016/II. 
 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 városképi, kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő 
területet, illetve javasolt helyi természetvédelmi területet érint. 
A helyi településrendezési eszközök tartalmazzák a tervezett kerékpárforgalmi nyomvonalat, 
az útvonal ma is kijelölt kerékpáros infrastruktúra. 
 
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 hiányok és kerékpárral átjárhatatlan akadályok megszüntetésére egyes 
szakaszokat kiemelve megrendelte az egyesített (engedélyezési és kiviteli) terv elkészítését. 
A tanulmányterv a Szegedi utca vonalában a kerékpárral átjárhatatlan, útpálya és hídfő 
szintkülönbségének leküzdésére a gázló megszüntetésével rámpa építését javasolta. 
A tervezési feladat értelmében a Szegedi utcai gázló megszüntetésre kerül, helyén támfalak 
között gyalog- és kerékpáros rámpa létesül, és az útvonalon található lépcső megszüntetésével 
kerékpározható felület épül ki. A tervezés során a gyalog- és kerékpárút egyesített 
(engedélyezési és kiviteli) terve és a támfal műtárgy külön szakági engedélyezési és kiviteli 
terve készült el. 
Jelen tervdokumentáció a tervezett létesítmény útépítési egyesített (engedélyezési és 
kiviteli) terv szintű kialakítását tartalmazza. A műtárgy 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 műtárgy és a kerékpárút tervezéséhez külön geotechnikai szolgáltatás nem készült. A 
tervezés során a Bükkös-patak hídtervéhez felsőbb szakaszon készített Talajvizsgálati 
jelentés alapadatait használtuk fel. 

4. KAPCSOLÓDÓ TERVEK 
- MŰTÁRGYTERVEZÉS: Támfal a kerékpárút Szegedi utcai csatlakozásánál” c. 

engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció (Tervező: Farkas János (8900 Zalaegerszeg, 
Holub u. 6.)) 

5. A TERVEZÉS SZEMPONTJAI 
- A Szegedi utca vonalában található kövezett patak meder átjárót meg kell szüntetni. 
- A meglévő gyalogos hídhoz szintben kell csatlakozni rámpás kialakítással. 
- A rámpát gyalog- és kerékpárútként kell megtervezni. 
- A gyalogos hídműtárgy utáni szakaszon a lépcsőt meg kell szüntetni, a keresztmetszeti 

szélességet a rendelkezésre álló hely szerint kell megválasztani, gyalog- és kerékpárút már 
nem alkalmazható. 

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

6. JELENLEGI ÁLLAPOT 
A tervezési terület Szentendre lakott területének központi részén a Belváros és Lászlótelep 
határán található. A tervezési területet az U-1.1 jelű Áttekintő térkép mutatja be. A terület 
szabályozott, burkolt patak meder, a patakot gyalogos hídműtárgy keresztezi, a híd mellett 
kövezett gázlón keresztül a Szegedi utca vonalában alacsony vízállásnál a meder gépjárművel 
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átjárható. A Szegedi utca és a Bükkös part kiépített aszfalt burkolatú útpályával rendelkeznek, 
az út szélessége 3 méter körüli, vonalvezetése íves. 

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 meglévő 
aszfaltos útpálya tengelyéhez csatlakozik, végpontja a 0+035 km. szelvényben part menti 
gyalogosan és kerékpárosan járható aszfalt út.  
 
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 gyalogos hidat megelőző szakaszon 9,79 m szelvényezés szerinti 
hosszon elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épül. A gyalogos hidat követő szakaszon 
9,86 m hosszon a lépcső kiváltása és a meglévő keskeny létesítmény kerékpárút szélességre 
átépítése történik. 
A tervezési paraméterek az e-UT 03.04.11 számú „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése 
(A KTSZ kiegészítése)” című útügyi műszaki előírások figyelembe vételével kerültek 
meghatározásra. 
 
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 15 m 
 

Magassági vonalvezetés adatai: 
- legnagyobb emelkedő: 10% 15 % - rohamos emelkedő 
- legkisebb domború ívsugár: 20 m 20 m 
- legkisebb homorú ívsugár: 10 m 15 m 
 

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

7.2. KONFLIKTUS PONTOK ÉS ALKALMAZOTT MEGOLDÁSOK 

Meglévő útpálya – meglévő gyalogos híd hídfő 
Probléma: A Bükkös-patak partja mentén kijelölt kerékpárforgalmi nyomvonal a tervezési 
területen nem átjárható. A Szegedi utca vonalában üzemelő gázló az útvonal egyenes vonalú 
továbbvezetését elvágja. A gázló mellett a gyalogos híd szintje jóval magasabban van az 
útpálya szintjénél, a hídfő betonfala határolja. Kerékpárral csak a járda nyomvonalát követve, 
kerülve lehet áthajtani az akadályon. A kerékpárút tolva az mintegy 1,0 méter széles járda 
rosszul használható. 
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Megoldás: A tervezés célja ennek a helyzetnek a megoldása, a gázló megszüntetésével rámpa 
épül a Bükkös part és a gyalogos híd szintje közé, a kerékpáros és gyalogos közlekedés 
elősegítésére. 
 
