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TERVEZŐI NYILATKOZAT

A tervezett létesítmény megnevezése:

Járda építés/felújítás a Szentlászlói út bal oldalán
Párhuzamos parkolósáv kiépítése

Tervfajta: ENGEDÉLYEZÉSI TERV
Szakág:  ÚTÉPÍTÉS, VÍZELVEZETÉS,
 
Az utak építésének és a forgalom részére való átadásának hatósági engedélyezéséről szóló 
93/2012.(V.10.) Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdésének b.) pontjában foglaltak alapján

hogy a tervek megfelelnek a tervezéskor érvényben lévő általános és eseti hat
megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos és 
ágazati szabványok, műszaki előírások követelményeinek.
A tervezés során szabványtól való eltérést nem kértünk.
A tervdokumentáció tartalma kielégíti az 522/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben előírt 
követelményeket. 
A tárgyi dokumentáció a létesítmény (létesítmény
vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb hatósági
környezetvédelmi előírások betartásával készült, valamint ezek érvényesítésének módját, adatait a 
műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák.
A vezetékkeresztezések és megközelítések megfelelnek az MSZ 151
vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre 
vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm.rendelet 1. sz. mellékletében (A 
vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvonal jel
megközelítésére vonatkozó részletes szabályok) foglalt, vonatkozó, előírásoknak.
A tárgyi tervezés során a közműkezelőkkel, közútkezelőkkel és Önkormányzattal a szükséges tervközi 
egyeztetések megtörténtek. 
Alulírott szakági tervező tervezői jogosultsággal rendelkez
A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (5)
hogy a tervdokumentáció tartalmazza a) tárgyi létesítmény, aa
b) tervezett kialakításának leírását a műszaki leírásban. A Tervezői nyilatkozat tartalmazza az alulírott 
Tervező c) jogosultságának igazolását valamint d) annak kinyilvántartását, hogy da) az általa tervezett 
műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési 
követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak. dc) Az építési
kivitelezési terv összhangban van. de) nincs műemlék a tervezési területen. e) betervezett építési 
termékek megfelelnek a 3275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletnek.
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s a forgalom részére való átadásának hatósági engedélyezéséről szóló 
93/2012.(V.10.) Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdésének b.) pontjában foglaltak alapján

n y i l a t k o z o m, 
hogy a tervek megfelelnek a tervezéskor érvényben lévő általános és eseti hatósági előírásoknak, a 
megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos és 
ágazati szabványok, műszaki előírások követelményeinek. 
A tervezés során szabványtól való eltérést nem kértünk. 

a kielégíti az 522/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben előírt 

A tárgyi dokumentáció a létesítmény (létesítmény-csoport) telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére 
vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb hatósági 
környezetvédelmi előírások betartásával készült, valamint ezek érvényesítésének módját, adatait a 
műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák. 
A vezetékkeresztezések és megközelítések megfelelnek az MSZ 151-1:2000 szabványlap, valam
vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre 
vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm.rendelet 1. sz. mellékletében (A 
vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvonal jellegű építménnyel történő keresztezésére és 
megközelítésére vonatkozó részletes szabályok) foglalt, vonatkozó, előírásoknak. 
A tárgyi tervezés során a közműkezelőkkel, közútkezelőkkel és Önkormányzattal a szükséges tervközi 

ott szakági tervező tervezői jogosultsággal rendelkezik, a kamarai nyilvántartásban szerepel.
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés alábbi pontjai alapján a Tervező nyilatkozza:

hogy a tervdokumentáció tartalmazza a) tárgyi létesítmény, aa) fentiekben megjelölt helyen történő, ab) 
b) tervezett kialakításának leírását a műszaki leírásban. A Tervezői nyilatkozat tartalmazza az alulírott 
Tervező c) jogosultságának igazolását valamint d) annak kinyilvántartását, hogy da) az általa tervezett 

zaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési 
követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak. dc) Az építési engedélyezési terv és a 
kivitelezési terv összhangban van. de) nincs műemlék a tervezési területen. e) betervezett építési 
termékek megfelelnek a 3275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletnek. 
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I. ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI SZAKASZ, KIINDULÁSI FELTÉTELEK 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.) az Izbégi 
Általános Iskola és Óvoda környezetében a közlekedési helyzet javítását célzó intézkedéseket 
kíván megvalósítani. Egyrészt járdák építésével, illetve felújításával javítani kívánja az 
oktatási intézmények gyalogos kapcsolatait, új jelzőlámpával biztosított kijelölt 
gyalogátkelőhely létesítésével növelve a Szentlászlói úton történő átkelés biztonságát. 
Másrészt a Mária utca Szentlászlói úthoz csatlakozás átépítésével a csomópont járhatóságát, 
illetve a meglévő árok lefedésével a meglévő parkolóhelyek bővítését kívánja biztosítani. 

Szentendre Város Önkormányzata meghívásos közbeszerzési eljárás eredményeként, 
megbízást adott a GrafiTUS Kft.-nek az alábbi feladatok elvégzésére vonatkozó 
engedélyezési és kiviteli terveik elkészítésére. 

 Szentlászlói út bal oldalán a meglévő járda felújítása – a közúttól kiemelt 
szegéllyel történő elválasztással - a Mária utca – Bessenyei utca közötti 
szakaszon, 

 Új járda kiépítése a 3331 hrsz. ingatlanon a Szentlászlói út – Forgách utca - 
Vasvári Pál utca közötti gyalogos kapcsolat biztosítására, 

 Meglévő kijelölt gyalogátkelőhely megszüntetése, új jelzőlámpával biztosított 
gyalogátkelőhely kijelölése a Szentlászlói úton, 

 Mária utca csatlakozásának magassági korrekciója, párhuzamos parkolósáv 
kialakításával (K&R), parkolóhelyek kijelölése a 2730/7 hrsz. ingatlanon. 

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

o Útépítés, vízelvezetés, forgalomtechnika (GrafiTUS Kft.) 
o Műtárgyak (Renoval 2002 Bt.) 
o Közvilágítás (VET Kft., EKA Kft.) 

Jelen tervdokumentáció az engedélyezési terveket foglalja magában. 

A műszaki megoldások kialakítását, valamint a terv véglegesítését többszöri 
konzultáció, egyeztetés előzte meg az érintett közútkezelők és a Megrendelő szakembereivel. 
Az egyes műszaki megoldások paramétereinek részletezése, illetve pontosítása ezeken az 
egyeztetéseken kerültek meghatározásra.  

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

A tervezés során az alábbi érvényben lévő szabványokat és útügyi előírásokat vettük 
figyelembe: 
e-UT 03.00.21 Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei 
e-UT 03.01.11 Közutak Tervezése (KTSZ) 
e-UT 03.02.21 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények 

útcsatlakozása 
e-UT 03.03.31 A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és 

üzemeltetése 
e-UT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények  
e-UT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése 
e-UT 04.00.11 A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata (JTSZ) 
e-UT 04.00.12 Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezésének, 

alkalmazásának és elhelyezésének követelményei 



e-UT 04.00.15 A Közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és 
Forgalombiztonsági Szabályzata 

e-UT 04.01.12 Jármű- és gyalogosérzékelők (detektorok) alkalmazása 
e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, 

alkalmazása és elhelyezése 
e-UT 04.02.12 Közúti jelzőtáblák. A feliratok betűi, számjegyei és írásjele 
e-UT 04.02.13 Közúti jelzőtáblák. Az útbaigazító jelzőtáblák 

megtervezése, alkalmazása és elhelyezése 
e-UT 04.02.21 Közúti jelzőtáblák. Veszélyt jelző táblák és jelképeik 
e-UT 04.02.22 Közúti jelzőtáblák. Áthaladási elsőbbséget szabályozó 

jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.23 Közúti jelzőtáblák. Tilalmi jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.24 Közúti jelzőtáblák. Utasítást adó jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.25 Közúti jelzőtáblák. Tájékoztató jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.26 Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.31 Közúti jelzőtáblák. Különleges szabályokat jelzőtáblák és 

jelképeik 
e-UT 04.02.32 Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és 

jelképeik 
e-UT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése 
e-UT 04.03.21 Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése 
e-UT 04.05.11 A közúti elzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei 
e-UT 04.05.12 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes 

forgalomszabályozása 
e-UT 05.01.22 Modifikált útépítési bitumenek. Követelmények 
e-UT 05.02.11 Útépítési aszfaltkeverékek és út- pályaszerkezeti 

aszfaltrétegek 
e-UT 05.02.43 Útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek felhasználói 

követelményei 
e-UT 05.02.31 Útburkolatok hézagkitöltő anyagai 
e-UT 05.02.41 Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása. 

Általános feltételek 
e-UT 05.02.54 Pályalemezekből visszanyert beton újrafelhasználása 
e-UT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai 

szabályai 
e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek és megerősítésük 

méretezése 
e-UT 06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és 

minőségi követelmények 
e-UT 06.03.32 Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények 
e-UT 06.03.33 Útépítési beton burkolatalapok. Tervezési előírások 
e-UT 06.03.41 Kő- és műkő burkolatok építése 
e-UT 06.03.42 Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése. 

Követelmények   
e-UT 06.03.51 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus 

kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások 
e-UT 06.03.52 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus 

kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások 
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről 



II. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 

II./a Meglévő állapot ismertetése 

A tervezési terület Szentendre város belterületén, a Magyar Közút Nzrt. kezelésében 
lévő 1116 j. Szentendre – Visegrád összekötő út (Szentlászlói út), az Önkormányzat 
kezelésében lévő Mária utca, valamint a szintén önkormányzati tulajdonban/kezelésben lévő 
3331 és 2730/7 hrsz. ingatlanokon található. A Szentlászlói út – Mária utca csatlakozás 
egyszerű útcsatlakozásként kialakított, STOP táblával szabályozott.  

A 1116 j. út 2x1 sávos érintett szakaszán a meglévő, tetőszelvényben kialakított burkolat 
szélessége ~6,0 m. A Mária u. – Bessenyei u. közötti szakaszon a bal oldali ~1,0 m széles 
járda az úttól zöldsávval elválasztott, melyben az iskola előtti szakaszon acélszalag korlát 
került kiépítésre. A jobb oldali járda a meglévő támfal tetején, az úttól ~1,3 m 
szintkülönbséggel vezet. Az útszakaszon 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. 

  

1. ábra: Szentlászlói út bal oldali járda kialakítása 

A Mária u.~82º-os szögben, meredeken csatlakozik a Szentlászlói úthoz. A csomópont 
beláthatóságát tükör segíti. A szintén tetőszelvényes, bal oldalon „K”, jobb oldalon kiemelt 
szegéllyel határolt burkolat szélessége mindössze ~4,0 – 4,5 m közötti. Az út jobb oldalán 
burkolt levezető meder és – gyalogos korláttal elválasztott - lépcsős járda, a bal oldalon 
merőleges parkolók kerültek kiépítésre. Az útszakasz alján, az iskolával szemközti 2730/7 
hrsz. ingatlan meglévő beton burkolata parkolóként funkcionál. 

 
2. ábra: Mária u. Szentlászlói út csatlakozása 

  



  
3. ábra: Mária utca és 2730/7 hrsz. ingatlan érintett szakaszai 

A Szentlászlói út jobb oldalán egyoldali elrendezésben, 8 m fénypont magasságban 
közvilágítási hálózat épült ki (28 m átlagos oszloptávolsággal, Tungsram-Schréder Z12 típusú 
NA 100W halogén lámpatestekkel). A gyalogos átvezetés keresztmetszetében a meglévő 
közvilágítási hálózat közepes megvilágítási szintet biztosít. Kijelölt gyalogátkelőhely 
létesítéséhez szükséges kiemelt megvilágítási szint teljesítését - meglévő állapotában - nem 
tudja biztosítani.  

