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1. A tervezés tárgya, előzmények 

 

Szentendre Város Önkormányzata megbízásából – az Egres úti óvoda beruházáshoz 

kapcsolódóan – készült el a 11. sz. másodrendű főút és az Egres út csomópontjában az Egres 

útról észak felől jobbra bekanyarodást segítő direkt sáv (bejárati ék) terve. 

A tervezési célja, hogy az Önkormányzat által vázolt forgalomtechnikai elképzelések 

vizsgálata megtörténjen összhangban a hatályos előírásokkal. 

 

2. A jelenlegi állapot ismertetése 

 

Szentendre belterületén az Egres út és a 11. számú Budapest-Esztergom-Tát másodrendű főút 

csomópontja jelzőlámpás szabályozással van kialakítva. A jelzőlámpás szabályozásba bevont 

gyalogátkelőhelyek vannak kijelölve a csomópont északi, keleti és déli ágán. A gyalogátkelők 

rendelkeznek járdakapcsolattal. A 2x2 sávos kialakítású 11. számú főút mindkét irányából 

tiltva van a balra kanyarodás. 

 

3. A tervezett állapot ismertetése 

 

Az e-ÚT 03.03.22 Szintbeni közúti csomópontok tervezése és méretezése c. tervezési 

útmutató alapján háromrészes kosárívvel kialakított lekerekítést terveztünk R=6 m-es 

alapsugárral. Mértékadó járműnek szállító járművet alapul véve 2,75 m belépési szélességhez 

2,40 m kilépési szélesség tartozik. Ezek a paraméterek adják ki a helyszínrajzokon bemutatott 

középszigetet. Az Egres úti kanyarodósáv 1:3 hajlással válik ki az útról, a 11. sz. főúti 

becsatlakozó sáv 1:7 hajlással csatlakozik a főúthoz. 

A bejárati ék mentén a területi adottságokhoz gazodva 1,00 m széles járdát terveztünk, ami a 

középszigettel szemben a gyalogátkelőnél 2,00 m-re szélesedik. 

A középsziget és a kanyarodósáv mentén kiemelt szegély épül, a gyalogátkelők 

csatlakozásánál süllyesztve. A járda zöldterületi szélén kerti szegély fut. 

A tervezett kialakítást az A.4. Általános helyszínrajz mutatja be. 

 

3.1. Tervezési osztályba sorolás  

Az útépítési terveket az „ÚT 2-1.201:2008 Közutak tervezése (KTSZ)” című Útügyi Műszaki 

Előírás szerint készítettük el. 

 

11. sz. főút: 

 

 Tervezési osztály:  B.IV.b. 

 Környezeti körülmény: D 

 Tervezési sebesség:  vt=40 km/h 
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Egres út: 

 

 Tervezési osztály:  B.VI.d. 

 Környezeti körülmény: D 

 Tervezési sebesség:  vt=40 km/h 

 

3.2. Hossz-szelvényi kialakítás  

 

Az engedélyezési terv elkészítésénél a meglévő hossz-szelvényi kialakítást követtük.  

 

3.3. Keresztszelvényi elrendezés  

 

A bejárati ék kialakítása a meglévő forgalmi sávokat nem érinti. 

Az Egres úti kanyarodósáv 3,00 m burkolatszélességű 2,5% oldalesésű a meglévő pálya felé. 

Az 1,00 m széles 2,5% oldalesésű járdától kiemelt szegély választja el, ami a gyalogátkelőnél 

süllyesztésre kerül. A járda kerti szegéllyel és 1:1,5 hajlású rézsűvel csatlakozik a meglévő 

zöldterülethez. A meglévő fák védelmében a rézsű - megfelelő állékonyságot biztosítva - 

meredekebben is építhető. 

A 11. sz. főúti becsatlakozó sáv 2,65 m burkolatszélességű 2,5% oldalesésű a meglévő pálya 

felé. Az 1,00 m széles 2,5% oldalesésű járdától kiemelt szegély választja el, ami a 

gyalogátkelőnél süllyesztésre kerül. A járda kerti szegéllyel és 1:1,5 hajlású rézsűvel 

csatlakozik a meglévő zöldterülethez. 

 

4. Pályaszerkezetek 

 

A tervezési forgalmat „C” közepes forgalomra vettük fel. Az előírásoknak megfelelően 

meghatározott fagyvédőréteggel kialakult pályaszerkezet: 

 

 4,0 cm AC 11 kopó (F) kopóréteg 

 7,0 cm AC 22 kötő (F) kötőréteg 

 20 cm CKt-4 hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alapréteg 

 25 cm M56 javító/fagyvédő réteg 

 

A járda és a középsziget pályaszerkezete: 

 

 4,0 cm AC 8 kopóréteg 

 15 cm CKt-4 hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alapréteg 

 25 cm M56 javító/fagyvédő réteg 

 

Az alkalmazott szegélyek C20/25-32-S1 MSz4798-1:2004 betongerenda megtámasztást 

kapnak. 
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Az új pályaszerkezetnél, a CKt-4 réteget a réteg vastagságának 2/3-ig „kraftolni” kell a 

következő módon: 

A réteg külső szélén kell kijelölni 2,5 m-ként a hézagrés kezdetét, ami sugár irányban tartson 

– merőlegesen a kör külső vonalára – a kör középpontja felé. 