Lépcső 
Probléma: A gyalogos hídfő környezetében a szintkülönbség miatt lépcső létesült. A 
kerékpáros közlekedésben a lépcső kellemetlen akadály, melynek kiváltása feltétlen 
szükséges lehet, a színvonalasabb kerékpáros közlekedés megteremtése érdekében. 
Megoldás: A lépcső elbontásával a nyomvonalat rámpás kialakítással kell átépíteni, a 
lehetőségekhez mérten szélesítve is. A rámpa megépítéséhez az ingatlanhatáron a kerítést át 
kell építeni lábazatosra, hogy a magasságkülönbség a lépcső helyén kiépíthető legyen. 

7.3. HELYSZÍNRAJZI ELRENDEZÉS 
A tervezett kialakítást az U-2. jelű Részletes helyszínrajz mutatja be M=1:250 méretarányban. 
A tervezési terület a Szegedi utca – Bükkös part meglévő kissugarú ívétől indul. A tervezett 
létesítmény két egységre osztható. A két egységet a gyalogos híd különíti el egymástól. A 
szelvényezés kezdete a Bükkös part úttengelye 0+000 km. A gyalogos hidat megelőző 
szakasz elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútként épül, a patak meder gázlójának 
megszüntetésével. A tervezett létesítmény 2,70 méter széles, a magassági szintkülönbséget 
rohamos emelkedő hidalja át. A létesítmény megtámasztására támfal készül (külön szakági 
terv szerint). Az építési beavatkozás a meglévő útpálya szegélymegtámasztásához szintben 
csatlakozva indul és a gyalogos híd szintjéhez csatlakozva ér véget. A rohamos emelkedő 
hossza mintegy 4 méter. 
A gyalogos hidat követő szakaszon a meglévő keskeny létesítmény kis mértékű szélesítésére 
van csupán hely. A patakmeder és a meglévő kerítés között 2,00 méter szélességű pálya 
alakítható ki. A meglévő lépcső a kerékpáros forgalom miatt elbontandó, a hídfő 
környezetében a szélesítést rámpás kialakítással kell megvalósítani. A szintkülönbség miatt, 
hogy a rámpa megvalósítható legyen a 1350 hrsz. ingatlant határoló meglévő kerítést 8,50 
méter hosszon át kell építeni. Az átépítés lábazatos kialakítással történik, hogy a hídfő és a 
megmaradó kerékpárútszakasz szintje közötti rámpa kifuttatható legyen. 

7.4. MAGASSÁGI KIALAKÍTÁS 
A tervezett kialakítást az U-3 Részletes hossz-szelvény mutatja be. A terven szereplő 
magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.  
A tervezett nyomvonal tengelyében az építési beavatkozás a 0+011,06 km szelvényben 
kezdődik, szintben csatlakozva a burkolatszélhez. A tervezett rohamos emelkedő Rh=15 m 
sugarú homorú magassági lekerekítő ívvel indul, az emelkedés 15%-os 4,16 m hosszon. A 
meglévő hídfő szintjéhez Rd=20 m sugarú domború magassági lekerekítő ívvel csatlakozik. 
A lépcső kiváltására készülő rámpaszakasz Rd=20 m sugarú domború magassági lekerekítő 
ívvel indul meglévő hídfő szintjétől. A tervezett rámpa esése 8% 7,88 méter hosszon. A 
tervezett átépítés a meglévő, megmaradó kerékpárút szintjéhez Rh=15 m sugarú homorú 
magassági lekerekítő ívvel szintben csatlakozik. 

7.5. KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS 
A tervezett kialakítást az U-4. jelű Mintakeresztszelvények és az U-5 jelű Keresztszelvények 
mutatják be. 

M-1 jelű mintakeresztszelvény  
Elválasztás nélküli gyalog-, és kerékpárút, csatlakozás a meglévő útpályához 
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 
útpálya szintjének közelében halad a Bükkös-patak jobb partján. A víz felől támfal támasztja 
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meg. A burkolat oldalesése 2,5 % a vízfolyás felé. A mintaszelvény érvényességén belül a 
pályaszélesség változó, a nyomvonal az útpályához csatlakozik, annak süllyesztett 
szegélyéhez igazodva. A vonalvezetés folyamatosan távolodik az úttól. 
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 (támfalon) 1,0 
méter magas, 1,5”-os acélcső védőkorlátot terveztünk. A korlát melletti oldalakadály-távolság 
0,35 m. 
A patakrézsűt az építéssel érintett szakaszon Derozion 2+ hálós megerősítésű gyepnemez 
biológiai rézsűvédelemmel kell ellátni. 