II./b Meglévő forgalomnagyság, forgalomlefolyás 

Az alábbiakban közöljük az országos közutak 2016. évre vonatkozó keresztmetszeti 
forgalma kiadványban publikált 1116 j. út 3+000 kmsz.-ben (24%-os pontosságú) mért 
eredményeit:  
1116 j. út évi átlagos napi forgalma 

szgk kis tgk 

autóbusz tgk motor-
kerékpár kerékpár 

lassú 
jármű szóló csuklós közepes nehéz pótkocsis nyerges speciális 

jm/nap jm/nap jm/nap jm/nap jm/nap jm/nap jm/nap jm/nap jm/nap jm/nap jm/nap jm/nap 

2141 422 105 5 22 13 0 0 0 91 88 12 

ÁNF: 2887 j/nap, 2908 E/nap 

MOF: 285 E/ó 

Pályaszerkezet méretezési forgalom: 132 Et/nap. 

A Szentlászlói út kihasználtsága – fenti adatok alapján – alacsonynak számít, ugyanakkor 
az iskola forgalomvonzó hatása miatt, elsősorban reggel fél 8 – 8 óra között telített az 
útszakasz. 

 

4. ábra: Jellemző sorképződés iskolakezdés előtt 



Ebben az időszakban az iskolába igyekvők minden lehetőséget kihasználnak a 
Szentlászlói úti átkeléshez. 

 

 
5. ábra: Jellemző gyalogos mozgások az útcsatlakozásban 

 

II/c Baleseti adatok 

Az elmúlt két év adatai alapján a Szentlászlói út – Mária u. csomópontban egy súlyos 
kimenetelű baleset történt.  
A délutáni órákban, nappali természetes fényviszonyban, száraz állapotú útviszonyok 
mellett történt balesetben a Mária u. felől balra kanyarodó hibájából a Szentlászlói úton 
közlekedő vétlen jármű vezetője súlyosan megsérült. 

A baleset típusa:  
(603) Keresztirányból érkező járművek ütközése, az egyik jármű 
BALRA kanyarodik.  

A baleset 
típuscsoportja:  

(600) keresztirányba haladó, kanyarodó 
járművek összeütközése  

 

Balesetet előídéző ok:  (131) a közúti jelzőtáblák utasítása ellenére  

Balesetet előídéző 
okcsoport:  

(13) elsőbbség meg nem adása  

Balesetet természete:  
(13) keresztező irányba haladó járművek 
összeütközése  

 

  



 

   

III. TERVEZETT ÁLLAPOT 

III./a A tervezési munka leírása, tervezési paraméterek 

III./a/1. A tervezési munka leírása 

A tervezési terület Szentendre Ny-i részén helyezkedik el, a 1116 j út 2+675 kmsz.-
ben csatlakozó Mária utca csomópontjától nyugati irányban a Bessenyei utcáig, illetve déli 
irányban az iskola behajtójáig, valamint északi irányban a Vasvári Pál utcáig helyezkedik 
el.  

A tervezési feladat az érintett csomóponti szakasz korrekcióján túl a meglévő járdák 
szükség szerinti felújítását/átépítését, a gyalogátkelőhely kijelölését/megszüntetését és a 
Mária utca nyugati oldalán párhuzamos parkolósáv megtervezését, valamint a szükséges 
közvilágítási, szerkezeti és forgalomtechnikai beavatkozások előírását tartalmazza. 

III./a/2. Tervezési paraméterek 

A tapasztalt kötöttségeknek, a jelenlegi kiépítésnek és az egyeztetéseknek 
megfelelően a tervezett útszakaszok tervezési osztályát az alábbiak szerint vettük 
figyelembe: 

1116 j. út: Belterületi gyűjtőút:    B.V.c.D   
Ennek megfelelően a tervezési paraméterei az alábbiak: 

útkategória B.V.c.D 
vt, km/h 40 
min R, m 45 
min p, m 32 
max e, % 14,0 
min Rd, m 
megállási látótávolság biztosításához 

350 

min Rh, m 500 
min d, % 2,5 
max q, % 7,0 
max Δer, % 2,0 
min Δer, % 0,3 
min Lm, m 35 
forgalmi sávszélesség, m 3.00 
biztonsági sáv kiemelt szegélyen belül, m 0,00 

A tapasztalt kötöttségeknek és az egyeztetéseknek megfelelően a Mária utcát 
B.VI.d.D tervezési osztályba – belterületi vegyes használatú mellékút - soroltuk be, 
amelyhez a KTSZ már nem rendeli hozzá a vt = 30 km/h tervezési sebességet sem. 
Tervezésénél alapvetően a járhatóság szempontját tartottuk szem előtt.  

A fenti tervezési osztályoknak megfelelően alkalmazott geometriai és keresztmetszeti 
jellemzőket a terv egyes munkarészei - helyszínrajzok (3.), hossz-szelvények (4.), 
mintakeresztszelvények (5.), jellemző keresztszelvények (6.) - tételesen tartalmazzák. 



 

   

III./b Az út kategóriába sorolása, a területrendezési tervekkel, a helyi építési 
szabályzattal való összhang, illetve az azokkal történő megfelelőség igazolása 

III./b/1. Az út kategóriába sorolása 

A III./a/2. pontban leírtak szerint. 

III./b/2. A területrendezési tervekkel, a helyi építési szabályzattal való összhang, illetve 
az azokkal történő megfelelőség igazolása  

A tervezés során az érintett közúti szakaszok nyomvonala nem változik, így az 
érvényben lévő területrendezési tervekkel összhangban marad. Erről, az építési 
engedélyezési eljárás során, a települési önkormányzat ad ki nyilatkozatot. 

 

6. ábra: Tervezési terület szabályozási tervi kivonata 

III./c Helyszínrajzi, magassági, keresztmetszeti kialakítás 

III./c/1. Helyszínrajzi, magassági kialakítás 

1116 j. út 

A Szentlászlói út tervezési területre eső szakaszának helyszínrajzi, magassági 
vonalvezetése nem változik. A tervezési szakasz eleje R=600 m sugarú jobb oldali ív 
végéhez csatlakozik. Rövid egyenes szakaszt követően R=250 m sugarú jobb ívben, a 
Mária u. csatlakozást követően R=500 m sugarú bal ívben halad. Ezt követően egyenes 
vonalvezetésű, a tervezési szakasz végén – a Bessenyei utca csatlakozásában - R=1000 m 
sugarú bal ív elejéhez csatlakozik. A tengely kezdőpontja a 1116 j. út 2+620.00 km 
szelvénye, hossza 164,07 m.  

A Szentlászlói út magassági vonalvezetése folyamatos, de változó (1,85 – 2,75 % 
közötti) mértékű emelkedésben vezetett. 

A tervezett bal oldali járda magassági vonalvezetése követi a bal oldali burkolatszél 



 

   

mellett tervezett kiemelt szegély magassági vonalvezetését. A Mária utca csatlakozást 
követően a tervezett járda 1,25 – 1,70 m szélességben történő kiépítését terveztük, a 2970 
hrsz. ingatlan igénybevételével, az utcafronti kerítésének átépítésével.  

Mária utca 

A Mária utca csomóponti szakasza egyenes két kis törésszögű egyenes szakaszból áll, 
melyeket R=500 m sugarú bal ív köt össze. A tengely kezdőpontja a 1116 j. út tengelyéhez 
kapcsolódik, hossza 73,10 m.  

Helyszínrajzilag a tervezett tengelyt a bal oldali szegélyvonaltól 2,50 m-re vettük fel. 

Tekintettel arra, hogy magasságilag a Mária utca burkolata ~15%-os eséssel 
csatlakozik a Szentlászlói út burkolatához, a STOP táblától történő elindulás – különösen 
nedves burkolat esetén – rendkívül körülményes. A becsatlakozás megkönnyítése 
érdekében a Mária utca tervezési szakasz elején magassági korrekciót terveztünk. Az R=50 
m sugarú domború és R=250 m sugarú homorú lekerekítő ívek tervezésével az elinduló 
személygépjárművek lényegesen kisebb hajlású emelkedőben tudják a kanyarodási 
manővert megkezdeni, növelve a főirányba történő becsatlakozás biztonságát. 

A magassági korrekció során a meglévő burkolat 12 m hosszú szakasza 
visszabontásra kerül. 

A tervezett jobb oldali rácsos folyóka – igazodva a meglévő árok nyomvonalához – 
egyenes vonalvezetésű, a jobb oldali kiemelt szegély pedig a meglévő lépcsős járda 
vonalvezetéséhez illeszkedik. Ennek eredményeként a burkolat szélessége lefelé szűkülő.  

A 2730/7 hrsz. ingatlanon a meglévő beton burkolat térkő burkolattal kerül 
kiegészítésre, melyen biztosítható az épülő lakópark közúti kiszolgálása mellett 15 db 
merőleges parkolóhely kijelölése, melyek közül egy darab parkolóhely akadálymentes 
kialakítású. 

3331 hrsz. ingatlanon vezetett járda 

A 3331 hrsz. ingatlanon tervezett járda a Szentlászlói út jobb oldali járdája és a 
Forgách u. - Vasvári Pál u. között teremt kapcsolatot. Helyszínrajzi és magassági 
vonalvezetése illeszkedik a meglévő útburkolatokhoz és terepviszonyokhoz. A tervezési 
szakasz eleje csatlakozik a Szentlászlói út jobb oldali járdájához, a meglévő kerítés 
visszabontásával. A kerítés mögötti tereplépcsőt – támfalak között vezetett - kissugarú 
(R=5 m) ellenívekkel terveztük. A tervezett járdaszakasz egyenletes, 17,5%-os esésben 
kialakítható, hossza 57,05 m. 

III./c/2 Keresztmetszeti kialakítás 

Keresztmetszeti kialakítás 

A választott keresztmetszeti jellemzők megfelelnek a vonatkozó szabványok, 
szabályzatok előírásainak, továbbá a Megbízói és közútkezelői igényeknek. Az egyes 
tervezett közúti létesítményeknél az alábbi keresztmetszeti jellemzőket alkalmaztuk, 
esetenként megemlítve az eltéréseket: 

1116 j. út: 

 - forgalmi sávok szélessége: 3.00 m 
 - Kiemelt szegély melletti biztonsági sáv szélessége:  0.00 m 
 - Kiemelt szegély magassága:   12 cm 
 - oldalesés a burkolaton (d): vált. 



 

   

 - járda szélessége: vált. 1.25 – 1.70 m 
 - oldalesés a járdán:  2.0 % 
 - lépcsőfokok mérete (h, sz):  16 cm, 32 cm 
 - rámpa lejtése:  14 % 

Mária utca 

 - burkolat szélessége: 5.00 m 
 - oldalesés a burkolaton tetőszelvényben (d): 2,5 %  
 - párhuzamos parkolósáv szélessége: vált. 2.50 - 1.20 m 
 - Kiemelt szegély magassága:   12 cm 

2730/7 hrsz. ingatlan 

 - merőleges parkoló kialakítása: 2,50 x 5.00 m 
 - akadálymentes parkoló kialakítása: 3,60 x 5.00 m 

3331 hrsz. ingatlan 

 - járda szélessége: 1.50 m 
 - padka szélessége (min.): 0.50 m 
 - oldalesés a burkolaton (d): 2.5 % 
 - oldalesés a padkán: 5.0 % 
 - rézsűhajlás: 1:1.5 

III./c/3 Földmunka tervezése 

A földmunkákat csak az érintett közművekkel, zárt víztelenítési elemekkel 
kapcsolatos tennivalók (létesítés, meglévőknél védelembe helyezés, kiváltás, átépítés) 
elvégzése után szabad megkezdeni, betartva a közműkezelők előírásait.  

Terep előkészítés 

A tervezett utak területéről a növényzetet és a felszíni, laza, növényi gyökerekkel 
átszőtt alkalmatlan, humuszos fedőréteget, illetve a feltöltések felső zónáját el kell 
távolítani. A letermelendő fedőréteg vastagsága minimálisan 20 cm. 