Különös figyelemmel kel beépíteni az aszfaltrácsot, szükség esetén elvágva, hogy az 

átfedések is leragasztásra kerüljenek, összegyűrődés nélkül. 

 

Az aktuális feszültségmentesítés: 

Burkolatalap feszültségmentesítése, reflexiós repedések kialakulásának korlátozása az 

alábbiak szerint végzendő: 

Lehetőség szerint a hidraulikus alapréteg hézagképzését „KRAFT” (a friss hidraulikus 

alaprétegben, annak 2/3 vastagságáig lemélyített hézagrés, elválasztó anyaggal, például 

bitumenemulzióval kitöltve) eljárással elvégezni, hogy a bitumenemulzió esetleges kifolyását 

megakadályozzuk, a hidraulikus alapréteg alsó szélén, attól 25-50 cm távolságra a 

hézagképzés álljon meg. 

Indokolt esetben a megkötött alapréteg 2/3-ad vastagságig történő hézagvágása is megfelelő, 

ha biztosítva vannak az alábbi feltételek: 

a vágás zagyelszívó eszközzel készül, biztosítva legyen a tiszta hézagrés, a hézag a vágás után 

azonnal lezárásra kerül bitumenemulzióval (min. C60B1), hogy szennyező anyag ne kerüljön 

bele, mert a szállítási forgalom hatására ezen hézagok feltöltődhetnek, és elősegítik a 

táblákban felhalmozódó feszültségek továbbadását a következő táblákra, így hozzájárulhatnak 

további torlódó repedések kialakulásához.  

a hézagrést mindkét esetben 2-3 m-ként az út tengelyre merőlegeshez képest 1/6-od hajlással 

kell kialakítani. Több építési sávban történő építés esetén a hézagoknak lehetőség szerint 

csatlakozniuk kell. Sávonkénti kialakítás esetén, egymáshoz viszonyított távolságuk 10-15 

cm-nél kisebb legyen. 

A repedések áttükröződésének minél hosszabb idejű késleltetése miatt a fentiekkel együtt 

SAM réteg alkalmazása szükséges, melynek az alábbi minőségi paraméterekkel kell 

rendelkeznie: 

Polipropilén hordozóra rávarrt, két irányban teherviselő, legalább 100/100 kN/m 

szakítószilárdságú, max. 3% szakadónyúlású, üvegszálas erősítésű aszfaltrács kompozit, 

legalább 0,9 kg/m2 maradó bitumentartalmú bitumen emulzióval leragasztva. 

A polipropilén hordozó nemszőtt geotextília területi sűrűsége min. 80 g/m2 (A hosszirányú 

átfedéseknél két réteg geotextília ne kerüljön egymás fölé.) 

Az üvegszál pászmák (2400 dtex mennyiség) alkáli reakció ellen aviválva legyenek. Az 

aszfaltrács beépítésénél a biztosabb tapadás érdekében a hidraulikus alapréteg széleinek 20-25 

cm es részére ne kerüljön rács. 

 

A kötőréteg alá kerülő hordozóréteg nélküli, bitumenbe ágyazott aszfaltrács paraméteri: 

Hordózóréteg nélküli aszfaltrács javasolt paraméterei: 

Szakító szilárdság irányonként ≥ 100 kN/m, 

Maximális fajlagos szakadó nyúlás ≤ 3 %. 

Rács anyaga: üvegszál vagy szénszál (célszerűen bitumenbe ágyazott) 

Rács mérete legalább: 25 x 25 mm 
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Az aszfalt kopóréteg esetében eruptív kővázat kell alkalmazni. 

 

A pályaszerkezeteket illetve a geometriai kialakítást az A.6. Mintakeresztszelvények mutatják 

be. 

 

5. Forgalomtechnika 

 

A csomópont keleti ágán lévő gyalogátkelőt a sziget kialakítása miatt a csomóponthoz 

közelebb kell helyezni. Az átkerülő gyalogátkelő miatt áthelyezendő tábla- és 

jelzőlámpacsoportok a forgalomtechnikai helyszínrajzon vannak feltüntetve. 

A csomóponti geometria és a jelzőlámpák helyének változásai miatt a fázistervek és 

jelzőlámpaprogramok módosítása is szükséges. 

A tervezett kialakítást az A.8. Forgalomtechnikai helyszínrajz mutatja be. 

 

5.1. Vízszintes jelzésképek  

 

Az útburkolati jelek az „ÚT 2-1.113:2001 Útburkolati jelek tervezése” című Útügyi Műszaki 

Előírásnak feleljenek meg. 

 

A burkolati jeleket a folyópálya szakaszokon, valamint a csomópontokban az e-UT 04.03.11 

(ÚT 2-1.113) útügyi műszaki előírás alapján az alábbi vonalvastagságokkal és vonal / köz 

értékekkel kell felfesteni: 

 

A forgalomtechnikai jeleket, beleértve a burkolati nyilakat, valamint a kötelező megállás 

helyét jelző vonalakat is hideg vagy melegplasztik ún. tartós (3-4 év élettartamú) 

festékanyaggal kell felfesteni. A forgalom elől elzárt területek burkolati jelének kialakítása is 

tartós festékanyaggal készüljön. A forgalom elől elzárt területeket az e-UT 04.03.21 (ÚT 2-

1.150) Útügyi Műszaki Előírás szerint kell kivitelezni. 