M-2 jelű mintakeresztszelvény 
Elválasztás nélküli gyalog-, és kerékpárút, rohamos emelkedő támfalak között 
Használati szélessége Hsz=2,75 m, teljes használati szélessége THsz=2,75 m, 
koronaszélesség 3,75 m. A létesítmény ezen a szakaszon támfalak között halad, rohamos 
emelkedővel. A burkolat oldalesése 2,50% a Bükkös-patak felé. A támfalak szélessége 0,50 
m, a falak külső oldala betonba rakott terméskő burkolatot kap.  A kerti szegélyek mellett a 
padka füvesített, esése 5,00% a patak felé. 
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 (támfalon) 1,0 
méter magas, 1,5”-os acélcső védőkorlátot terveztünk. A korlát melletti oldalakadály-távolság 
0,35 m. 

M-3 jelű mintakeresztszelvény (0+153,83-0+220,85) 
Kerékpárút  
Használati szélessége Hsz=2,00 m, teljes használati szélessége THsz=2,75 m, építési 
szélessége Ész=2,10 m, koronaszélesség 3,00 m. A létesítmény ezen a szakaszon a meglévő 
keskeny kerékpárútnak használt járda szélesítésével készül, a nyomvonalon található lépcső 
kiváltásával a Bükkös-patak jobb partján. A tervezett burkolatot 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 M22 j. 
mechanikai stabilizációból készül, esése 5,00% a patak felé. A szelvényezés szerinti bal 
oldalon kerítés átépítés szükséges, a tervezett zsalukő lábazatos kerítés a jelenlegi 
nyomvonalán halad, azonban a lábazat lehetőséget biztosít a lépcső kiváltására rámpás 
megoldással. 
A patakrézsűt az építéssel érintett szakaszon Derozion 2+ hálós megerősítésű gyepnemez 
biológiai rézsűvédelemmel kell ellátni. a rézsűben található fákat nem lehet kivágni, a 
biológiai rézsűvédelemmel körbe kell venni a törzseket. A fák gyökérzete mindent behálóz 
benőtt a rézsű, a hídfő, a mederburkolat alá, a fakivágás jelentős állékonysági problémákhoz 
vezetne. 

8. KÖZÚTI KAPCSOLATRENDSZER 

8.1. CSOMÓPONTOK 

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

8.2. ÚTCSATLAKOZÁSOK 

A tervezett létesítmény a Szegedi utca-Bükkös part útcsatlakozásánál létesül. Az építéssel 
összefüggésben a Szegedi utca folytatásában lévő gázló megszűnik. 
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8.3. KAPUBEJÁRÓK 

A tervezett létesítmény kapubejárót nem érint. 

9. BONTÁSI MUNKÁK 
A tervezett létesítmény kialakításához az építési területen található útpályákat kell elbontani. 
A tervezett támfal helyén a gázló burkolata teljes pályaszerkezettel lebontandó. A lépcső és 
aszfaltos kerékpárút pályaszerkezete a beavatkozási határig elbontandó. A lépcső kiváltása 
miatt átépítendő kerítés szakasz helyén a meglévő kerítést vissza kell bontani. 

10. FÖLDM ŰVEK 
A beruházás keretében a Bükkös-patak felett tervezett hídműtárgyhoz külön Talajvizsgálati 
jelentés készült. Jelen tervhez önálló talajvizsgálati jelentés nem készült a közeli vizsgálat 
megállapításait vettük alapul. 
 
A tervezett létesítmény megvalósítása során töltésépítésre, töltés szélesítésre, nagy 
tömegű bevágásra nem kerül sor. A tervezett útpálya megépítése részben támfalak között 
(külön műtárgy szakági terv szerint) részben meglévő földművön valósul meg. 

10.1. TERÜLET EL ŐKÉSZÍTÉS 
A munkaterületről a növényzetet és a termőföldet le kell szedni. 
A humuszleszedés, illetve növényi eredetű alkalmatlan fedőréteg várható vastagsága 10 cm.  
A termőföld leszedését az 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. 

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

10.3. 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. 

10.4. FÖLDMUNKÁK STABILITÁSÁNAK EL ŐÍRÁSAI 
Az elkészült földművet a töltésépítési technológiától – rézsűtömörödéstől – függően azonnal 
védelemmel (humusz terítés, terméskő burkolat) kell ellátni. A humuszterítést füvesíteni kell. 
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A humuszterítés vastagsága rézsűfelületeken min. 10 cm, vízszintes felületeken (pl. terep- és 
padkarendezés) szintén min. 10 cm. 
A rézsűoldat az építési területen DEROZION 2+ hálós megerősítésű gyepnemez 
biológiai védelemmel kell ellátni. A hálós gyepnemezt fa karókkal kell rögzíteni. A 
megerősítés azonnali védelmet biztosít a mederszelvénynek. 
 