A letermelés után visszamaradt gödröket, árkokat ki kell tisztítani, a növényzetet el 
kell távolítani, majd helyi talajokkal, vagy más, töltésépítésre alkalmas talajjal az 
alkalmatlan fedőréteg eltávolítás szintjéig fel kell tölteni. Az előírt tömörség: Tr  87%. A 
terület nagy részén fentiek betartása esetén a műszakilag alkalmatlan rétegek letermelésre 
kerülnek 

Földműépítés, földműanyagok  

A földművek olyan földműanyagként hasznosítható talajból épülhetnek, melyek 
kielégítik az e-ÚT 06.02.11 Útügyi Műszaki Előírást. A beépítés előtt a töltésbe kerülő 
valamennyi anyagtípusból legalább 3 db Proctorvizsgálat készítendő, amelynek során 
megállapítandó a maximális száraz térfogatsűrűség (dmax) és az ehhez tartozó víztartalom 
(wopt). A beépítésre kerülő talajokat 20 - 25 cm-es rétegekben kell teríteni. A töltésépítés 
előtt, minimálisan 0.5 m magas töltésen próbatömörítést kell végezni az előírt tömörségi 
fok eléréséhez a szükséges tömörítőeszköz, rétegvastagság és járatszám kiválasztására. 
Tömörségellenőrzést minimum 2 ponton kell végezni. Ha az időjárás miatt a beépítésre 
szánt talaj víztartalma jelentősen csökken, akkor azt locsolással kell pótolni. Esős időben, 
túlzottan magas víztartalom, vagyis a talaj átázása esetén, a töltésépítést, illetve a tömörítést 
szüneteltetni kell, majd a továbbépítés előtt a töltés elázott felső rétegét le kell tolni. 



 

   

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy földmunkát csak arra alkalmas időszakban lehet és szabad 
végezni. Csapadékos időszakban a földmunkát szüneteltetni kell, mert már maga a 
gépekkel történő mozgás elfogadhatatlanná teheti a földmű minőségét, ami a későbbiekben 
többletmunkákat tehet szükségessé.  

Védőréteg 

A pályaszerkezet alá kiváló (M1), vagy jó (M2) minőségű földműanyagból méretezett 
vastagságú fagyvédőréteget kell beépíteni. Az útpályaszerkezet fagyvédelmének 
méretezését az e-ÚT 06.02.11 előírás 4.3.4.4. pontja alapján ellenőriztük. Ennek során 
figyelembevettük az éghajlati övezetet, a forgalmi terhelést és a talajok fagyveszélyességét, 
a pályaszerkezeti rétegek vastagságát, továbbá a pályaszerkezeti rétegek hőszigetelő 
képességét, hajlítószilárdságát és vízzáróságát. 

Az ellenőrzés alapján a pályaszerkezetek alá tervezett 25 cm védőréteg mindenütt 
megfelel. A védőréteget a burkolati alapréteg alatt, a teljes koronaszélességben végig kell 
vezetni. A védőréteg teherbírás javító, egyben fagyvédőrétegként szolgál. A földmű felső 
zónájába beépítendő fagyálló rétegként olyan szemcsés talaj használható fel, amely 
megfelel a hivatkozott műszaki előírás szerinti X-1 kategóriának, valamint kielégíti a 
következő követelményeket: 

 legnagyobb száraz térfogatsűrűsége legalább 1800 kg/m3, 
 egyenlőtlenségi mutató: Cu  6 és a szemeloszlás folytonos, 
 a 0,02 mm-nél kisebb szemcsék mennyisége legfeljebb 10 tömeg%, 
 a 0,1 mm-nél kisebb szemcsék mennyisége legfeljebb 25 tömeg%, 
 a legnagyobb szemcseátmérő a tömör rétegvastagság 1/2-énél kisebb legyen, 
 a módosított Proctor vizsgálat (MSZ EN 13286-2 és MSZ 14043-7) vagy a 
helyszíni próbatömörítés után a 0.1 mm-nél kisebb szemcsék tömegszázaléka 
nem haladhatja meg a vizsgálat vagy a próba előtti tömegszázalék 1.5-
szeresét.  

Tömörség, teherbírás  

A földmunkákat az alábbi tömörségekkel kell készíteni: 
Földmunka megnevezése  Tr (%) 
a termett tükörszinten  86 
védőréteg alatti földműben  91 
védőrétegben  96 

Földmunkák tömörségi előírásai 

A védőréteg alatt a földművön E2  40 kN/m2, a védőréteg tetején E2  65 kN/m2 
teherbírási értéket kell biztosítani.  

Víztelenítés  

A földmunkákat úgy kell megtervezni és építeni, hogy kivitelezés közben a csapadék 
és egyéb víz a földműben és környezetében kárt ne okozzon. A munkaterület víztelenítését 
már a tereprendezés fázisában a munkaterület határán nyitott árkokkal biztosítani kell. A 
felszíni vizeket összegyűjtő és elvezető végleges szerkezetek építését a földmű elkészülte 
után haladéktalanul be kell fejezni. A földmű felszínen építés közben szemcsés talajok 
esetében minimálisan 2.5%, vegyes összetételű, illetve kötött talajoknál legalább 4% 
oldalesés kötelező a vízlefolyás biztosítására. A meglevő burkolt utakhoz való 
csatlakozásnál, a védőréteg mindenütt nyúljon a meglevő védőréteg alá, a csatlakozás 
helyén az esetlegesen bejutó vizek kivezetését biztosítani kell.  



 

   

Közművezetékek  

Közművezetékek alá homokos kavics ágyazati réteg beépítése szükséges. Az ágyazat 
vastagsága 0.1 m + a cső belső átmérőjének egytized része legyen, de  > 30 cm esetében 
is minimum 20 cm szükséges. A vezetékek mellett és fölött 0.5 m-ig szemcsés visszatöltés 
készüljön, minimum Tr  87%-ig tömörítve.  

Munkagödrök kialakítása  

A tervezési területen munkagödrök kialakítása 1 - 2 m mélységig 4/4 rézsűben, vagy 
függőleges falban zártsorú dúcolás védelmében történhet, száraz munkatérben. Nagyobb 
mélységű kiemelés igénye esetén már csak zártsorúan megtámasztott munkagödör jöhet 
szóba. A munkagödrök visszatöltéseinek előírt tömörsége: Tr  87%. 

III./d Pályaszerkezetek 

III./d/1 Forgalmi terhelési osztály megállapítása 

Az e-UT 06.03.13 előírás 4.2.2. pontja alapján a tervezési forgalom az összevont 
járműkategóriák alapján határozható meg. A tervezési forgalom meghatározásához az 
autóbusz (egyes és csuklós), a nehéz tehergépkocsi (össztömeg > 7,5 tonna), a pótkocsis 
tehergépkocsi valamint a nyerges tehergépkocsi járműkategóriákat kell figyelembe venni. 

A tervezési forgalom az alábbi összefüggésekkel számítható: 
�� = z ∙ 1,25 ∙ 365 ∙ � ∙ � ∙ � ∙ �� ∙ (Á��� ∙ �� + Á��� ∙ �� + Á��� ∙ �� + Á���� ∙ ���) 

vagy: 

�� = 1,25 ∙ 365 ∙ � ∙ ÁNET 
ahol: 

Á��� = z ∙ � ∙ � ∙ �� ∙ (Á��� ∙ �� + Á��� ∙ �� + Á��� ∙ �� + Á���� ∙ ���) 

 

ahol: 
TF : tervezési forgalom, F100, egységtengely-áthaladás [db], 

ÁNET : az egységtengelyek átlagos napi áthaladási száma egy sávban, egy irányban 
[egységtengely/nap], 

z : az egyes 115 kN-os tengely, a kettős 180 kN-os tengely és az útkímélő 
190 kN-os tengely többlet fárasztó hatását figyelembe vevő szorzó, addig, 
amíg ezeknek megfelelő járműátszámítási szorzók meg nem jelennek [-], 

1,25 : biztonsági tényező, 
t : tervezési élettartam [év];  

országos főutakon és önkormányzati kezelésű főutakon és/vagy 
gyűjtőutakon: 15 év; országos és önkormányzati kezelésű mellékutakon: 10 
év, 

r : irányszorzó, amelynek segítségével a mindkét irányban adott 
keresztmetszeti forgalomból az egyik irányú forgalmat számítjuk ki [-], 

s : sávszorzó, amely az egyik irányban vezető forgalmi sávok számától függ, 
fN : a pályaszerkezet-méretezéshez képzett összevont járműosztályok 

forgalomfejlődési szorzója az e-UT 02.01.31 [ÚT 2-1.118:2005] alapján, 
ÁNFa : egyes és csuklós autóbuszok [jármű/nap], 

ea : járműátszámítási szorzó, egyes és csuklós autóbusz, 
ÁNFn : egyes nehéz tehergépkocsik [jármű/nap], 

en : járműátszámítási szorzó, egyes nehéz tehergépkocsik, 
ÁNFp : pótkocsis tehergépkocsik [jármű/nap], 

ep : járműátszámítási szorzó, pótkocsis tehergépkocsik, 
  



 

   

ÁNFny : nyerges szerelvények [jármű/nap], 
eny : járműátszámítási szorzó, nyerges szerelvények. 

A pályaszerkezet méretezése során az előírás értelmében a nehézgépjármű-forgalom 
fejlődésének figyelembe vételére a nehézgépjármű-kategóriára vonatkozó 
forgalomfejlődési szorzót kell használni, amely a méretezés során az összes nehézgépjármű 
osztályra érvényesnek tekintendő. A forgalomfejlődési szorzót a forgalomba helyezés 
évétől számított „t” tervezési élettartam felének évére kell kiszámolni, 2000-es bázisévre 
vonatkoztatva, az e-UT 02.01.31 szerint. Ez három lépésben történik, az alábbi egyenletek 
szerint, a feltételezve a 2018. évi forgalomba helyezést.  

Első lépésben a meghatározandó az alapév forgalmának viszonya a nullév 
forgalmához: 

�é��/é��
�,�,�

= ��,�,� ∙ (é�� − é��)� + ��,�,� ∙ (é�� − é��)� + ��,�,� ∙ (é�� − é��) + ��,�,�  
 

Második lépésben a távlati év forgalmának viszonya a nullév forgalmához: 

�é��/é��
�,�,�

= ��,�,� ∙ (é�� − é��)� + ��,�,� ∙ (é�� − é��)� + ��,�,� ∙ (é�� − é��) + ��,�,�  
 

A két arányszám felhasználásával adódik a forgalomfejlődési szorzó: 

�� = �é��/é��
�,�,�

=
�é��/é��

�,�,�

�é��/é��
�,�,�

  

ahol:  
a j,t,k, b j,t,k

 c j,t,k, d j,t,k
: a forgalomfejlődési függvény paraméterei j-edik járműosztály, t-edik 

területi egység és k-adik útkategória esetén (d=1,0), 
év0 : nullév: a szorzók függvényparamétereinek báziséve: 2000, 
év1 : alapév: a legfrissebb forgalomszámlálási eredmények éve, 
év2 : távlati év: az az év, amelyre a forgalmat előrebecsüljük. 

Az „a”, „b”, „c” és „d” együtthatók az előírásban meghatározott harmadfokú 
forgalomfejlődési görbék paraméterei a vonatkozó előírás alapján. 

A számítás során a nehézgépjármű-forgalom hasonló járműtípusokból álló összevont 
járműosztályokba sorolva kerül figyelembe vételre, melyeket az alábbi 3. táblázat 
tartalmaz.  

 

Jel Járműosztály 
Járműátszámítási szorzó, 

 „e” 
B Egyes és csuklós autóbuszok 1,3 
C Egyes nehéz tehergépkocsik 

(össztömeg > 7,5 tonna) 
0,6 

D Pótkocsis tehergépkocsik 1,6 
E Nyerges szerelvények 1,7 

3. táblázat: Az összevont járműosztályok járműátszámítási szorzója 
  



 

   

A tervezési forgalom értéke alapján az útszakasz forgalmi terhelési osztályba 
sorolandó az e-UT 06.03.13 előírás 4.1 táblázata alapján (4. táblázat).  