 

Az alkalmazandó hosszirányú jelek kiosztásai a következők: 

 Terelővonal belterületen: 2–4–2 m  

 

A vakok és gyengén látok védelme érdekében a tervezett járdán – jelölő és vezető – taktilis 

betonelemek kerülnek elhelyezésre. 

 

5.2. Függőleges jelzésképek  

 

A függőleges jelzésképek az „ÚT 2-1.114:2004 Közúti jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása 

és elhelyezése” című és az „ÚT 2-1.157:2002 Közúti jelzőtáblák. Az útbaigazító jelzőtáblák 

megtervezése, alkalmazása és elhelyezése” című Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelnek. 
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A közúti jelzőtáblákat úgy alkalmaztuk, hogy a közúti forgalomban részt vevők a szükséges 

és elégséges információkat megkapják, a jelzések egyértelműek, felismerhetőek és 

észlelhetőek legyenek, a járművezetők elegendő tájékoztatást kapjanak a fennálló 

veszélyekről, valamint megfelelő tájékoztatást kapjanak a követhető útirányokról és az úton 

elérhető úti célokról.  

 

A jelzőtáblák méreteit az „ÚT 1-1.123:2001 A Közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata” című 

Útügyi Műszaki Szabályzata alapján választottuk meg.  

 

A közúti jelzőtáblák HI – fóliás kivitellel, a 4/2001 (I.31.) KÖVIM rendelet előírásai szerint 

kell kivitelezni. A kihelyezendő KRESZ jelzőtáblák szabványos kivitelű táblák legyenek, a 

fényvisszaverő fólia minősége HI típus, a csatlakozó alsóbbrendű utakon a kisebb minőségű 

fényvisszaverő fólia is elegendő.  

 

A jelzőtáblák tartóoszlopaiként betontömbbe ágyazott  89-es tüzihorganyzott acél csövet 

irányoztunk elő. A jelzőtáblák alaplemezének anyaga horganyzott acél legyen, a párásodás 

megelőzésére hőszigetelő réteget kell alkalmazni. 

 

6. Ideiglenes forgalomtechnika 

 

Az építés alatti forgalomtechnikai terv elkészítése jelen tervdokumentációnak nem része. 

 

7. Vízépítés 

 

A tervezési terület vízelvezetése jelenleg megoldott, a lefolyási viszonyokon nem változtat a 

bejárati ék tervek szerinti kialakítása. 

 

8. Közművek 

 

Az térségben jelen lévő közmű üzemeltetőkkel egyeztetve az adatszolgáltatást a területre 

megkértük. 

 

A megkeresett közmű üzemeltetők: 

 

- Magyar Telekom Nyrt. 

- DMRV Zrt. 

- TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 

- ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt. 

- UPC Magyarország Kft. 

- Invitel Távközlési Zrt. 
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A közművek környezetében végzett munkálatoknál a 11. pontban megfogalmazott 

„Munkavédelmi és Tűzvédelmi előírásokat” fokozott figyelemmel kell betartani. 

 

A munkálatokkal érintett akna fedlapokat és szerelvényeket a kivitelezési munkák keretében 

szintbe kell helyezni. 

 

9. Terület igénybevétel 

 

A tervezett létesítmények közterületen, meglévő járdák, utak területén találhatók, 

magántulajdonban lévő telkeket nem érintenek. 

 

10. Bontási munkák 

 

A tervezett beavatkozások a közműkiváltásokon kívül járda, kiemelt szegély és útburkolat 

bontással járnak. 

 

11. Egyéb rendelkezések 

 
A tervdokumentáció az e-UT 03.01.11. „Közutak tervezése”, az e-UT 04.0211. „Közúti 

Jelzőtáblák” és az e-UT 04.03.11. „Útburkolati jelek tervezése” c. Útügyi Műszaki 

Előírásokban foglaltaknak megfelelően készült. 

A kivitelezőnek be kell tartania a vonatkozó szabványokban, előírásokban, rendeletekben 

rögzítetteket: 

ÚT 1-1.123 (e-UT 04.00.11) A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata (JTSZ) (A 4/2001. 

(I.31.) KöViM rendelet, illetve módosításának, a 64/2007. (VII.2.) GKM rendeletnek a 

melléklete 

ÚT 1-1.145 (e-UT 04.00.15) A közutakon végzett munkák elkorlátozási és 

forgalombiztonsági szabályzata (A 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet melléklete) 

ÚT 1-1.149 (e-UT 04.00.14) A közúti útburkolati jelek szabályzata (ÚBJSZ (A 11/2001. 