Földmunkát lehetőleg száraz időben kell végezni (megkezdeni), amikor a környező talaj-
vízszint viszonylag alacsonyan van. Száraz időben kiszáradt, illetve csapadékos időjárás alatt 
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. 

10.5. 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 meglévő talaj típusának vonatkozásában a 
MAGYARORSZÁG KISTÁJAINAK KATASZTERE című kiadvány és a 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 fagyvédő és talajjavító réteg méretezéseket az alábbiakban közöljük. 
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Tsz:

A talaj típusa a földmű felső 1 méteres rétegében:

A figyelembe vett talaj típusa a földmű felső 1 méteres rétegében:

Jel: NK K
VI. 25 30 fagyveszélyes

A talajvízszint távolsága a földmű felső szintjétől: -

110-113 mBf

A tervezett pályaszerkezet felépítése:

vastagsága:
1. 3,00
2. 3,00
3. 15,00

21,00

A terület éghajlati viszonyai:
I.

Szentendre 580-620 mm (NK)

Az alapadatok forrása:

Az út pályaszerkezetét a tervezés során méretezés alapján határoztuk meg.

A tervezéshez talajvizsgálati jelentés készült a Bükkös-patak hídjára vonatkozóan. A tervezett közlekedési 
létesítményekre vonatkozóan külön talajmechanikai szakvélemény nem készült. 

AC8 aszfalt kopóréteg

A pályaszerkezeti réteg

A terület éghajlati övezetbe sorolása:

Mindösszesen:

megnevezése:

Átlagos évi csapadékmennyiség:

AC11 aszfalt kötőréteg
FZKA 0/32 alapréteg

A magassági fekvést a tervezéshez készített geodéziai felmérés alapján határoztuk meg.

A felsorolt éghajlati adatokat a FÖLDRAJZTANI KUTATÓ INTÉZET:

 FAGYVÉDŐ ÉS TALAJJAVÍTÓ RÉTEG MÉRETEZÉSE 
(ÚT 2-1.222 SZERINT)

Tájegység:

Tájékoztató tervezési 
teherbírási modolus 

[E2,MN/m2]
Talajcsoport

öntésiszap (MAGYARORSZÁG KISTÁJAINAK KATASZTERE alapján)
homokos kavicsos kőzetgörgeteg (a Bükkös-patak felett tervezetthídműtárgyhoz 

készült talajvizsgálati jelentés alapján)

Vác - Pesti-Duna-Völgy (1.1.11.))

Kiindulási adatok:

homokos iszap

Tervezés tárgya:
849/2016/II.

Tervezési határszelvények:

Szentendre, Szegedi utca vonalában lévő gázlő megszüntetésének és 
a gyalogos híd hídfőjének rámpás átalakítása

Tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 
(0+011,06-0+020,85 és 0+022,85-0+032,71)

Megnevezés

A vizsgált terület fekvése Balti tengerszint felett:

homokos iszap

MAGYARORSZÁG KISTÁJAINAK KATASZTERE című kiadványból (30. oldal.) vettük fel.

réteg:

Az tervezési szakasz forgalmi osztályba sorolását a pályaszerkezet méretezés során határoztuk meg.
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Talajjavító réteg méretezése:

Fagyvéd ő réteg méretezése:
A
50

Burkolati rétegek: vtg. f.j. vtg.*f.j típus
1. 3,00 1,5 4,50 aszfalt
2. 3,00 1,5 4,50 aszfalt
3. 15,00 1,0 15,00 FZKA

Összesen 21,00 24,00

26 cm , 5 cm-re kerekítve: 30 cm

30 cm (homokos kavics)
30 cm

Az alkalmazott talajjavító/fagyvédő réteg vastagsága 
5 cm-re kerekítve: 

30 cm

A talajjavító réteg leolvasott vastagsága:
A fagyvédő réteg szükséges vastagsága:

A kiválasztott E2t értéke:

Forgalmi osztály:

hv=F-Σihi×fi=

A kiválasztott F értéke:

25 MN/m2
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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 06.03.11  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 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. 
A tervezett pályaszerkezetek, szegélyek, vízelvezető elemek, padkák, tereprendezések és 
burkolt rézsű rétegrendjei az alábbiak: 
 
1. Tervezett aszfalt burkolat pályaszerkezete - járdakorrekció és 
elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 
-   30 mm vtg. AC8 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg 
-   30 mm vtg. AC11 kötő jelű aszfaltbeton kötőréteg 
- 150 mm vtg. FZKA 0/32 szemeloszlású zúzottkő alapréteg 
- 300 mm vtg. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
  510 mm 
 
2.) Tervezett kerti szegély: 
- 1000×200×50 mm e. gy. beton kerti szegélykő 
- 100 mm vtg. C20/25-32-F1 min. monolit beton alapgerenda 
- 150 mm vtg. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
 