 
Jel Forgalmi terhelési osztály Tervezési forgalom, TF (F100, millió db) 

A Nagyon könnyű 0,031) < TF ≤ 0,1 

B Könnyű 0,1   < TF ≤  0,3 

C Közepes 0,3   < TF ≤  1,0 

D Nehéz 1,0   < TF ≤  3,0 

E Nagyon nehéz 3,0   < TF ≤ 10,0 

K Különösen nehéz 10,0   < TF ≤ 30,0 

R Rendkívül nehéz > 30,0 

4. táblázat: A forgalmi terhelési osztályok megnevezése 

 



 

   

III./d/2 A pályaszerkezeti rétegek megválasztásának szempontjai 

A forgalmi terhelési osztály ismeretében, a tervezhető aszfaltkeverékek 
kiválasztásához meghatározandó az út igénybevételi kategóriája, az 5. táblázat szerint (e-
UT 06.03.21 előírás 1. táblázat). 

A forgalomlefolyás jellege 
A forgalmi terhelési osztály 

A B C D E K R 

Szabad forgalmi áramlású út, útszakasz Normál (N) Fokozott (F) 

Csatornázottan közlekedő forgalommal járt út 

Normál (N) Fokozott (F) 

Kapaszkodósáv 

Szintbeli csomópont járműosztályozója 

Körforgalmú csomópont 

Belterületi főút 

Autóbusz- és trolibuszsáv 

5. táblázat: A forgalmi igénybevételi kategória meghatározása 

Az érintett útszakasz igénybevételi osztálya Normál (N). 

Az egyes igénybevételi osztályokban építhető aszfaltkeverék-típusokat ugyanezen 
ÚME adja meg, valamint az egyes aszfaltkeverékekből építhető legkisebb és legnagyobb 
vastagságokat, aszfaltbetonok esetén a 6. táblázat szerint (e-UT 06.03.21 előírás 3. 
táblázat).  

Az aszfalt típusa 
Tervezhető legkisebb 

vastagság [mm] 
Egy rétegben építhető 

legnagyobb vastagság [mm] 
AC 16 alap 45 80 
AC 22 alap, AC 22 alap (F), AC 22 alap (mF) 70 120 
AC 32 alap, AC 32 alap (F), AC 32 alap (mF) 90 140 
AC 11 kötő 35 50 
AC 11 kötő (kiegyenlítőrétegként építve) 25 60 
AC 16 kötő (mNM) 50 80 
AC 22 kötő, AC 22 kötő (F), AC 22 kötő (mF), AC 
22 kötő (NM), AC 22 kötő (mNM) 

70 120 

AC 4 kopó (csak kerékpár- és gyalogútra) 15 30 
AC 8 kopó 25 40 (45) 
AC 8 kopó (kiegyenlítőrétegként építve) 20 40 
AC 11 kopó 35 50 (55) 
AC 11 kopó (kiegyenlítőrétegként építve) 25 60 
AC 11 kopó (F), AC 11 kopó (mF) 35 50 (65) 
AC 16 kopó (F), AC 16 kopó (mF) 50 60 (80) 

6. táblázat: Legkisebb és legnagyobb vastagságok aszfaltbeton rétegek esetén 

III./d/3 Aszfalt pályaszerkezet meghatározása 

A 1116 j. út szélesítéseiben tervezett új aszfaltburkolatokat „C” terhelési osztálynak 
megfelelő pályaszerkezettel terveztük az alábbiak szerint:  
   4,0 cm AC 11 kopóréteg 
   9,0 cm AC 22 kötőréteg 
 15,0 cm Ckt-4 cementstabilizációs útalap 
 25,0 cm homokos kavics ágyazat 

  



 

   

A Mária utca pályaszint korrekciójában és szélesítéseiben tervezett új 
aszfaltburkolatokat „B” terhelési osztálynak megfelelő pályaszerkezettel terveztük az 
alábbiak szerint:  
   5,0 cm AC 16 kopóréteg 
   5,0 cm AC 16 kötőréteg 
 15,0 cm Ckt-4 cementstabilizációs útalap 
 25,0 cm homokos kavics ágyazat 

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

III./d/4 Egyéb pályaszerkezetek 

A Mária utca rácsos folyóka és kiemelt szegély közötti változó szélességű 
keresztmetszete, valamint a 2730/7 hrsz. ingatlanon lévő beton burkolat kiegészítése térkő 
burkolatú pályaszerkezettel terveztük az alábbiak szerint: 

   8.0 cm Térkő burkolat (szürke) 
   3.0 cm Z0/5 ágyazó homok 
 15.0 cm Ckt-4 cementstabilizációs útalap 
 25.0 cm Homokos-kavics ágyazat (fagyvédő réteg) 

Az építendő, ill. meglévő burkolatok találkozásánál létrejövő hézagot utólag 
bitumenes kiöntéssel vagy tömítő szalaggal szigetelni kell.  

Térkő burkolat (járda): 

   6.0 cm Térkő burkolat (szürke) 
   3.0 cm Z0/5 ágyazó homok 
 15.0 cm Ckt cementstabilizációs útalap 
 20.0 cm Homokos-kavics ágyazat (fagyvédő réteg) 

III./d/5 Fagyvédelem 

A tervezett új burkolatok esetében fagyvédő réteget méretezünk. Az e-UT 06.02.11 
„Utak és repülőterek létesítésének általános geotechnikai szabályai” c. előírás alapján, ha a 
földmű felső 1,0 m vastag zónájában fagyveszélyes vagy fagyérzékeny talaj van, biztosítani 
kell, hogy a pályaszerkezet, illetve a hidraulikus kötőanyagú javítóréteg alatt legalább az 
alábbiak szerint meghatározható hv fagyvédelmi vastagságban fagyállónak minősülő 
anyagok legyenek. 

ℎ� = � − � ℎ� ∙ ��

�

���

 

Ahol F a fagyveszélyességtől függő irányérték, hi az egyes szerkezeti rétegek 
vastagsága, míg fi az egyes rétegek komplex fagyvédelmi tényezője. 



 

   

 

7. táblázat: Fagyvédelmi vastagsági irányértékek 

 

8. táblázat: Az egyes szerkezeti rétegek komplex fagyvédelmi tényezője 

Fentiek alapján a 1116 j. út alatti fagyvédő réteg szükséges vastagsága:   

ℎ� = � − � ℎ� ∙ ��

�

���

= 60 �� − (13 ∙ 1,5 + 15 ∙ 1,1 + 25 ∙ 1,0) = −1,0 

Fentiek alapján a Mária utca alatti fagyvédő réteg szükséges vastagsága:   

ℎ� = � − � ℎ� ∙ ��

�

���

= 50 �� − (10 ∙ 1,5 + 15 ∙ 1,1 + 25 ∙ 1,0) = −6,5 

Azaz a megadott szerkezetek fagyvédelemre megfelelőek.   

 
III./d/6 Szegélyek 

A tervezett kiemelt szegélyeket előregyártott beton szegélykövekből kell megépíteni, 
C20/25-XF4-32-F2-MSZ 4798-1:2004 jelű betonba rakva. A köveket gondosan kell 
hézagolni cementhabarccsal. A gyalogos átvezetéseknél a kiemelt szegély 2-4 cm-re 
történő lesüllyesztését terveztük 2 m hosszú szegélymagasság átmenetekkel. 

 
III./d/7 Akadálymentesítés 

A burkolt felületekben vakok számára taktilis figyelmeztető jelzések létesülnek a 
gyalogos átkelőben. Gyengénlátók tájékozódását a térelemek (gyalogút, növényzettel fedett 
felületek, mellvédek, falak) eltérő megjelenése segíti. A burkolat csúszásmentes, egyenletes 
felületű, max. 0,5 cm felületi egyenetlenségű, szilárd kialakítású. Az akadálymentes 
útvonalon elhelyezett rácsok és folyókák legfeljebb 2x2 cm lyukbőséggel készüljenek, 



 

   

ennél nagyobb, hosszanti perforáció a haladás irányára merőlegesen legyen elhelyezve. 

A tervezési területen található gyalogos csomópontokat mozgás- és látássérültek 
számára egyaránt biztonságosan használható módon alakítjuk ki. Az átkelőhelyek 3,00 m 
szélességben max. 1:12 lejtésű süllyesztett járdaszegéllyel készülnek vakok és látássérültek 
számára talppal is érzékelhető taktilis burkolati veszélyjelző sávval a süllyesztés teljes 
szélességében, min. 40 cm mélységben. 

A veszélyjelző sávhoz min. 1,5 m hosszban az átkelőhely irányát kijelölő taktilis 
burkolati vezetősáv csatlakozik egy térkő szélességben.  

A burkolati veszélyjelző sávok anyagául min. 5 cm 
vastag, pozitív (kifelé dudorodó) gömbsüveg mintázatú 
betonelemeket javasolunk. A gömbsüvegek átmérője 12-
25 mm, kiemelkedése 5 mm, távolsága 50-65 mm 
legyen. 

 
A vezetősávok hossztengelyükkel párhuzamos 

bordázattal készülnek. A burkolati vezetősávok 
anyagául 8 cm vastag, pozitív bordás mintázatú betonelemeket javasolunk. A bordák 
tengelytávolsága 40-60 mm, kiemelkedése 5 mm, szélessége 20-30 mm legyen. 

A behúzó vezetősávok 
hossztengelyükkel párhuzamos 
bordázattal készülnek. A behúzó 
vezetősávok anyagául 8 cm vastag, 
pozitív bordás mintázatú betonelemeket 
javasolunk. A bordák tengelytávolsága 
40-60 mm, kiemelkedése 5 mm, 
szélessége 20-30 mm legyen. 

 

 

III./e Közúti csomópontok, kapubehajtók 

A tervezési szakaszon a meglévő kapubehajtók megtartásra kerülnek. A Szentlászlói út bal 
oldalán a tervezett kiemelt szegélyek lesüllyesztésre kerülnek a kapubehajtó vonalában. 

A 2970 hrsz. ingatlan átépítendő kerítésszakaszán lévő kapubehajtó ingatlanon belüli 
szakaszán 3 m hosszon, a beálló térkő burkolattal történő kiépítését irányoztuk elő. 

III./f Műtárgyak 

A tervezett projekt kapcsán a Szentlászlói úton, az úttengellyel párhuzamosan kerül 
kialakításra egy lépcső és rámpa, ami csatlakozik a meglévő járdához, valamint a 3331 hrsz-ú 
ingatlanon a csatlakozó járda felől kétoldali támfal épül az útépítési tervek szerinti nyomvonalon. 

A támfalakhoz tartószerkezeti kiviteli tervdokumentációt kell készíteni, amely tartalmazza a 
monolit vasbeton szerkezetek geometriai- és vasalási terveit, részletrajzokat, kiviteli szintű 
statikai számítást és műszaki leírást. 
  



 

 

III./f/1 Statikai számítás 

Az építmények (támfalak) fő tartószerkezeti elemeiről engedélyezési tervi szintű statikai 
számítás készült az MSZ EN 1990-es szabványsorozat alkalmazásával. 

A statikai számításban az alábbi tartószerkezeti elemeket ellenőriztük: 

- szögtámfalak. 

 

Az építmények (támfalak) statikai számítása során az alábbi szabványok, szabályzatok 
előírásait vettük figyelembe: 

MSZ EN 1990:2011 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai 
MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1. rész: 
   Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei 
MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-3. rész: 
   Általános hatások. Hóteher 
MSZ EN 1991-1-4:2005/ A1:2011 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4.  

   rész Általános hatások. Szélhatás 
MSZ EN 1991-1-4:2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4. rész: 
   Általános hatások. Szélhatás 
MSZ EN 1991-1-6:2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-6. rész: 
   Általános hatások. Hatások a megvalósítás során 
MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: 
   Általános és az épületekre vonatkozó szabályok 
MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: 
   Általános szabályok 
 

A számítás eredménye, hogy a szögtámfalak a tervezett tartószerkezetekkel megvaló-
síthatóak, megfelelnek a teherbírási és a használhatósági határállapotok követel-
ményeinek. 

III./f/2 Szentlászlói úti támfalak 

A lépcső és a rámpa is támfalakkal körülhatároltak. A szerkezetük egységesen kerül 
kialakításra, mivel nem áll rendelkezésre elegendő hely (közművekkel átszőtt terület), önálló 
támfalak építésére. Emiatt a kétoldali oldalfalak közös alaplemezre épülnek. 

