
  

MUNKASZÁM: 325/2016 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGAZGATÁSI ÉPÜLET        
1117 Budapest, Fehérvári út 70., Hrsz: 3893 

1.14 KÖZLEKEDÉS  

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
ENGEDÉLYEZÉSI TERV 
2017.01.31. 

 

Megrendelő, építtető: 

ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL 

1391 Budapest, 62 PF.: 217. 

 

Lebonyolító, tervező, műszaki ellenőr: 

ÓBUDA-ÚJLAK ZRT. 

1033 Budapest, Hévízi út 3/A 

 

ÓBUDA ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT. 

1033 Budapest, Hévízi út 3/A 

 



  

MUNKASZÁM: 325/2016 

2 
 

Tartalomjegyzék  

 

Címlap 

Tartalomjegyzék 

 
I. Műszaki leírás 

1. Preambulum 

2. Közlekedés műszaki leírás 

2.1 Meglévő állapot 

2.2 Tervezett állapot 

2.3 Földművek, földmű teherbírás biztosítása 

2.4 Bontási munkák 

2.5 Zöldfelület rendezés 

2.6 Útvíztelenítés 

2.7 Térvilágítás 

2.8 Környezetvédelem 

2.8.1 Jelenlegi állapot 

2.8.2 Környezeti veszélyek és a veszélyek elhárítása: 

2.8.3 Hulladék kezelés 

2.8.4 Emberek védelme 

2.9 Természet- és tájvédelem 

2.10 Hófúvás elleni védelem 

2.11 Egyebek 

 

 
 

 
II. Tervlapok 

 

Út- és forgalomtechnika tervlapok: 
- U-01 – Átnézeti helyszínrajz      M= - 

- U-02 – Meglévő állapot helyszínrajza     M= 1:500 

- U-03 - Útépítési és forgalomtechnikai helyszínrajz    M= 1:500 

- U-04 - Sopron utca útépítési és forgalomtechnikai helyszínrajza  M= 1:250 

- U-05 – Belső terület útépítési helyszínrajza     M= 1:250 

- U-06 - Sopron utca – Mintakeresztszelvény     M= 1:50 

- U-07 – Mélygarázs forgalomtechnikai helyszínrajza    M= 1:250 

  



  

MUNKASZÁM: 325/2016 

3 
 

 

1.  Preambulum 

A Kormány 1224/2016. (V. 2.) Korm. határozata a Fehérvár út 70. sz. alatti ingatlant jelöli meg az 

Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint a Kormányzati 

Adatközpont egységes elhelyezésének helyszínének.  

 

A Kormányzati Adatközpont épületben való elhelyezése külön eljárásban történik. Jelen tervdokumentáció az 

Alkotmányvédelmi Hivatal és a TIBEK elhelyezésének műszaki kialakítását tartalmazza. 

 

Jelen dokumentáció alapjául az Építtető által 2016.10.25.-i dátummal jóváhagyott diszpozíciós terv, valamint  a 

2016.11.25-án alapján kiadott Vázlatterv , illetve az Építtetővel történt heti rendszeres kooperáción elhangzott 

instrukciók szolgálnak.  

 

Jelen tervdokumentáció a tervezett épület magaséítési engedélyezési terv közlekedés alátámasztó 

munkarésze. 

Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői 

információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek! A kivitelezés megkezdése előtt a 

mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket egyezteti! A specifikációban megnevezett 

típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú 

termékekkel helyettesíthetők. 
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2.  Közlekedés műszaki leírás 

 

 
2.1 Meglévő állapot 

A tervezéssel érintett ingatlan a Fehérvári út – Hauszmann Alajos u. – Sopron u. - Galambóc u. által 
határolt tömbben található, ahol maga az épület képezi az épülettömböt. 

 

A Fehérvári út 2×2 sávos, osztottpályás út, középvezetésű villamos-nyomvonallal. Az útpálya mindkét 
oldalán aszfalt járda található. A járda és a tervezéssel érintett ingatlan között közel 6,5 m széles 
zöldterület van. 