3.) Tervezett stabilizált útpadka: 
- 150 mm vtg. M22 jelű mechanikai stabilizáció 
 
4.) Tervezett rézsűs felület - tereprendezés: 
- 1 réteg Derozion 2+ hálós megerősítésű gyepnemez  
- 100 mm vtg. termőföld terítés 
 
5.) 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 
 

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. 
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Jelzőtáblák 
A tervezett átépítéssel összefüggésben a gázlón megszűnik a közlekedés lehetősége. Erre a 
környező útpályákon haladók figyelmét fel kell hívni. A tervezési területhez csatlakozó 
útpályákon 3-6 hónap időtartamra ki kell helyezni az „Egyén veszély” jelzőtáblát „Forgalmi 
rend változás” és „Gázló lezárva” feliratú kiegészítő táblákkal. 
A tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kezdeténél „Gyalog- és kerékpárút” 
jelzőtáblát kell kihelyezni ellenkező irányból „Elsőbbségadás kötelező” és „Gyalog- és 
kerékpárút vége” jelzőtáblák helyezendők ki. A hídfőnél meglévő Pilis-Dunakanyar 
kerékpáros útvonal megerősítő táblát javasolt a tervezett „Gyalog- és kerékpárút” jelzőtábla 
alá áthelyezni. A gyalogos híd utáni szakasz valójában nem kerékpárút, csak kerékpározásra 
ajánlott út, ezért külön nem lehet kijelölni kerékpárútként. A Város terveiben szerepel a 
nyomvonal kiépítése, fejlesztése, ez a szakasz távlatban is csak szűkületként lesz figyelembe 
vehető! 
 
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. 
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. 
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Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútra kihelyezendő táblák D=450 mm névleges 
alapméretűek, míg a helyi közútra 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 Bükkös part aszfalt burkolatára II. típusú kerékpáros nyom burkolati jelet kell felfesteni a 
kerékpáros nyomvonal felöl érkező kerékpárosok részére (a nyom méretei: 1 méter szélesség, 
2,60 méter hossz, 0,75 m2 alapterület; KRESZ 158/k ábra). 
A Bükkös part útpályájának felületére kerékpáros piktogramot kell felfesteni jobbra mutató 
irányjelző nyíllal a belváros felől érkező kerékpáros forgalom részére (az útburkolati jel 
szélessége 1,0 méter, hosszúsága 3,10 méter és területe 0,60 m2). 
A Bükkös part menti nyomvonalon érkező kerékpárosoknak elsőbbséget kell adniuk a 
Szegedi 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). Az útelzáró pollerek körül forgalom elől elzárt területet kell festeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  II. típus            Jobbra       „Helyzetjelző vonal  
      folyópálya szakaszon       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. 
 
Védőkorlát korlát: 
A tervezett létesítmény mentén a patak felőli oldalon illetve a támfalon vezetett szakaszon 
mindkét oldalon 1,5”-os védőkorlátot kell létesíteni. A védőkorlátokat 4 méter hosszú 



Szegedi utcai gázló megszüntetés - 17 -  MÉRNÖKIRODA Kft. 

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 támfalon létesülő korlátot a helyszínen kell összeszerelni, hegeszteni. A támfal építésekor a 
korlátoszlopokat előre el kell helyezni, a betonozási munkák során, majd a kész támfalon kell 
a korlát pálcáit a helyükre erősíteni. 
A fedőréteg zöld színű legyen (kódja: RAL 6002).A tervezett védőkorlátok kialakítását az R-
1. jelű Részletrajzok  tervlap mutatja be. 
 
Útelzáró poller: 
A tervezett nyomvonal kezdetén, ahol a rohamos emelkedő a Bükkös part útpályájához 
szintben csatlakozik a 2,75 méter széles burkolat alkalmas lehet arra, hogy gépjárművel 
ráhajtsanak. A tervezett útpálya, támfal és gyalogos hídfő azonban nem ilyen terhelésre lett 
méretezve. Annak érdekében, hogy a gépjárművel történő ráhajtást megakadályozzuk útelzáró 
pollereket kell telepíteni. A csatlakozásnál 2 db poller kerül kihelyezésre utólagosan  
burkolatba fúrt és duzzadó cementtel ragasztott kialakítással. A kerékpárosok biztonsága 
érdekében a pollerek közül figyelemfelkeltő forgalom elől elzárt terület festést kell 
alkalmazni. A pollerek mellett 0,35 m oldalakadály távolság tartandó. 
 