(III.13.) KöViM rendelet, illetve első módosításának, a 46/2001. (XII.20.) KöViM 

rendeletnek, és második módosításának, a 65/2007. (VII.2.) GKM rendeletnek a melléklete) 

ÚT 1-1.156 (e-UT 04.00.13.) A közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményei 

(ÚTIR) (A 40/2001. (IX.23.) KöViM rendelet melléklete) 

ÚT 1-1.160 (e-UT 04.00.12) Közúti jelzőtáblák. A közúti jelzőtáblák megtervezésének, 

alkalmazásának és elhelyezésének követelményei (JETSZ) (A 83/2004. (VI.4.) GKM 

rendelet, illetve módosításának, a 84/2004. (VI.4.) GKM rendeletnek a melléklete) 

ÚT 1-1.204. (e-ÚT 03.00.11)  A Jelzőlámpás Forgalomirányítás Szabályzata (FISZ) 

     (A 41/2003. (VI.20.) GKM rendelet melléklete) 
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ÚT 1-1.301. (e-ÚT 03.07.41) A közlekedési zaj csökkentése úttervezési módszerekkel 

ÚT 2-0.006 (e-ÚT 08.01.31) Az Útinform számára történő számítógépes 

információszolgáltatás módja és rendje 

ÚT 2-0.007 (e-ÚT 08.01.21) Országos közutak nyilvántartása. Kettős helyazonosítás 

szabályozása 

ÚT 2-0.009 (e-ÚT 04.02.42)  Útépítési adatközlő táblák alkalmazása 

ÚT 2-0.011 (e-ÚT 08.01.51)  Statikus tengelyterhelés-mérés 

ÚT 2-0.012 (e-ÚT 08.01.53) Tengelyterhelés-mérő hálózat kialakításának feltételei (A KTSZ 

kiegészítése) 

ÚT 2-1.101 (e-ÚT 04.04.11)  Közúti vezetőkorlát. Elhelyezési előírások 

ÚT 2-1.102 (e-ÚT 04.04.21.)  Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát  

(Visszavonva, Közl.Ért. 24/I. 2006.) 

ÚT 2-1.102 (e-ÚT 04.04.22)  Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát. (Kiegészítés) 

     (Visszavonva, Közl. Ért. 24/1.) 

ÚT 2-1.106 (e-ÚT 05.02.43) Útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek felhasználói 

követelményei 

ÚT 2-1.113 (e-ÚT 04.03.11)  Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) 

ÚT 2-1.113/1M (e-ÚT 04.03.11) Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) 

ÚT 2-1.113/2M (e-ÚT 04.03.11) Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) 

ÚT 2-1.114 (e-ÚT 04.02.11) Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és 

elhelyezése 

ÚT 2-1.115 (e-ÚT 03.02.21 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények 

útcsatlakozása 

ÚT 2-1.118 (e-ÚT 02.01.31) Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő 

módszerrel 

ÚT 2-1.119 (e-ÚT 04.05.12) Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes 

forgalomszabályozása 

ÚT 2-1.124 (e-ÚT 04.02.12)  Közúti jelzőtáblák. A feliratok betűi, számjegyei és 

írásjelei 

ÚT 2-1.124/1M (e-ÚT 04.02.12) Közúti jelzőtáblák. A feliratok betűi, számjegyei és 

írásjelei 

ÚT 2-1.125 (e-ÚT 04.02.21)  Közúti jelzőtáblák. Veszélyt jelző táblák és jelképeik 

ÚT 2-1.125/1M (e-ÚT 04.02.21) Közúti jelzőtáblák. Veszélyt jelző táblák és jelképeik 

ÚT 2-1.126 (e-ÚT 04.02.22) Közúti jelzőtáblák. Áthaladási elsőbbséget szabályozó 

jelzőtáblák és jelképeik 
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ÚT 2-1.127 (e-ÚT 04.02.23)  Közúti jelzőtáblák. Tilalmi jelzőtáblák és jelképeik 

ÚT 2-1.128 (e-ÚT 04.02.24)  Közúti jelzőtáblák. Utasítást adó jelzőtáblák és jelképeik 

ÚT 2-1.129 (e-ÚT 04.02.31) Közúti jelzőtáblák. Különleges szabályokat jelző táblák és 

jelképeik 

ÚT 2-1.129/1M (e-ÚT 04.02.31) Közúti jelzőtáblák. Különleges szabályokat jelző táblák 

és jelképeik 

ÚT 2-1.130 (e-ÚT 04.02.25)  Közúti jelzőtáblák. Tájékoztató jelzőtáblák és jelképeik 

ÚT 2-1.130/1M (e-ÚT 04.02.25) Közúti jelzőtáblák. Tájékoztató jelzőtáblák és jelképeik 

ÚT 2-1.131 (e-ÚT 04.02.32) Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és jelképeik 

ÚT 2-1.131/1M (e-ÚT 04.02.32) Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és 

jelképeik 

ÚT 2-1.132 (e-ÚT 04.02.26)  Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és jelképeik 

ÚT 2-1.132/1M (e-ÚT 04.02.26) Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és jelképeik 

ÚT 2-1.132/2M (e-ÚT 04.02.26) Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és jelképeik 

ÚT 2-1.133 (e-ÚT 04.02.33) Közúti jelzőtáblák. Idegenforgalmi jelzőtáblák és alkalmazásuk 