Az alaplemez vastagsága egységesen 30 cm, az oldalfalak pedig 30 cm vastagságú zsalukő 
elemekből épülnek, kétsoros vasalással ellátva. Kialakítása szögtámfal. 

Az alaplemez alsó síkja követi a csatlakozó útpálya szintjét. 

Az alaplemez alatti altalaj utolsó 15 cm vastag rétegét csak a szerelőbeton készítése előtt 
lehet kiemelni. 

Feltöltésre, laza, átázott, vagy fagyott talajra alapozni tilos! Szükség esetén soványbeton 

alaptestmélyítést, vagy legfeljebb 25cm-es rétegekben tömörített (Tr=95%) homokos kavicsból 

talajcserét kell alkalmazni. A talajcsere, illetve a feltöltés alatt a felszínt tömöríteni kell 

Tr=90%-ra. A homokos kavics talajcsere alá geotextíliát kell elhelyezni! 
  



 

 

Az elkészült oldalfalak közötti és a háttöltés visszatöltését csak akkor lehet elkezdeni, 
hogyha az oldalfalak betonja már legalább 2 hete bebetonozásra került! A földvisszatöltést 
célszerű párhuzamosan végezni a hát és a belső töltési munkálatokat, azonban egymástól 
függetlenül is el lehet végezni! 

Anyagminőségek: szerelőbeton:  C8/10-XN(H)-24-F2 

alaplemez beton: C25/30-XC2-24-F2 

   oldalfal beton:  C30/37-XC4-XF2-24-F2 

betonacél:  B500B (B60.50) 

      B240B (B38.24), ha  ≤ 6mm 

III./f/3 Támfalak a 3331 hrsz-ú ingatlanon 

A csatlakozó járdától indulnak a kétoldali, önálló kialakítású szögtámfalak az útépítési 
tervben szereplő helyszínrajzi kialakítással. 

Az alaplemez vastagsága egységesen 25 cm, szélessége 95 cm. Az oldalfalak 25 cm 
vastagságú zsalukő elemekből épülnek, kétsoros vasalással ellátva. 

Az alaplemez alsó síkja követi a csatlakozó útpálya szintjét. 

Az alaplemez alatti altalaj utolsó 15 cm vastag rétegét csak a szerelőbeton készítése előtt 
lehet kiemelni. 

Feltöltésre, laza, átázott, vagy fagyott talajra alapozni tilos! Szükség esetén soványbeton 

alaptestmélyítést, vagy legfeljebb 25cm-es rétegekben tömörített (Tr=95%) homokos kavicsból 

talajcserét kell alkalmazni. A talajcsere, illetve a feltöltés alatt a felszínt tömöríteni kell 

Tr=90%-ra. A homokos kavics talajcsere alá geotextíliát kell elhelyezni! 

Az elkészült oldalfalak mögötti háttöltés készítését csak akkor lehet elkezdeni, hogyha az 

oldalfalak betonja már legalább 2 hete bebetonozásra került! A földvisszatöltést célszerű 

párhuzamosan végezni az útépítési alap rétegek készítésével, vagy azok elkészülte után 

végezhető! 

Anyagminőségek: szerelőbeton:  C8/10-XN(H)-24-F2 

alaplemez beton: C25/30-XC2-24-F2 

   oldalfal beton:  C30/37-XC4-XF2-24-F2 

betonacél:  B500B (B60.50) 

      B240B (B38.24), ha  ≤ 6mm 
III./f/4 Betontechnológia 

A megengedhető legnagyobb ejtési magasság 1.50 m. A töltést rétegesen kell készíteni 

legfeljebb 30 cm-es rétegeket képezve, és a betont be kell vibrálni akár rúd-, akár zsaluvibrátor 

alkalmazásával. A minimális vibrálási idő 20 mp, de figyelni kell arra, hogy a cementpép ne 

ússzon fel a túlzott vibrálás esetén. A két egymáson fekvő réteget össze kell vibrálni! 

A beton minőségének ellenőrzéséről a betongyárban és a helyszínen is gondoskodni kell a 

vonatkozó előírások betartásával! 



 

 

A betonozás előtt a csatlakozó beton felületeket nedvesíteni kell. 

A friss betonfelületek utókezelésére párazáró folyadékot kell felhordani, vagy le kell takarni 

fóliával. A „locsolás” nem minősül utókezelésnek! 

III./f/5 Anyagminőségek 

Beton 

 Szerelőbeton C8/10-XN(H)-24-F2 

 Zsalukő gyártói alk. engedély szerint 

 Támfal alaplemez: C25/3-XC2-24-F2 

 Támfal oldalfal: C30/37-XC4-XF2-24-F2 

Betonacél B500B (B60.50) 

 B240B (B38.24), ha  ≤ 6mm 

Az építés folyamán csak olyan anyagok építhetőek be, amelyeknek tisztázott a jogi 

viszonya, továbbá CE, ETA vagy ÉMI engedéllyel rendelkeznek! Ezektől eltérő, vagy megfelelő 

műbizonylat nélküli anyagokat beépíteni szigorúan tilos! 

III./g Környezetvédelem 

III./g/1 Környezetvédelmi engedélyezésre vonatkozó előírások 

A környezetvédelmi engedélyezést és az engedély köteles tevékenységek körét a 314/2005 
(XII. 25) Kormányrendelet előírásai, valamint, annak 1. és 3. sz. melléklete szabályozza.  

A tervezett beavatkozások a hivatkozott Kormányrendelet szerint nem környezetvédelmi 
engedélyköteles tevékenységek, azonban a tervezett közlekedési létesítmények létesítéséhez a 
hivatkozott Kormányrendelet 13. sz. melléklete alapján adatlap kitöltése és csatolása szükséges. 

III./g/2 Talaj és felszín alatti víz 

Létesítmény hatásai  

Felszín alatti vizek szempontjából a 1116 j. úton, illetve a Mária utca meglévő szakaszain a 
tervezett beavatkozások érdemi hatással nem járnak, tekintve, hogy a vízelvezetés a meglévő 
vízelvezető rendszerre való rákötéssel van megoldva. A víztelenítés a meglévő hálózat 
felhasználásával tervezett, többletterhelés nem lesz, talaj, talajvíz irányába történő 
beszivárogtatásra nem kerül sor.  

Az építés hatásai 

Az építési fázis hatásaival érdemben nem tudtunk foglalkozni, mert építés-technológiai terv 
hiányában csak általános szempontok javasolhatók. Az építéskor keletkező hulladék és veszélyes 
hulladék ideiglenes tárolóinak kijelölésekor burkolt felületen való elhelyezés kívánatos, illetve az 
ideiglenes veszélyes hulladéktárolók kialakításánál szigetelő lemez (pl. polietilén fólia) 
alkalmazása is szükséges. Az építéskor használt építő- és üzemanyag által okozott talaj, felszín 
alatti víz szennyezés az előírások betartásával elkerülhető. 

Az üzemelés, üzemeltetés hatásai 

Az üzemelés hatásai a beavatkozással érintett útszakaszok tényleges forgalmával és a 
közlekedő gépjárművek műszaki állapotával összefüggésben vizsgálhatók. A beavatkozások 



 

 

jellegéből fakadóan megállítható, hogy a beavatkozásnak olyan jellegű forgalmat befolyásoló 
hatása, mely a lefolyó csapadékvizek minőségét érdemben befolyásolná nincs, így a jelenlegivel 
azonos hatás várható. A vízelvezető rendszer korrekciója, a megfelelő esésű burkolatkialakítás 
biztosítja, hogy a burkolaton gyülekező vizek elvezetésre kerüljenek, a burkolt felületekről 
lefolyó, forgalom által esetlegesen szennyezett csapadékvizek talajtani közegbe, felszín alatti 
vízbe való beszivárgása kizárható. 

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

III./g/3 Felszíni víz 

A létesítmény hatásai 

A tervezett beavatkozások felszíni vizet nem érintenek. Felszíni víz szempontjából 
kijelenthetjük, hogy az útépítési beavatkozásoknak nincs hatása.   

Építés és üzemelés hatásai 

Mivel a beruházás nem érint felszíni vizet, ezért megállapítható hogy a létesítménynek sem 
az építés, sem az üzemelés fázisában nincs hatása a felszíni vizekre. 

III./g/4 Levegőtisztaság-védelem 

A létesítmény és üzemeltetésének hatásai 

A beruházás kapcsán kis mértékű forgalomi átrendeződéssel kell számolnunk a 
csomópontban. Az erre vonatkozó hatások becslésére önálló dokumentáció nem készült.  

Építés hatásai 

A beavatkozásokra külterületen kerül sor, a tervezett beavatkozások függvényében az építési 
tevékenység jellemzően a meglévő utak és a mellettük lévő zöldsáv területére koncentráltan 
történik.  

Az építkezés alatti levegőterhelés jellemzően az alábbiakból származik: 

- építőanyagok közúti szállítása 

- munkagépek üzemeléséből levegőemisszió-terhelés elsősorban nitrogénoxidok, korom és 

szálló por tekintetében  

- gépjármű közlekedésből származóan és 

- szállított anyagok rakodásából, földkitermelésből, tereprendezésből származóan 

porkeltésre lehet számítani.  

Munkafolyamatok: 

- Aszfalt kopóréteg marása, meglévő burkolatok visszabontása 

- Közművek feltárása, védelembe helyezése 

- Aszfalt és térkő burkolatok építése. 

Felületi légszennyezés: tereprendezésből, alapozási munkálatok ideiglenes kiporzásából 
származóan. Fentieken túl számolni lehet a felhasznált anyagok porterhelésével is.  

Szállítási forgalom, munkagépek üzemelése: a közúti szállításból és a munkagépek 
üzemeléséből származó levegőemisszió terheléssel – elsősorban nitrogénoxidok, korom és szálló 
por tekintetében számolhatunk. Eloszlásával térben és időben változó mértékben számolhatunk, 
de a beavatkozások jellegét, volumenét is figyelembe véve ez a hatás várhatóan a munkaterületen 
kívül jelentős levegőterheléssel nem jár.  



 

 

Az egyes építési munkákra várhatóan szakaszosan, ütemezetten kerül sor, így elmondhatjuk, 
hogy a légszennyezés (elsősorban porszennyezés) ideiglenes és az építési és felvonulási területen 
belül, valamint ezek közvetlen kb 20-50 m-es környezetében lehet számolni, a várható 
légszennyezés minden esetben ideiglenes és az egyes építési szakaszokat és környezetüket 
viszonylag rövid ideig terheli.   

Az építkezés közben keletkező légszennyezést a megfelelő szabványok betartásával és 
gondos kivitelezéssel kellő mértékben csökkenteni lehet. 

A porszennyezés csökkentése céljából a szállító teherautókat le kell fedni, kiporzás ellen, 
pedig mind a deponált földanyag, mind a használt útvonalak rendszeres locsolásával lehet 
védekezni.  

III./g/5 Az építési és bontási hulladékok  

Jogszabályok előírásai  
1. 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény alapján: 

43. §254 (2) Az építtető és a kivitelező együttesen felel azért, hogy az építésügyi hatóság által 
meghatározott időtartamon belül az építmény környezetéből az építőipari kivitelezési tevékenység során 
keletkezett építési hulladékot – a külön jogszabályban meghatározott módon – elszállíttassa, a környezet 
és a terep felszínét az eredeti, illetve az engedélyezett állapotában átadja, a környezetben okozott károkat 
megszüntesse. 
2. 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet, mely az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól szól az alábbiak szerint rendelkezik: 

10. § (1)10Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az építtető köteles elkészíteni az 
építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló kormányrendelet11 szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során 
ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet 
szerinti bontási hulladék nyilvántartólapot. 

 (3) Az (1) bekezdés szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi 
igazolását az építtető köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani. Ennek 
hiányában a környezetvédelmi hatóság szabálysértési eljárást kezdeményezhet, valamint az adott területre 
új építési engedélyhez a külön jogszabályban meghatározott szakhatósági hozzájárulást nem adhat. 