Útelzáró sorompó: 
A gázló lezárása miatt a patak bal partján gondoskodni kell az útpálya lezárásáról. Jelenleg a 
patakmedren átvezető kövezett gázlóhoz nagykockakő burkolat vezet. A patak meder és a 
gyalogos híd fenntartási munkáinak megkönnyítése miatt a burkolt megközelítési lehetőséget 
véglegesen megszüntetni nem javasolt ezért az útpályát sorompóval javasolt lezárni. A 
sorompó piros/fehér festésű ellensúlyos, kézi mozgatású csapórudas kivitelű legyen. Acél 
tartó és támasz oszlopokkal, zárható kivitelben készüljön. 

12.2. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKAI KIALAKÍTÁS 
Az építés idejére érvényes forgalomszabályozást az FK-1. Forgalomkorlátozási helyszínrajz 
mutatja be. Az építési munkákat 1 építési ütemben javasoljuk megvalósítani. 

 
Az építés kezdetekor a gázlót azonnal le kell zárni. minden megközelítési irányból ki kell 
helyezni a „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla és „Kivéve építési forgalom” 
kiegészítő táblával. Az építési terület nyugati irányból a patakparton gyalogosan járható. A 
Boromisza T. utcánál „Úton folyó munkák”, „Zsákutca” és „Gyalogos forgalom a túlparton” 
feliratú kiegészítő tábla elhelyezése szükséges. A Boromisza utcánál meglévő hídon át lehet 
kelni a túlpartra és az építés ideje alatt ott lehet kikerülni a munkaterületet.  
Az építési területet minden oldalról terelőkorlátokkal kell körbekeríteni. Lehetőleg a munkák 
során a gyalogos híd forgalmát, a munkafolyamatoktól függően fenn kell tartani.  
A Szegedi utcában a munkaterület előtt 50 méterre ki kell helyezni az „Úton folyó munkák”, 
„Útszűkület (balról)” jelzőtáblákat, a Bükkös parton a munkaterület előtt 50 méterre ki kell 
helyezni az „Úton folyó munkák”, „Útszűkület (jobbról)” jelzőtáblákat. A munkaterületen az 
útpályák forgalmi irányára merőlegesen nyal alakban sávozott piros/fehér terelőtáblát kell 
kihelyezni, a Bükkös part felől „kikerülés irány” jelzőtáblával és borostyán sárga villogóval. 
 
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 
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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 tervezett burkolt felületekre hulló csapadék a hossz és oldalesés révén a befogadóba jut. A 
tervezett létesítmények megvalósítása a Szegedi utca vonalában változtatja meg a lefolyási 
viszonyokat. A gázló megszüntetésével és a támfal megépítésével az útpályáról lefolyó víz 
patakba jutásához a támfalban NA400 TA beton csőátereszt kell kialakítani. A csőáteresz 5 
méter hosszon alakítandó ki, a támfal oldalának burkolása után a kilógó csővégeket a 
kőburkolat hajlásának megfelelően le kell vágni. A  Szegedi utca felől a csőáteresz előtt 
betonacél gereb rácsot kell kialakítani. ø16 betonacélt r=4cm ívben kell meghajlítani és a 
betonba fogással elhelyezni, a pálcatávolság 10 cm. 

14. MŰTÁRGYAK 
A tervezett kerékpárforgalmi létesítményhez kapcsolódóan támfal műtárgy építése szükséges. 
A műtárgy tervét kapcsolódó külön szakági tervdokumentáció tartalmazza („Támfal a 
kerékpárút Szegedi utcai csatlakozásánál” 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 magassági értelmű kitűzés a hossz-szelvények és a keresztszelvények adatai alapján 
elvégezhető. 

16. ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA 
- Bontási és építés előkészítő munkák: 
A tervezési területen az átépítéssel érintett útpályákat el kell bontani. A Szegedi utca 
vonalában a gázló burkolata, a meglévő kerékpáros nyomvonalon a lépcső és környezetének 
burkolata bontandó el. 
Az elbontott lépcső melletti kerítés szakasz is átépül, ezért a meglévő kerítése 8,5 m hosszban 
vissza kell bontani. 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. Ki kell építeni a tervezett betonlábazatos kerítést 
vasalt zsalukő lábazattal, zártszelvény oszlopokkal és drótfonatú hálóval. Meg kell építeni 
külön szakági terv szerint a támfalat. A támfal építésénél a védőkorlát oszlopait el kell 
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helyezni a betonozási munkák során! A támfalak közötti úttükröt földfeltöltéssel kell 
elkészíteni, a feltöltéshez M1 minőségű földanyag használható. A földanyag betöltését 
rétegesen tömörítve kell elvégezni.  
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 szegélyek és a támfalak 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.  
- Felépítményi munkák: 
A tervezett nyomvonalon az aszfalt kötőréteget 30 mm tömör vastagságban kell teríteni. A 
kötőréteg tetejére AC 11 kopó jelű aszfalt kopóréteget kell teríteni 50/70 útépítési bitumen 
kötőanyaggal 30 mm tömör vastagságban. Az aszfaltrétegek terítése előtt legfeljebb fél 
órával bitumenemulziós permetezést kell felvinni a fogadó felületre. 
 