ÚT 2-1.134 (e-ÚT 04.02.34)  Közúti jelzőtáblák. Belső átvilágítású jelzőtáblák és 

jelképeik 

ÚT 2-1.150 (e-ÚT 04.03.21)  Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és 

elrendezése 

ÚT 2-1.150/1M (e-ÚT 04.03.21) Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és 

elrendezése 

ÚT 2-1.150/2M (e-ÚT 04.03.21) Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és 

elrendezése 

ÚT 2-1.150/3M (e-ÚT 04.03.21) Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és 

elrendezése 

ÚT 2-1.152 (e-ÚT 04.05.11)  A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés 

elemei 

ÚT 2-1.157 (e-ÚT 04.02.13) Közúti jelzőtáblák. Az útbaigazító jelzőtáblák megtervezése, 

alkalmazása és elhelyezése 

ÚT 2-1.157/1M (e-ÚT 04.02.13) Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító jelzőtáblák 

megtervezése, alkalmazása és elhelyezése 

ÚT 2-1.159 (e-ÚT 04.05.13)  Közúti jelzőtárcsa 

ÚT 2-1.161 (e-ÚT 04.04.12) Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények 

és elhelyezés közutakon 
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ÚT 2-1.163. (e-ÚT 08.03.21) A külterületi közutak menti fásítás szabályozása a 

forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével 

ÚT 2-1.165 (e-ÚT 04.01.13) Intelligens forgalomszabályozó és információs rendszerek 

alkalmazása 

ÚT 2-1.201 (e-ÚT 03.01.11)  Közutak tervezése (KTSZ) 

ÚT 2-1.202 (e-ÚT 06.03.13) Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése 

ÚT 2-1.203 (e-ÚT 03.04.11) Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése (A KTSZ 

kiegészítése) 

ÚT 2-1.208 (e-ÚT 03.05.12)  Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ 

kiegészítése) 

ÚT 2-1.210 (e-ÚT 03.02.31)  A parkolási létesítmények geometriai tervezése  

(A KTSZ kiegészítése) 

ÚT 2-1.215 (e-ÚT 03.07.12)  Közutak víztelenítésének tervezése 

ÚT 2-1.222 (e-ÚT 06.02.11) Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai 

szabályai 

ÚT 2-1.403 (e-ÚT 07.05.11)  Közúti visszatartó rendszerek II. Követelmények 

hidakon 

ÚT 2-1.502 (e-ÚT 06.03.11)  Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 

ÚT 2-1.503 (e-ÚT 06.03.12)  Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése 

ÚT 2-2.103 (e-ÚT 08.02.11)  Aszfaltburkolatok fenntartása 

ÚT 2-2.113 (e-ÚT 09.02.22) Hosszirányú pályaegyenletlenség mérése mozgóbázisú 

mérőkészülékkel 

ÚT 2-2.114 (e-ÚT 09.02.23) Az útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata. Mérés 

Scrim-mérőkocsival 

ÚT 2-2.116 (e-ÚT 09.02.24)  RST-mérés és értékelés 

ÚT 2-2.117 (e-ÚT 09.02.31)  Dinamikus teherbírásmérés 

ÚT 2-2.118 (e-ÚT 09.02.26) Burkolatfelület állapotának minősítése Roadmaster rendszerrel 

ÚT 2-2.119 (e-ÚT 09.02.32)  Teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel 

ÚT 2-2.120 (e-ÚT 09.02.25)  RST-mérés eredményeinek feldolgozása 

ÚT 2-2.121 (e-ÚT 09.02.33)  Dinamikus behajlásmérés méretezéshez (KUAB) 

ÚT 2-2.122 (e-ÚT 09.02.34) Dinamikus teherbírásmérés (KUAB). Mérési eredmények 

feldolgozása 

ÚT 2-2.124 (e-ÚT 09.02.35) Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyű 

ejtősúlyos berendezéssel 
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ÚT 2-2.127 (e-ÚT 09.02.27) Az útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata. Mérés 

ASFT-berendezéssel 

ÚT 2-2.209 (e-ÚT 08.01.24) Országos közutak nyilvántartása. Közutak feletti akadályok 

ÚT 2-3.103 (e-ÚT 09.02.11) Radiometriás tömörségmérés. Földművek, kötőanyag nélküli 

alaprétegek, hidraulikus kötőanyagú útalapok térfogatsűrűségének és víztartalmának 

meghatározása 

ÚT 2-3.206 (e-ÚT 06.03.51) Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus 

kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások 

Út 2-3.207 (e-ÚT 06.03.52) Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus 

kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások 

ÚT 2-3.301-1 (e-ÚT 05.02.11) Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) 

ÚT 2-3.301-2 (e-ÚT 05.02.12) Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton nagyon vékony 

rétegekhez (BBTM) 

ÚT 2-3.301-5 (e-ÚT 05.02.13) Útépítési aszfaltkeverékek. Zúzalékos masztixaszfalt 

(SMA) 

ÚT 2-3.302 (e-ÚT 06.03.21) Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi 

követelmények 

ÚT 2-3.304 (e-ÚT 06.03.22) Higított bitumenes aszfaltmakadám pályaszerkezeti rétegek 