A környezetvédelmi hatóság feladata az építési és bontási hulladék mennyiségének tervezése és 
elszámolása során 

12. § A környezetvédelmi hatóság a tervlapokon és nyilvántartó lapokon ellenőrzi az e rendelet 3–8. §-
ában és egyéb környezetvédelmi jogszabályokban meghatározott, az építtetőre vonatkozó előírások 
teljesülését, továbbá ennek alapján alakítja ki szakhatósági állásfoglalását az építésügyi engedélyezési 
eljárás során. 

Az építési és bontási hulladék mennyiségének nyilvántartása 

13. § E rendeletben foglaltakon túl az építési és bontási hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségeknek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló külön jogszabály14 alapján is eleget kell tenni. 
3. A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 65. §-a – a törvény hatálya alá tartozó 
valamennyi hulladék termelője, birtokosa és kezelője számára – nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettséget ír elő, melynek módját, tartalmát és határidejét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 2013. január 2-tól hatályos 440/2012 (XII.29.) Korm rendelet 
részletesen szabályozza. 
A rendelet 1 melléklete megadja: A hulladéktermelő a nyilvántartásában mely adatokat köteles vezetni.  
A rendelet 2-3 sz mellékletei az adatszolgáltatáshoz kitöltendő formanyomtatványokat tartalmazzák.  
Az adatszolgáltatást az adatszolgáltató telephely szerint illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghez kell 



 

 

benyújtani. 
A létesítés során keletkező építési hulladékok kezelése elkülönítetten kell, hogy történjen a 45/2004. (VII. 
26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint. A hulladékok átadása csak erre jogosultsággal 
rendelkező szakcég részére történhet.  
A kivitelezési munkák során az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelését a 98/2001 (VI.15.) 
Kormányrendeletben foglalt követelmények szerint kell végezni.  
A kivitelező cég bevallásra kötelezett a fentiek szerint, amennyiben a 309/2014. (XII.1.) Korm. 
rendeletben meghatározottnál nagyobb mennyiségű hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását végzi a 
kivitelezés évében.  
 
Az építés során képződő hulladékok és várható mennyiségük 

A létesítmények építése során különféle hulladékok keletkezésével kell számolni.   

Az alábbi táblázatban tüntetjük fel, hogy a kivitelezés során mely veszélyes és 
veszélyesnek nem minősülő hulladékok keletkezése várható a 72/2013. (VIII. 27.) VM 
rendelet szerinti kódszámokkal azonosítva. 

Az építési és bontási munkákról, a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendeletben előírtak az 
irányadók. A következő táblázatban megadjuk, hogy a beavatkozások során, milyen típusú 
hulladékok keletkezésével számolhatunk, valamint keletkezésük mely munkafolyamatból adódóan 
várható. 
 

Név 

EWC kódszám 

Keletkezés helye 
Küszöbérték 

(tonna) 
Főcsoport 

szám 
Alcsoport 

szám 

Inert hulladékok: 

Beton 

17 
17 01 01 
17 09 04 

Beton: Az útalap és 
csatlakozó burkolatok, 
úttartozékok bontásából 
származik, térburkolat 
bontásból  

20 

Fémek (beleértve azok 
ötvözeteit is) 17 

17 04 01-07 
17 04 11 

út tartozékainak 
bontásából származó 
fémhulladékok 

2 

Fahulladék 

17 17 02 01 

betonszerkezetek 
dúcolatainak 
bontásából, ideiglenes 
terepburkolatok 
bontásából származhat,  

5 

Kitermelt talaj 

17 17 05 04 

úttartozékok alapozása, 
közművek fektetése 
során kimaradó 
földanyagból 

20 

Vegyes építési és bontási 
hulladék 

17 17 09 04 

bármely bontásból 
származó frakciónként 
nem kezelhető vegyes 
hulladék 

10 

Építési anyagok és segédanyagok: 

egyéb bevonatok (a 
kerámiát is beleértve) 
felhasználásából származó 
hulladék 

08 08 02 

az út tartozékainak 
helyszíni szereléséből, 
felületkezeléséből, 
védőfestékek, szigetelő 
bevonatok 
felhordásából 
visszamaradó anyagok 

5 

ragasztók és 
tömítőanyagok 
felhasználásából származó 
hulladék (a vízhatlanító 
termékeket is beleértve) 

08 08 04 

5 

festékek és lakkok 
gyártásából, 
kiszereléséből, 

08 
08 01 12 
08 01 14 
08 01 16 

5 



 

 

Név 

EWC kódszám 

Keletkezés helye 
Küszöbérték 

(tonna) 
Főcsoport 

szám 
Alcsoport 

szám 

Inert hulladékok: 

forgalmazásából és 
felhasználásából, valamint 
ezek eltávolításából 
származó hulladék 

08 01 18 
08 01 20 

Kommunális hulladék: 

Települési folyékony 
hulladék 20 

20 03 01 

Helyszínen a kivitelezést 
végzők részére telepített 
mobil WC-kben  

2 

Települési szilárd hulladék  

20 

Munkások által termelt 
építési helyszínen 
ideiglenes konténerben 
gyűjtött hulladékok  

2 

Szelektíven gyűjtendő hulladékok: 

fémhulladék (vas, acél),  
15 15 01 04 

Csomagolásból 
származó fém lekötések 
erősítések 

5 

fahulladékok,  

15 15 01 03 

sérült raklapokból, illetve 
egyéb építőanyagok 
kalodás 
csomagolásából 
származó hulladékok 

5 

papírhulladékok,  
15 15 01 01 

Építőanyagok 
csomagolásából 
származó hulladékok 

5 

műanyag hulladékok,  

15 15 01 02 

Csomagolóanyagokból 
származó hulladékok, 
valamint 
közműkiváltások PVC 
vezetékeinek kimaradó 
fel nem használható 
darabjai 

5 

Biológiailag lebomló 
hulladékok 20 20 02 01 

Cserjeirtásból, 
tereprendezésből 
származó zöldhulladékok 

2 

 
Létesítés során keletkező hulladékok kezelése 

Az inert hulladékok keletkezése a szükséges bontási munkálatok, valamint az Építési fázis 
során keletkező „selejt anyagból” tevődik össze.  

A beépítés előtt a hulladékot statikai és környezetvédelmi szakértői véleménnyel kell 
minősíteni az építési anyagként történő használhatóság, és a környezetre gyakorolt hatások 
meghatározása érdekében. 

A kommunális hulladékok keletkezése a létesítmények kialakításától, az alkalmazandó 
kivitelezési technológiáktól függően a teljes beruházási időszakban, a munkák ütemezésének 
megfelelően várható. A folyékony kommunális hulladék gyűjtésére az egyes építési területeken 
telepített mobil wc-kben kerül sor.  

A szilárd kommunális hulladék megfelelő gyűjtésére a munkaterületen szabványos 
edényzetek kihelyezése szükséges. 

A tervezett építkezés során keletkező hulladékok – környezetvédelmi szempontból 
megfelelő – gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni kell. Ellenkező esetben a hulladékok a 
környezetet szennyezhetik, pl. szabálytalan gyűjtés, rakodás során a por, műanyag (fólia) és 
papírhulladékok szél általi elhordásával, a veszélyes hulladékok környezetbe kerülésével. 



 

 

A kitermelt bontási anyagok jelentős része felhasználható az alapozási munkálatokban 
megfelelő előkészítés után. A keletkező, 17-es főcsoportba tartozó hulladékok, valamint a 
kommunális hulladékok nem tekinthetők veszélyes hulladéknak. 

A szelektíven gyűjtendő hulladékokat hasznosító, vagy kezelő szervezetnek kell átadni. 

A veszélyes anyagokat kizárólag erre engedéllyel rendelkező szervezetnek szabad átadni 
kezelésre, ártalmatlanításra.  

A keletkező veszélyes hulladék mennyiségének függvényében veszélyes hulladék tároló 
kialakítása szükséges a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő paraméterekkel.  

Közúton történő szállítást csak a hivatkozott rendeletben előírt jármű végezhet, melynek 
kísérő okmányában fel kell tüntetni a hulladék fajtáját, veszélyességi osztályát, a hulladék 
összetételét, stb.  

A hulladékok átadását részletesen dokumentálni kell, mely adatokat, információkat az 
illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség bekérheti. 

III./g/6 Veszélyes hulladékok 

Amennyiben az építési munkák során veszélyes hulladék keletkezik, ezen hulladékok 
gyűjtését, kezelését és nyilvántartását a 98/2001. (X.10.) Korm. rendelet előírásai szerint kell 
végezni. 

A hulladék termelője a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjában foglaltak értelmében a veszélyes 
hulladékot a közvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtheti a tevékenység 
zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és időtartamban. 

A már bemutatott építési munkák során keletkező bontási anyagok gyakorlatilag a bontást 
követően szállítójárműre és elszállításra kerülnek a kivitelező vagy alvállalkozója telephelyére. 

A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során, az ember és környezete védelme 
érdekében be kell tartani a kémiai biztonságról szóló módosított 2000. évi XXV. Törvényben és 
a kapcsolódó 44/2000.(XII.27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint a munkahelyek 
kémiai biztonságáról szóló módosított 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 
előírásait. 

A munkák befejezését követően az összegyűjtött veszélyes hulladékot az átvételre 
feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni. A használatbavételi eljárás 
során az illetékes hatóság kérheti a keletkezett hulladékok előírásnak megfelelő elhelyezését 
dokumentáló okmányokat. 

III./g/7 Zaj- és rezgésvédelem 

A létesítmény és üzemeltetésének hatásai 

Zaj-és rezgésvédelmi szempontból a létesítménynek és az üzemeltetésnek várható 
hatásainak becslésére önálló dokumentáció készült.  

Építés hatásai 

A környezeti zajvédelem általános szabályait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
tartalmazza. 

A fenti kormányrendelet 9. §-a alapján: „A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó 
létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és 
helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek”. 

  



 

 

A zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete 
tartalmazza. 

Építési zaj kezelésére vonatkozó általános rendelkezések: 
12. § A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt 
köteles betartani. 
A kormányrendelet 13. §-ának előírásai a zajterhelési határértékek felmentésre vonatkozóan: 
(1) A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása 
alól a környezetvédelmi hatóságtól 
a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki 
vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, 
b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó 
építőipari tevékenységre. 
(2) A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak 
kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható 
eredményeit. 
(3) A környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló határozatában 
az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés teljesítményére 
vonatkozóan is előírhat korlátozást. 
(4) A környezetvédelmi hatóság az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális 
intézetét, valamint az építésügyi hatóságot az (1) bekezdés szerinti eljárásba szakhatóságként 
bevonja. 
Az építési zajkibocsátásra vonatkozó zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállításáról 2. 
sz. melléklete tartalmazza. 
Az építkezési munkáknál az alábbi források eredményeznek környezeti zajszennyezést: 

- bontási tevékenység 

- építési technológia 

- munkagépek  

- rakodási művelet 

- szállítási forgalom. 

A közvetlen hatásterületet érintő építés körülményeiről, technológiájáról, az alkalmazni 
kívánt gépekről a következő táblázat ad tájékoztatást. Mivel a kivitelező még nem ismert, a 
táblázatban megadottaknál pontosabb technológiai és műszaki leírás nem áll rendelkezésre. 

  



 

 

Földmunkák  

Géptípus 
Munkaidő 

(h) 

elhaladás d= 7,5 m 
LAW (dB) 

Leq (dB) SEL (dB) tmin (sec) 

Kotrógép mélyásó szerelékkel 8 69,9 90,7 2 95,4 

Liebherr-541 homlokrakodó 8 74,1 90,7 0,46 99,6 

Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4 

Tátra billenős tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8 

Tátra billenős tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8 

 
Pályaszerkezet építés  

Géptípus 
Munkaidő 

(h) 

elhaladás d= 7,5 m 
LAW (dB) 

Leq (dB) SEL (dB) tmin (sec) 

Liebherr-541 homlokrakodó 8 74,1 90,7 0,46 99,6 

Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4 

F-105 A gréder 5 75 92,2 0,52 100,5 

Tátra billenős tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8 

Tátra billenős tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8 

Egyes építőipari gépek zajszint adatai   

A táblázatban közölt munkagépek és szállítójárművek építési fázisonként és azon belül egy-
egy munkafolyamat során a kiterjedt felvonulási területen többnyire különböző helyszínen és 
nem azonos időben üzemelnek. 