- Befejező munkák: 
A befejezési munkák keretében ki kell helyezni a tervezett védőkorlátokat, a tervezett útelzáró 
sorompót, pollereket, valamint a tervezett jelzőtáblákat. A burkolatok felületére fel kell 
festeni a tervezett útburkolati jeleket. A tervezett közel vízszintes és rézsűs felületek 
humuszolása után a rézsűk biológiai védelmét ki kell alakítani a Derozion 2+ hálós 
megerősítésű gyepnemezzel. 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! 
 

• Gázvezeték: A tervezett létesítmény gázvezetéket ÉRINT. 
A tervezési területen lévő gázhálózat a TIGÁZ DSO Földgázelosztó Kft. 
üzemeltetésében van. A meglévő 63-as PE gázelosztó a tervezett létesítmény 
keresztezi illetve megközelíti. Az adatszolgáltató által megküldött vezetéknyomvonal 
hibásan van az adatszolgáltatáson ábrázolva, a nyomvonal magánterületen és vezet és 
a geodéziai bemérés által pontosan megjelenített felszíni szerelvényeket elkerüli! A 
tervlapon a felszínen megtalálható és bemért közműszerelvények között és 
közterületen ábrázoltuk a földgázvezetékek nyomvonalát, azonban a megjelenített 
vezetékhálózat tájékoztatató jellegű. 
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. 



Szegedi utcai gázló megszüntetés - 20 -  MÉRNÖKIRODA Kft. 

• Vízvezeték: A tervezett létesítmény vízvezeték hálózatot NEM ÉRINT. 
A tervezési területen lévő vízvezeték a DMRV Zrt. üzemeltetésében van. A tervezési 
területen 80-as ac vízvezeték található. A meglévő vízvezeték nyomvonal az építéssel 
nem érintett Szegedi utca és Bükkös part útburkolata alatt halad. 

• 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 300 KGPVC szennyvíz vezeték a Bükkös part alatt húzódik, elhalad a 
meglévő hídfőt támasztó betonfal és a Szegedi utca alatt is, így a tervezett építési 
beavatkozás a meglévő szennyvíz vezetéket érinti. A tervezett nyomvonalba kerülő 
akna fedlapot 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.  

• Távközlés: A tervezés létesítmény távközlési hálózatot ÉRINT.  
A meglévő távközlési hálózat a Magyar Telekom üzemeltetésben van. A tervezési 
területen található távközlési légvezetékeket tartó betongyámos faoszlopot át kell 
helyezni. Az áthelyezésnél a szolgáltató által meghatározott feltételek szerint kell 
eljárni. (tervet készíttetni, engedélyeztetni stb.) 

• Elektromos vezeték: A tervezett létesítmény elektromos hálózatot ÉRINT.  
A tervezési területen, 1 kV-os és 0,4 kV-os elektromos légvezeték található. A 
tervezési területen az elektromos hálózat az ELMŰ Hálózati Kft. üzemeltetésében van. 
A közmű adatszolgáltatás szerint az áthelyezéssel érintett távközlési oszlopon 0,4kV 
légvezeték található, mely az áthelyezéssel érintett. Az áthelyezésnél a szolgáltató által 
meghatározott feltételek szerint kell eljárni. (tervet készíttetni, engedélyeztetni stb.) 
 
A közműszolgáltató előírásait maradéktalanul be kell tartani, különös tekintettel a 
munkavédelmi és biztonsági előírásokra.  

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. 
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- 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. 
 
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 
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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 

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. 
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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 
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 
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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. 
 
 
 
- 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. 
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- Élő emberek védelme 
Gyalogosok: A meglévő gyalogos híd és a járdafelületek kapcsolata szintbeli 
akadálymentessé válik, a lépcső megszűnik a tervezési területen. 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. 
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 
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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 – 
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; 



Szegedi utcai gázló megszüntetés - 27 -  MÉRNÖKIRODA Kft. 

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 nem alkalmas a 
katasztrófavédelem járművek közlekedésére. A tervezett útpálya megváltoztatja a jelenleg 
használható felvonulási útvonalakat. A Szegedi utca vonalában a gázló megszűnik, a 
patameder keresztezése a továbbiakban nem lesz lehetséges csak gyalogosan a meglévő hídon 
keresztül. 
A tervezett létesítmény lakott területen belül helyezkedik el.  
A tervezett nyomvonal közforgalmú gépjármű közlekedés elől elzárt. Az elzárást a 
tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kezdetén pollerek biztosítják.  
A gázló lezárását egyik oldalon támfal, a másik parton tervezett csapórudas sorompó 
biztosítja. A sorompó nyitható, de csupán a patakmeder fenntartása érdekében lehet igénybe 
venni. 
 