ÚT 2-3.306 (e-ÚT 06.03.61) Útburkolatok felületi bevonata. Kötőanyag kipermetezésével és 

zúzalék kiszórásával készült felületi bevonatok 

ÚT 2-3.307 (e-ÚT 06.03.23) Kohósalakaszfalt útpályaalapok és burkolatok 

ÚT 2-3.316 (e-ÚT 09.04.12) Burkolatkeménység mérése PTS-berendezéssel 

ÚT 2-3.502 (e-ÚT 05.01.22) Útépítési modifikált bitumenek. Követelmények 

ÚT 2-3.503 (e-ÚT 09.01.11) Modifikált útépítési bitumenek rugalmas visszaalakulás-

vizsgálata 

ÚT 2-3.504 (e-ÚT 05.01.21) Kationaktív bitumenemulziók. Követelmények 

ÚT 2-3.505 (e-ÚT 09.01.12) Kationaktív bitumenemulziók vizsgálata 

ÚT 2-3.601-1 (e-ÚT 05.01.12) Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 1. rész 

Kőanyaghalmazok utak, repülőterek és más közforgalmi területek aszfaltkeverékeihez és 

felületi bevonataihoz 

ÚT 2-3.601-2 (e-ÚT 05.01.14) Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok 2. rész Zúzott 

kőanyaghalmazok út-, pálya- és hídbetonokhoz 

ÚT 2-3.601-3 (e-ÚT 05.01.11) Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok 3. rész Útalapok 

ÚT 2-3.602 (e-ÚT 05.01.13) Kőlisztek. Kőanyaghalmazok utak, repülőterek és más 

közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz 

ÚT 2-3.701 (e-ÚT 05.02.42) Útburkolatok hézagkitöltő anyagai 
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ÚT 2-3.707 (e-ÚT 05.02.52) Bontott útépítési anyagok újrahasználata I. 

 Pályaszerkezet helyszíni hideg újrahasznosítása 

ÚT 2-3.708 (e-ÚT 05.02.53) Bontott útépítési anyagok újrahasználata II. 

 Telepen történő hideg újrahasznosítás 

ÚT 2-3.709 (e-ÚT 05.02.55) Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek helyszíni újrafelhasználása 

melegremix eljárással 

ÚT 2-3.710 (e-ÚT 05.02.31) Útbeton betonhulladék újrahasznosításával 

TÚ 3 (e-ÚT 03.07.13) Közutakon alkalmazható sebességcsökkentő eszközök 

TÚ 7 (e-ÚT 08.00.21) Utak üzemeltetése és fenntartása 

TÚ 9 (e-ÚT 06.03.14) Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezésének segédlete 

TÚ 10 (e-ÚT 03.01.12) A vonalvezetés tervezése, a vízszintes és magassági 

vonalvezetés összehangolása 

TÚ 13 (e-ÚT 03.03.22) Szintbeni közúti csomópontok tervezése és méretezése 

 (A KTSZ kiegészítése) 

TÚ 14 (e-ÚT 01.01.11) Útépítési Szerződések Egységek Műszaki Feltételei (USZEF) 

TÚ 18 (e-ÚT 03.01.13) Mezőgazdasági utak tervezései előírásai 

 (A KTSZ kiegészítése) 

 

Ha a termékre nem vonatkozik követelmény, szabvány, vagy ha a terméket a szokásostól 

eltérő módon kívánják alkalmazni szükséges előírni a termék adott felhasználási célra való 

alkalmasságának bizonyítására Építőipari Műszaki Engedély meglétét is. 

 

Az Építőipari Műszaki Engedélyt a 39/1997 (XII. 19.) KTM- IKiM együttes rendelet 

szabályozza. Jelenleg az Építésügyi Minőségellenőrzési Innovációs Kht. van kijelölve ennek 

tanúsítására. 

A megfelelőség igazolás módozatait a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 

szabályozza. A megfelelőség igazolása fenti rendelet alapján lehet: 

 Megfelelőségi tanúsítvány, 

 szállítói (gyártó, forgalmazó) megfelelőségi nyilatkozata. 

Azt is elő kell írni, hogy a Vállalkozónak rendelkeznie kell minőségirányítási vezetővel. 

Felelősségi körét az ISO 9001 szabvány rögzíti. 

Rögzíteni kell azt is, hogy a munkát érvényben lévő rendelet alapján csak felelős műszaki 

vezetői jogosultsággal rendelkező mérnök irányíthatja. A műszaki ellenőrnek a munka 

megkezdésétől, annak befejezéséig a feladatok szerződésszerű elvégzésének ellenőrzésére 

rendelkezésére kell állni a helyszínen. 
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A Vállalkozónak minőségügyi tervet kell benyújtania, amelynek legalább az alábbiakat kell 

tartalmaznia: 

 mintavételi és minősítési terv, 

 alapanyagok megfelelősségét tanúsító vizsgálati jelentések, 

 keverékterv, 

 technológiai utasítások az eltérő munkafolyamatokhoz. 

 

A felsoroltakat a projektben résztvevők részére  

 ismertté kell tenni, 

 meg kell érteni, 

 el kell fogadtatni,  

 és be kell tartani. 

 

A minőségügyi terv hivatkozik többek között: 

 kiviteli tervre, 

 a megvalósítás folyamat tervére, 

 a vonatkozó műszaki szabályozásra, előírásokra. 