Az építkezés során alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsátását, illetve az építési 
munkától származó környezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve a korábban elvégzett 
zajmérések alapján lehet becsülni. 

A teljes építkezés tervezett időtartama várhatóan a több helyszínen zajló munkák 
ütemezésétől függ, ezen belül az építési fázisok tervezett időtartama 1 hónap felett 3 hónapig 
terjedően várható.  

Az építés főbb zajos munkafázisai: bontási munkák, földmunkák, pályaszerkezet építés. 

Földmunkákra, pályaszerkezet építésre a teljes beavatkozási területen sor. 

A beavatkozások során helyszíni betonozásokra kerül sor az úttartozékok alapozása során, és 
az anyagmozgatás is időszakos jelleggel nagyobb zajterheléssel járhat. Előzetes tájékoztatás 
alapján cölöpalapozásra egyetlen felújítás során sem kerül sor, azonban részletes számítások a 
Kivitelező és a géppark ismeretének hiányában nem végezhetők.  

Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő 
területeken a területi funkció és építési munka időtartama alapján a következő táblázat 
tartalmazza. 

  



 

 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre* [dB] 

ha az építési munka időtartama 

1 hónap vagy 
kevesebb 

1 hónap felett 1 évig 1 évnél több 

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 

06-22 óra 22-06 óra 06-22 óra 22-06 óra 06-22 óra 22-06 óra 

Üdülőterület, 
különleges területek 

közül az egészségügyi 
terület 

60 45 55 40 50 35 

Lakóterület 
(kisvárosias, 

kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), 
különleges területek 

közül az oktatási 
létesítmények 

területei, a temetők, a 
zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

Lakóterület 
(nagyvárosias 

beépítésű), 
a vegyes terület 

70 55 65 50 60 45 

Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

Az építési munkákra vonatkozó zajvédelmi határértékek 
* Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány szerint. 

 
Határértékek LAM megítélési szintre vonatkoznak. A megítélési idő a vonatkozó jogszabály 

alapján az építési zaj vizsgálata esetén nappal 8 óra, míg éjjel 0,5 óra. 
 
Zajvédelmi javaslatok 

Az építési munkákat megelőzően javasolt a lakosság tájékoztatása az építés időpontjáról és a 
helyszínekről, az esetleges lakossági panaszok megelőzése céljából.  

Javasolt a zajjal járó munkálatokat a nappali megítélési időszakra időzíteni, amennyiben az 
építés ütemezése ezt lehetővé teszi. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előző fejezetben megadott egészségügyi határértékek 
betartása a kivitelező feladatát képezik.  

III./h Táj és természetvédelem 

A tervezett beruházás táj- és természetvédelmi területet nem érint. 

III./i Hófúvás elleni védelem 

Hófúvás elleni védelmet jelen tervezési feladat kapcsán nem terveztünk. 
  



 

 

III./j Vízelvezetés, csatornázás 

A tervezési terület szilárd burkolatairól lefolyó csapadékvizeinek a befogadója a Bükkös 
patak medre. A Szentlászlói út jobb oldalán a burkolatszél és a támfal között kis szelvényű 
burkolt árokból a csapadékvizek a 2+678.8 kmsz.-ben keresztező NA500 beton átereszen 
keresztül jutnak a Mária utca bal oldalán lévő burkolt árokba.  

A Mária utca végén – az iskola 
kapubehajtójának csatlakozásában rácsos 
folyókán keresztül, ismét nyílt árkon 
keresztül kerül a csapadékvíz bevezetésre a 
patakba. 

 

7. ábra: Rácsos folyóka a Mária utca végén 

A tervezett felújítások, át-, illetve kiépítések kapcsán a meglévő utak vízelvezetése nem 
változik. A tervezett útburkolatok csapadékvíz elvezetését a 3. sz. Részletes helyszínrajzokon 
ábrázoltuk. A tervezési területen az alábbi vízépítési beavatkozásokat terveztük: 

Szentlászlói út 

 2+688,5 – 2+701,5 kmsz. közötti szakasz jobb oldalán NA300 áteresz építése 13 m 
hosszon a kijelölt gyalogátkelőhely keresztezésében. 

Mária utca 

 Tisztítóakna építése a Szentlászlói út alatti áteresz kifolyási oldalán (0+004,88 kmsz. 
jobb oldal), 

 0+005,0 – 0+015,0 kmsz. közötti szakasz jobb oldalán NA400 áteresz építése 10 m 
hosszon a tervezett tisztítóakna és a tervezett rácsos folyóka között, 

 0+015,0 – 0+071,0 kmsz. közötti szakasz jobb oldalán rácsos folyóka építése 56 m 
hosszon, az alábbi műszaki specifikációval: 

o bebetonozott öntöttvas tokkal, végein horony – nút kialakítással, 
o névleges méret 400 mm, 
o fedél: 400 kN teherbírású öntöttvas rács. 

2730/7 hrsz. ingatlan 

 szűrőbetétes (Bárczy szűrő) víznyelő kiépítése az ingatlan mélypontján, a meglévő 
árokba kötve. A bekötés helyén a meglévő árok leburkolandó az esetleges 
kimosódások elkerülése érdekében. 

III./k  Vasúti és egyéb pályákkal, vezetékekkel való keresztezések 

A tervezett útszakasszal vasúti pályát nem érintünk.  
  



 

 

III./l Közművek és azok egymáshoz viszonyított helyzete, szakhatósági egyeztetés 

A területen jelenleg meglévő közművezetékeket a kezelők nyilvántartási adataira 
támaszkodva a részletes helyszínrajzok tartalmazzák. A felszíni közműszerelvények szintbe 
helyezendők. A meglévő közművezetékek térségében kellő gondosság mellett kell végezni a 
földmunkákat. A vezetékek pontos elhelyezkedéséről azok megfelelő sűrűségű feltárásával kell 
meggyőződni. Javasolt a kézi földmunka végzése. Egyebekben a közműkezelők előírásai 
betartandók. 

III./m Közvilágítás 

III./m/1 A tervezési terület világítástechnikai osztályba sorolása: 

A tervezési terület világítástechnikai osztályba sorolása az MSZ EN 13201-2:2016 szabvány 
alapján:  

Az úttest mérősíkján mért értékek megfelelnek az MSZ EN 13201-2:2016 szabvány C3 
világítási osztály követelményeinek. Az MSZ CEN/TR 13201:2015 szabvány alapján az 
útosztályok közötti átfedés szerint a fénytechnikai számítás M3 útosztálynak felel meg. 

Em=15lx min, Uo0,4 min 

A gyalogátkelőhely mérősíkjain mért értékek megfelelnek az MSZ EN 13201- 2:2016 
szabvány C2 világítási osztálykövetelményeinek. 

Em=20lx min, Uo0,4 min 

III./m/2 Tervezett közvilágítási hálózat: 

A tervezett gyalogátkelőhelyeken a meglévő közvilágítási hálózattal szemközti oldalon is 
földkábeles, kandeláberes közvilágítást kell létesíteni. A létesítendő kandeláberek 8m 
fénypontmagasságú, melynek típusa: HKT 76/90/3, talpcsavaros, kúpos acél kandeláber, 
falvastagság 3mm. Lámpakar típusa: HOK 20/1/76/60 5°. Tervezett földkábel típusa: NYY-J 
4x10mm2. A kandeláberekben a kábeleket GURO szerelvénylapokkal kell fogadni. Felszálló 
vezeték típusa: lámpánként NYY-J 3x2,5mm2.  

A tervezett közvilágítási hálózatot a Szentlászlói út áramköréről kell betáplálni.  

Tervezett LED-es lámpatest típusa: 

Tweet X1 Zebra 3BLS8 (4LRS+2EPD) (36)41W_J 

Fénypontmagasság: 8 méter, karkinyúlás: 1 méter. 

A tervezett közvilágítási hálózatot lásd a 9.1 számú helyszínrajzon, a fénytechnikai 
számítást a 9.2 munkarész tartalmazza. 

III./n Az úttal kapcsolatos egyéb építmények 

A tervezett átépítés érinti a 2970 hrsz. ingatlan Akadémia területét, a meglévő kerítés 
átépítése szükséges a Mária utca és az utcafronton álló épület közötti 10 m hosszú szakaszon. 
  



 

 

III./o Az érintett tulajdonosok, tulajdoni lapok 

A részletes helyszínrajzokon a földhivatali nyilvántartásban szereplő ingatlanviszonyokat 
ábrázoló birtokhatárokat tüntettük fel. A tervezett felújítás az alábbi ingatlanokat érinti: 
 

Hrsz. Tulajdonos / vagyonkezelő Megjegyzés 
2959 

Szentendre Város Önkormányzata 
2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Szentlászlói út 
országos közút 1116 j. út 

kivett közterület 
2960 
3327 

Szentendre Város Önkormányzata 
2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Mária utca 
Forgách utca 

kivett közterület 
2730/7 Szentendre Város Önkormányzata 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 
kivett közterület 

3331 Szentendre Város Önkormányzata 
2000 Szentendre, Városház tér 3. 

kivett beépítetlen terület 

2970 magán 
2000 Szentendre, Szentlászlói út 90. 

kivett lakóház, udvar 

III./p Az érintett épületek és egyéb építmények 

Útépítési tervünkkel épületet, vagy egyéb építményt nem érintünk. 
 
III./q Építés alatti, és utáni forgalmi rend 

A forgalomtechnikai kialakítást az országos közút vonatkozásában a 7. sz. 
forgalomtechnikai helyszínrajz mutatja be. Az önkormányzat kezelésében lévő szakaszok 
forgalomtechnikai beavatkozásit a 3. sz. részletes helyszínrajzok tartalmazzák. 

III./q/1 Útburkolati jelek 

Az útburkolati jeleket az alábbi méretekkel kell felfesteni a 11/2001. sz. KöViM rendelet és 
az e-UT 04.03.11, e-UT 04.03.21 Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelően: 

 

 
1116 j. út, 

belterületi országos közút 
Mária utca 

záró- és terelővonal vastagsága (d) 0,12 m 0,12 m 

terelővonal / -köz hossza 4/2 m - 

úttest kijárati szélét jelző vonal, vonal / köz hossz 1,5/1,5 m - 

forgalom elől elzárt terület határvonalának vastagsága d d 

forgalom elől elzárt terület sraffozása 1d-2d 1d-2d 

megállás helyét jelző vonal szélessége 0,50 m 0,50 m 

egyéb jelek (pl. nyilak pajzsok) 3 m - 

Minden tervezett burkolati jelet tartós kivitelben kell megvalósítani. 

III./q/2 Közúti jelzőtáblák  

A KRESZ jelzőtáblákat a 4/2001. sz. KöViM rendelet és az e-UT 04.02.11-12, e-UT 
04.02.21-26 és e-UT 04.02.31 sz. előírások szerint, 2. típusú (HIP-10) fényvisszavető fóliával, 



 

 

betontömbbe ágyazott  89-es horganyzott acélcső tartóoszlopra szerelve irányoztuk elő. A 
táblák alaplemeze horganyzott acél legyen. A jelzőtáblák hátoldalát tükröződésmentes bevonattal 
(pl. porszórás) kell ellátni. 