Megközelítési lehetőségek a katasztrófavédelem járművei számára: 
A terület a tervezett létesítmény megvalósítása után is megközelíthető marad, a patak déli 
partja a 11. sz. főút felől a Római sánc utcán keresztül, a patak északi partja a Kovács László 
utcán keresztül érhető el. 
 
Tűz- és robbanásveszélyes anyagok (üzemanyag stb.) csak a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) című rendelet betartásával tárolhatók. 
 
Tűzcsap a tervezési terület környezetében nem található. 
A tervezett kialakítás új tűzcsap létesítésével vagy meglévő megszüntetésével nem jár. 

22. HÓFÚVÁS ELLENI VÉDELEM 
Nem releváns. 

23. ZÖLDTERÜLET 
Jelen tervhez külön zöldterület rendezési szakági terv nem készült. 
A tervezési területen fás szárú növényzet kivágására nem kerül sor. 

24. KERESZTEZÉSEK 
A tervezett létesítmény vasúti és egyéb pályákat nem keresztez.  
A tervezett létesítmény a 0+023 km. szelvényben 1 kV-os légvezetéket, illetve a 0+015,75 
km. szelvényben 0,4 kV-os légvezetéket keresztez. A keresztezések helyén a vezetékek 
belógása a mai állapotban és a tervezett állapotban is megfelelő. A 0,4 kV-os légvezeték 
olyan távközlési oszlopon található, ami áthelyezésre kerül. 
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25. VILÁGÍTÁS 
A tervezési terület jelenleg kivilágított, az építéssel összefüggésben új világítás nem létesül. 

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 
1785 Szentendre Város Szentendre Város Bükkös-patak 
2506 Szentendre Város Szentendre Város Bükkös part 

1345/1 Szentendre Város Szentendre Város Szegedi utca. 
1345/2 Szentendre Város Szentendre Város Bükkös part 

A tervezett beruházás építéssel a 1785 hrsz.-ú ingatlant érinti, a többi ingatlanon 
forgalomtechnikai beavatkozás történik. 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. 
– 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. 
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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. 
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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. 
• 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. 
• Magyar Telekom Nyrt. 1073 Budapest, Dob u. 78. 
• 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 
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A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 
(XII.25.) Korm. rendelet 13. számú melléklete 

ADATLAP A KÖRNYEZETI HATÁSOK JELENT ŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁHOZ  

 
A tervezett tevékenység neve 

Szentendre, Szegedi utca vonalában lévő gázló megszüntetése és a gyalogos híd hídfőjének 
rámpás átalakítása  (Tervszám: 849/2016/II.) 

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 gépjárművel járható patak gázló megszüntetésével a kerékpárforgalmi nyomvonal 
közvetlen átjárása biztosítható, rámpa szakasz kialakításával. 
2. megvalósításának, munkafolyamatainak (technológiájának) és a kapcsolódó tevékenységek rövid 
leírása: 

Meglévő útpályák visszabontsa, lavírsík kiemelése; támfal építés; terméskő burkolatú rézsű 
építés; fagyvédő réteg beépítése; zúzottkő alapréteg építése; aszfalt burkolat építése; stabilizált 
padka építése; biológiai rézsűvédelem kialakítása; jelzőtáblák kihelyezése; burkolati jelek 
festése; zöldterület rendezés. 
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 
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a szükséges infrastruktúraelemeket is beleértve (felsorolás): 

A tervezési terület előtti és az azt követő szakaszon kiépített aszfalt burkolatú kerékpározható 
útpályák üzemelnek. 
6. funkcionális kapcsolata más meglévő vagy tervezett létesítménnyel, tevékenységgel (felsorolás):  
A nyomvonal a Szegedi utca-Bükkös part útpályákhoz csatlakozik, illetve a Bükkös-patak feletti 
gyalogos hídhoz. 
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 a 1785 helyrajzi számú területen kerül sor, 
forgalomtechnikai elemek kerülnek kihelyezésre a 2506, 1345/1 és 1345/2 helyrajzi számú területeken. 
2. A felhasznált terület (telek) kiterjedése:  

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

A tervezett létesítmény mintegy 30 méteres nyomvonal kialakítását jelenti, támfallal megerősített 
rámpával. 
4. A felhasznált terület (telek) jelenlegi terület felhasználási módja művelési ág szerint: 

Jelenlegi művelési ágak: patak 
5. További fontosnak tartott jellemzők:  
A tervezett létesítmény városképi, kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő területet, 
illetve javasolt helyi természetvédelmi területet érint. 
 
 
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 beavatkozás megszünteti a patakmeder gépjárművel átjárhatóságát. 
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? 
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Igen. 
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: 

Lakó ingatlanok, lakóutcák. 
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 
A tervezett kialakítást a Megrendelő képviselőinek többször időközi beszámolóként 
megküldtük, érdemi kifogás, megjegyzés nem érkezett a tervvel kapcsolatban. 
 
 