 

A minőségügyi tervben meg kell fogalmazni: 

 a megvalósítás során elérendő minőségi célokat, 

 a minőségi követelmények körét: a szerződésben és a tervdokumentációkban 

előírt szabályozók és a szervezet által előírt (például a minőségirányítási 

rendszere által előírt) követelményeket, 

 a felelősségi körök konkrét felosztását a projektmegvalósítás különféle fázisaiban, 

 az adott technológiai folyamathoz szükséges konkrét erőforrásokat, 

 a munkafolyamatok és dokumentumok kialakítását, 

 ellenőrzési (geodéziai, labor) programokat, 

 helyesbítő és megelőző tevékenységet, 

a követelményeknek való megfelelősség igazolásához szükséges dokumentumokat, 

formanyomtatványokat. 

 

TECHNOLÓGAI UTASÍTÁSOK (TU) 

Az adott technológia alkalmazási, tárgyi, személyi, ellenőrzési feltételeit, feladatait rögzíti. 

Meghatározza a jellemző paramétereket is. 

 

A TU-kat a műszaki ellenőrzést végző Mérnököknek jóvá kell hagynia legalább 72 órával a 

beépítés munkafolyamat megkezdése előtt. 

 

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK DIREKTÍVA 

 

Az Európai Unióban az építőipar számára a legalapvetőbb előírásokat az Építési Termék 

Direktíva tartalmazza, a benne foglaltak érvényesítése a tagországok számára kötelező. 
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A direktíva célja: 

megszüntesse az építési termékek szabad forgalmát gátló akadályokat, csak olyan termék 

kerülhessen a piacra, amelyek használatra alkalmasak, vagyis olyan tulajdonságokkal 

rendelkeznek, hogy a felhasználásukkal megvalósított építmény – megfelelő tervezést és 

kivitelezést feltételezve – teljesítse az alapvető követelményeket. 

 

Másképpen fogalmazva megakadályozza olyan termékek forgalomba hozását, amelyek 

biztonság nélküli, egészségre káros, nem környezetbarát építményeket eredményeznek. 

 

A CE jelölés egységes alkalmazását a 89/106 EGK számú irányelv és a Tanács 93/68/ EGK 

irányelve írta elő. Ez egy megfelelősség értékelés a forgalomba hozatalról. Ez a direktíva a 

legsajátosabb, legkomplexebb, mert középpontjában hat követelmény áll nevezetesen: 

Mechanikai ellenállás, stabilitás. 

Tűzbiztonság. 

Higiénia, egészség és környezetvédelem. 

Használati biztonság. 

Zajvédelem. 

Energiatakarékosság, hő védelem. 

 

A CE jelölés egy megfelelőségi jelölés. Azt jelzi, hogy a termék a megfelelőség igazolási 

eljárás során eredményesen vizsgázott. 

 

A CE jelölést a gyártó/szállító a megfelelőség tanúsítására adja ki, amelyet megelőz egy 

tanúsító szervezet megfelelőségi tanúsítási eljárása. Azt is jelenti a CE jelölés, hogy a termék 

megfelel a harmonizált szabványoknak, megfelel az Európai Műszaki Engedélynek, megfelel 

harmonizált műszaki specifikációk hiányában olyan nemzeti műszaki specifikációnak, 

amelyek megfelelnek az alapvető követelményeknek. 

 

A CE jelölést magán a terméken, ill. a termékre ragasztott csomagoláson, vagy a kísérő 

dokumentumon kell feltüntetni. A CE jelölést a termék ellenőrzésével megbízott szerv 

azonosító száma és az odaítélés éve követi, majd a gyártó neve jön és (vagy) annak 

azonosítója. 

 

A CE jellel ellátott termékek a közösség területén belül szabadon forgalmazhatók és tervezett 

céljuknak megfelelően szabadon felhasználhatók. 

 

MINTAVÉTEL, MINŐSÍTÉS 

 

A mintavételi jegyzőkönyvet sorszámmal kell ellátni. 

Értékelés: A vizsgált paraméter jellemző értékének meghatározása a mért adatokból. 

Minősítés: A mintával reprezentált tétel megfelelőségének megállapítása. 

A minősítés feltételei: 
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a minta és mintavétel szabályos volt, 

valamennyi előírt vizsgálat megtörtént értékelhető eredménnyel. 

 

A minőség ellenőrzése során külön kell kezelni a nem megfelelősségű eseteket. Fontos a 

helyesbítő, megelőző tevékenység hangsúlyozása is. 

 

12. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások 

 

Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási 

óvórendszabályokat be kell tartani, betartásukért a kivitelező által kijelölt munkavédelmi 

felelős, illetve az építésvezető személyesen felelős. Biztosítani kell, hogy a munkavégzés 

ideje alatt mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelős. 

Utalva arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkenését semmi sem 

indokolja, külön felhívjuk a kivitelező figyelmét az alábbiak pontos betartására: 

 

 A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell valósítani, a 

munkaárkokon való átjárást kellő módon biztosítani szükséges. 

 Földmunkák végzését szűk munkatér esetén kézi erővel írjuk elő. 

 Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen lehetséges, ahol más 

létesítményekben a gépi földmunkából károk nem keletkezhetnek. Ahol a helyi 

viszonyok miatt ilyen kár előfordulása lehetséges, ott a gépi földmunka végzését 

feltétlenül mellőzni kell. 