A táblák az alábbi méretekben készüljenek: 

A jelzőtáblák alakja és típusa 
Lakott területen belül Lakott területen kívül 

helyi úton 
országos közúton alsóbbrendű úton 

főúton 

Kör 600 600 600 750 

Háromszög 600 750 750 900 
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Főútvonal, főútvonal vége 450 450 - 600 
Kijelölt gyalogosátkelőhely 600 750 750 750 

Vasúti átjárót előjelző 350x1000 350x1000 350x1000 350x1000 

Besorolás rendje 
D = 800, E ≥ 640 

D = 1000, E ≥ 800 
D = 800, E ≥ 640 
D = 1000, E ≥ 800 

D = 800, E ≥ 640 
D = 1000, E ≥ 800 

D = 800, E ≥ 640 
D = 1000, E ≥ 800 

Iránytábla (téglalap) 

500x1500 
500x2000 
500x2500 

500x1500 
500x2000 
500x2500 

500x1500 
500x2000 
500x2500 

500x1500 
500x2000 
500x2500 

Iránytábla (négyzet) 500 500 500 500 

Terelőtábla 250x1000 250x1000 250x1000 250x1000 
Kettős terelőtábla 500x1000 500x1000 500x1000 500x1000 
Minden egyéb négyzet alakú 600 600 600 600 
Minden egyéb téglalap alakú 600x750 600x750 600x750 600x750 

Nyolcszög 600 600 600 750 

III./q/3 Gyalogos korlátok 

A Szentlászlói út bal oldali járdáját a közúttól kiemelt szegéllyel és gyalogos korláttal 
javasoljuk elválasztani növelve a járdán közlekedő gyerekek biztonságát. A meglévő acélszalag 
vezetőkorlát elbontásra kerül. Az összesen 82 m hosszon kiépítésre kerülő gyalogos korlát a 
kapubehajtókban, illetve a kijelölt gyalogátkelőhelyen megszakításra kerül. 

A jobb oldalon szintén gyalogos korlát építését irányoztuk elő a meglévő járda út felőli 
oldalán 28+4 m hosszakon, illetve a kijelölt gyalogátkelőhelyhez vezető lépcsős és rámpás 
szakaszokon összesen 38 m hosszon. 

A Mária utcában lévő lépcsős járda árok felőli oldalán gyalogos korlát található. A 
parkolósáv kiépítése kapcsán javasoljuk a meglévő korlát alkalmas helyeken történő 
megszakítását. 

A 3331 hrsz. ingatlanon vezetett járda meredeksége miatt mindkét oldalon gyalogos korlát 
építését irányoztuk elő 2x54 m hosszakon. 

III./q/4 Építés alatti forgalmi rend  

A kivitelezést az érintett útszakaszok forgalmának fenntartása mellett – félpályás lezárás 
mellett - javasoljuk megvalósítani.  

A munkák technológiai követelményei mellett a kivitelezőnek az alábbi forgalombiztonsági 
és szervezési szempontokat kell betartania:  

Az építési munkálatok alatt is biztosítani kell az úton közlekedő gépjárművek zavartalan 
haladását. Ezért az építési területet megfelelően el kell korlátozni, és a forgalmat ideiglenesen 
szabályozni kell. 



 

 

Az ideiglenes forgalomszabályozás területén, illetve annak környezetében a 
jelzésrendszerben ellentétes értelmű utasítás nem lehet. Ezért a meglévő jelzéseket, amelyek a 
munkák miatt nem érvényesek, el kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell.  

Az ideiglenesen kihelyezett forgalomtechnikai táblák EG fóliájú, HI keretű, horganyzott és 
porszórt acéllemez anyagú, fényvisszabocsátó kivitelűnek kell lennie. A táblák a forgalmi sáv 
szélétől min. 1,0 m-re helyezhetők ki, melyek tisztán tartásáról és „helyben maradásáról” az 
építőnek kell gondoskodni. 

Az ideiglenes burkolati jelek sárga ragasztott kivitelűek legyenek. Az ideiglenes besorolás 
rendjét jelző táblák citromsárga alapon fekete felirattal készítendők. 

A kivitelezőnek a munkák megkezdése előtt tájékoztatni kell a lakosságot a terelések 
idejéről és kialakításáról. A megkülönböztetett járművek számára elsőbbséget kell biztosítani.  

Minden munkaterületet szabványos útelzáró, elkorlátozó vagy forgalomterelő elemek 
alkalmazásával kell körülhatárolni, melyeket a kiborulás ellen biztosítani szükséges. 

A munkaterületet min. 1,5 m magas, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott elemsorral kell 
lehatárolni, a csomópont beláthatóságát folyamatosan biztosítani kell. A lehatárolás további 
követelménye, hogy a munkaterület mellett elhaladó gyalogosok és járművek ne sérülhessenek 
meg, valamint a gyalogosok és a járművek (kivéve építési forgalom) ne tudjanak a 
munkaterületbe bejutni. 

A közúti útpályára eső munkaterületet forgalomterelő elemek alkalmazásával úgy kell 
körbehatárolni, hogy min. 15 m-ként sávozott terelőtáblát (F-027, F-028) kell elhelyezni. Minden 
második terelőoszlopon folyamatos piros vagy villogó borostyánsárga fényt adó lámpa 
helyezendő ki. 

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett az elkorlátozást folyamatos piros, vagy 
borostyánságra jelzőlámpával meg kell jelölni, melyhez pótakkumulátorról gondoskodni kell. A 
munkaterületen mozgó munkagépeknek a sárga villogó jelzést működtetni kell.  

Az esetlegesen használt munkagépek mozgását jelzőőrök segítsék tárcsák segítségével úgy, 
hogy az elkorlátozás kezdetétől 10 m–re helyezkedjenek el, és észlelhetőek legyenek a 
gépjárművezetők számára a megállási távolságról. A jelzőőröknek fényvisszavető felületet 
tartalmazó – narancssárga–piros színű védőmellényt kell viselniük. A jelzőőrnek éjszaka és 
korlátozott látási viszonyok között piros fényű lámpával, egyébként jelzőtárcsával kell jelzést 
adnia. 

Az aszfaltozási munkák befejeztével a forgalmi rendet vissza kell állítani. Az építés 
befejeztével a táblák elbonthatók, és a forgalomtechnikai tervekben szereplő jelzésrendszereket 
kell kiépíteni. 

Az építés során a közúti közlekedés szabályait (KRESZ), az ÚT 2-1.119 sz. illetve az ÚT 2-
1.152 sz. Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltakat be kell tartani.    

Az országos közúton anyag, gép, eszköz nem tárolható. A kivitelező felelőssége a 
jelzésrendszer megléte, állapota. A forgalomkorlátozási terveket az építés helyszínén, elérhető 
helyen kell tartani. 

  



 

 

III./r Forgalomszabályozás 

A forgalomszabályozási beavatkozásokat a 8. sz. munkarész tartalmazza. 

III./r/1 Fázisidőterv 

A tervezett kijelölt gyalogátkelőhelyen két fázisú, bejelentkezésen alapuló, forgalomtól 
függő jelzőlámpás irányítást terveztünk.  

A 1116 j. utat keresztező kijelölt gyalogos átkelőnél nyomógombok kerülnek elhelyezésre, 
így a főirány folyamatos átengedését csak bejelentkezés esetén szakítja meg a mellékirány fázisa. 

A fázisidőterv tartalmazza a jelzőlámpák és jelzőcsoportok elrendezését, a közbenső idő- és 
tiltó mátrixot. 

III./r/2 Forgalomirányító berendezés, jelzőfejek, bejelentkező egységek 

A tervezett forgalomirányító berendezést a Magyar Közút által elfogadott internetalapú 
távfelügyeleti rendszerrel kell kiépíteni.  

Takarékosság és nagyobb üzembiztonság érdekében javasoljuk LED-es lámpafejek 
alkalmazását. A jelzők valamennyi vörös izzóját önállóan szükséges ellenőrizni, meghibásodás 
esetén sárga villogó üzemmódot kell kivezérelni. 

Nyomógombokat a keresztező gyalogos átkelőhelyhez szükséges felszerelni.  

III./r/3 Építési munkák 

A jelzőkábel nyomvonal létesítményei (oszlopok, aknák, védőcsövek) a meglévő közmű 
hálózatot az előírt védőtávolságban közelíthetik meg. A kivitelezés során a közmű üzemeltetők 
nyilatkozatainak megfelelően kell eljárni. 

Az elektromos betáplálási pontok a meglévő földkábeles elektromos hálózathoz 
csatlakozva kialakíthatók. 

A gyalogosok bejelentkezésére a gyalogos jelzők terven megjelölt oszlopaira egy–egy 
visszajelző lámpával ellátott nyomógombot kell felszerelni. 

A kábeljegyzékben részleteztük a tervezett kábeleket, megadva a típust, keresztmetszetet 
és az érszámot. A nyomógombok betáplálásának N (nulla) ere nem lehet közös a jelző N (nulla) 
erével! 

Az oszlopokat MKH 1 kV-os 1x6,0 mm2-es különlegesen hajlékony vezetékkel kell 
összekötni és a kábelaknák alján levert csőföldelőkhöz szükséges csatlakoztatni. A földelési 
hálózat eredő szétterjedési ellenállása 1 Ohmnál ne legyen nagyobb. A földelési ellenállás mérési 
eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

A kábelaknák mérete 60x90 cm, mélységük 80-120 cm. A kábelcsatornák átmérője úttest 
alatti átvezetésnél DN200 KPE, egyéb helyeken DN110 PVC cső, mélységük az úttest alatt 60-
100 cm, útpadkában 60-80 cm. Az úttest alatt két darab védőcső elhelyezését javasoljuk. Ahol a 
közművek elhelyezkedése lehetővé teszi, átfúrással kell a KPE csöveket a meglévő útburkolatok 
alatt átvezetni. 

A jelzőlámpa oszlopok alaptestei 50 cm mély előre gyártott betonelemek. A kábelaknák, 
kábelcsatornák és szekrények elhelyezését az alépítmény terv tartalmazza. 
  



 

 

III./s Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások 

Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások 
figyelembe vételével készült, illetve azok megvalósítása megtervezésre került. 

Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási 
óvórendszabályokat be kell tartani, betartásukért a kivitelező által kijelölt munkavédelmi felelős, 
illetve az építésvezető személyesen felelős. Biztosítani kell, hogy a munkavégzés idején mindig 
legyen a helyszínen munkavédelmi felelős. 

Utalva arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkenését semmi sem 
indokolja, külön felhívjuk a kivitelező figyelmét az alábbiak pontos betartására: 
 A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell valósítani, a munkaárkokon 

való átjárást kellő módon biztosítani szükséges. 
 Földmunkák végzését szűk munkatér esetén kézi erővel írjuk elő. 
 Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen lehetséges, ahol más 

létesítményekben a gépi földmunkából károk nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok 
miatt ilyen kár előfordulása lehetséges, úgy a gépi földmunka végzését feltétlenül mellőzni 
kell. 

 A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe bejelölni. Keresztező 
közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett területen lévő 
közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani. 

 Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok 
feltárását ilyen helyeken igen gondos, óvatos felásással kell elvégezni. Különös gondot kell 
fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely 
melletti vezetéknek szakközeg (üzemeltető) útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell. 
Kotrós munka esetén külön ellenőrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotró és gémje 
azt az előírt biztonsági övezeten belül meg ne közelítse. 

 Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös 
figyelemmel, gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett, megfelelő 
felszerelések, védőeszközök használatával. A kivitelezést csak az ilyen munkára is felkészült 
vállalat végezheti, megfelelő szakképzettséggel és munkavédelmi szempontból kioktatott 
dolgozókkal. Az építő vállalat a saját hatáskörében kialakított általános munkavédelmi és 
balesetelhárítási előírásokat betartani köteles. 

 A kivitelezés megkezdése előtt a munkában résztvevőket részletesen ki kell oktatni a 
veszélyforrások megnevezésével, a munkavédelmi előírások és a veszélyhelyzetben 
szükséges teendők ismertetésével. A kioktatás eredményességéről visszakérdezéssel kell 
meggyőződni. A kioktatás tényét a dolgozó aláírásával igazolja. 

 A szükséges egyéni és csoportos védőeszközöket a munka megkezdése előtt a dolgozók 
ellenőrizniük kell, és a teljes munkavégzési időtartam alatt viselniük kell. Csak olyan 
dolgozó tartózkodhat az építési helyszínen, aki nem áll alkohol, kábítószer vagy más olyan 
tudatmódosító szer hatása alatt, amely korlátozná abban, hogy cselekedetei felett teljes 
mértékben uralkodjon! 

 A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni 
segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények 
figyelembevételével a kivitelező feladata. 

Az építési munkák során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes 
anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A 
szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell. 