 A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe bejelölni. A 

keresztező közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett 

területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve 

biztosítani. 

 Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok 

feltárását ilyen helyeken igen gondos, óvatos felásással kell elvégezni. Különös 

gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. 

A munkahely melletti vezetéknek szakközeg (üzemeltető) útján való áramtalanításáról 

is gondoskodni kell. Kotrós munka esetén külön ellenőrizni kell, hogy elektromos 

vezeték esetén a kotró és gémje azt az előírt biztonsági övezeten belül meg ne 

közelítse. 

 Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös 

figyelemmel, gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett, 

megfelelő felszerelések, védőeszközök használatával. 

 A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni 

segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények 

figyelembevételével a kivitelező feladata. 
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Az építési munkák során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes 

anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A 

szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell. 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 

 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről. 

 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról. 

 295/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi 

Főfelügyelőségről. 

 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

Munkahelyek munkavédelmi követelményeivel összefüggő jogszabályok: 

 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és 

egészségvédelmi jelzésekről. 

 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és 

szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről.  

 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről. 

 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 

építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.  

 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan 

robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi 

követelményeiről. 

Munkaeszközök, gépek munkavédelmi követelményei: 

 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.  

 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról.  

Egyéni védőeszközök követelményeiről kiadott jogszabályok: 

 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 

védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.  

 2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról.  

 13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét vizsgáló, 

tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének részletes szabályairól és az Európai 

Bizottságnak, illetőleg az Európai Unió tagállamainak való bejelentéséről, valamint a 

kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról.  

http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/1993_XCIII.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/1996_LXXV.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/2000_XXV.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/295_2006.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/2_1998_MUM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/80_1999_Korm.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/3_2002_SzCsM-EuM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/4_2002_SZCSM-EuM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/3_2003_FMM-ESzCsM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/14_2004_FMM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/21_1998_IKIM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/65_1999_EuM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/2_2002_SZCSM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/13_2004_FMM.pdf
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Anyagmozgatással, közlekedéssel összefüggésben kiadott munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok: 

 2/1972. (I. 25.) KPM rendelet a Közlekedési Balesetelhárító és Egészségvédő 

óvórendszabály IV. (Anyagmozgatás és -tárolás) fejezetének kiadásáról.  

 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági 

követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 1.sz.melléklet: Vasútüzemi munkák 

biztonsági szabályzata; 2.sz.melléklet: Vasútépítési és vasútfenntartási biztonsági 

szabályzata; 3.sz.melléklet: Gépjármûjavítás biztonsági szabályzata; 4.sz.melléklet: 

Hajózási munkák biztonsági szabályzata  

Építés, hegesztés, vas- és fémipari szerelés, emelőgép, ipari alpintechnika speciális - 

munkavédelem tárgyú - jogszabályai: 

 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat 

kiadásáról.  

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről.  

 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról.  

 4/2002.(II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 

építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.  

 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági 

szabályzatáról.  

 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról.  

 135/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységgel 

kapcsolatos adatszolgáltatásról.  

Tűzvédelem: 

 47/2004. (III. 18.) Korm. rendelet egyes környezetvédelmi jogszabályok 

módosításáról. 

 4/2004. (IV. 7.) KvVM-ESzCsM-FVM együttes rendelet a légszennyezettség 

határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

szóló 14/2001. (V. 9.)KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosításáról. 

 43/2004. (IV. 26.) ESzCsM-KvVM együttes rendelet az egyes veszélyes 

anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek 

korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet módosításáról. 

 7/2004. (IV. 27.) KvVM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött 

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével 

kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet módosításáról. 

 

http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/2_1972_KPM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/17_1993_KHVM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/31_1995_IKM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/253_1997_korm.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/47_1999_GM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/4_2002_SZCSM-EuM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/11_2003_FMM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/143_2004_GKM.pdf
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13.  Mellékletek 

 

- Tervezői nyilatkozat 

- Mérnök kamarai igazolás 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

A tervezett létesítmény megnevezése: 

 

Az Egres utcai óvoda beruházáshoz kapcsolódó 

kiegészítő útépítési és forgalomtechnikai tervek 

 

Direkt (jelzőlámpa nélküli) kihajtó ág tervezése 

a 11-es főút és Egres út torkolatánál 

 

Tervfajta: Engedélyezési terv 

 

Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti 

hatósági előírásoknak, a tűzvédelmi rendeletek, szabályzatok, az országos (MSZ) és 

ágazat szabványok, műszaki előírások követelményeinek. 

 

A dokumentáció a létesítmények telepítésére vonatkozó biztonságtechnikai 

szabványok, valamint hatósági, egészség- és környezetvédelmi előírások betartásával 

készült, továbbá ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás vonatkozó 

fejezetei tartalmazzák. 

 

A tervben meghatározott beruházás létesítményeinek adatai az engedélyezési tervben, 

az építési engedélyekben és azok mellékleteiben foglalt előírásokkal együtt 

érvényesek. 

 

Budapest, 2016. március 

 

 

 
…………………………. 

Csizmár Robin 

okl. építőmérnök, tervező 

KÉ-T, 01-11677 

 

 