 

A Hauszmann Alajos utca 2×1 sávos, kétirányú forgalmú gyűjtőutca. Az utca aszfalt burkolatú, az útpályát 
mindkét oldalon kiemelt szegély zárja le. Az utca mindkét oldalán a kiemelt szegélyhez közvetlenül 
csatlakozó aszfalt járda található. Az útburkolat víztelenítését víznyelő aknák biztosítják. 

 

A Sopron utca egyirányú forgalmi rendű lakóutca, a Hauszmann Alajos utca irányából a Galambóc utca 
irányába. Az utca 5,40 m széles aszfalt burkolatú útpályával van kialakítva. Az utca nyugati oldalán – azaz a 
tervezéssel érintett ingatlan felöli oldalon – 4,80 m széles gyeprácsköves parkoló található, ahol az autók 
merőleges beállással a kerítés vonaláig parkolnak. Az utca keleti oldalán párhuzamos beállású 
gyeprácsköves parkolók vannak kialakítva, mellette 1,50 m széles aszfalt járda található. Az utca 
Hauszmann Alajos u. felöli szakaszán a sarki ingatlan parkolóinak megközelítése a gyeprácsköves parkolón 
és járdán keresztüli beállással történik, így szintbeni elválasztás nélküli kialakítású az útszakasz. A további 
szakaszon a gyeprácsköves parkoló és a járda között kiemelt szegély található. Az útszakasz víztelenítését 
a gyeprácsköves burkolat, mint szikkasztó terület biztosítja. 

A Galambóc utca kétirányú forgalmi rendű lakóutca, ~5,70 m széles aszfalt burkolattal, a burkolatot 
mindkét oldalon kiemelt, illetve döntött szegély zárja le. Az utca északi oldalán - azaz a tervezéssel érintett 
ingatlan felöli oldalon – az ingatlan telekhatára mentén 2,30 m széles aszfalt járda vezet. Az útburkolat 
víztelenítését víznyelő aknák biztosítják. 

A tervezéssel érintett ingatlan gépjárművel történő megközelítését két főbejárat biztosítja, melyek a 
Hauszmann Alajos utca, valamint a Galambóc utca felöl vannak kialakítva. Ezeken e bejáratokon keresztül 
lehet az épület belső udvarait elérni. Az ingatlannak további két kiépített, gépjárműközlekedésre alkalmas 
kapuja van. Az egyik a Hauszmann Alajos utcán a Sopron utcai csatlakozásnál. Itt a Hauszmann Alajos utca 
útszegélye nincs lesüllyesztve, ezen a kapun keresztül az épület Sopron utca felöli homlokzatát lehet 
megközelíteni. A másik kapu a Galambóc utcán található, itt az útszegély bazalt nagykockakőből épített 
döntött szegélyként van kialakítva. Az útpálya és a járda közötti zöldfelületen szilárd burkolat nincs 
kiépítve. A kapun keresztül az épület déli homlokzatát lehet megközelíteni.  

A Fehérvári út – Hauszmann Alajos utca csomópontja jelzőlámpás szabályozású. A csomópont valamennyi 
ágán kijelölt gyalogátkelőhely található. 

A Fehérvári út – Hauszmann Alajos utca csomópontban van a 17, 41, 47, 48, 56-os villamosok megállója, 
valamint több autóbusz megállóhelye is a csomópontban található. 
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2.2  Tervezett állapot 

Telken kívüli útépítés 

A tervezett kialakítás szerint az épület személyforgalmi főbejárata a Sopron utca felől kerül létesítésre. 
Tekintettel arra, hogy az épületben közel 1000 fő fog napi szintű irodai munkát végezni, a Fehérvári út 
felöl – mint fő tömegközlekedési útvonal – biztosítani kell a főbejárat biztonságos gyalogos 
megközelítését. 

Ennek érdekében a Sopron utca épület felöli telekhatárán, igazodva a csatlakozó utcákon található 
járdakialakításhoz egy 2,30 m széles járdafelületet terveztünk. A járda mellett, kiemelt szegéllyel 
elválasztva, 2,50 m széles párhuzamos parkolósor kerül kijelölésre, mely gyeprácskővel kerül létesítésre. A 
kialakítással az utca meglévő vízelvezetésén nem változtatunk, azt továbbra is a gyeprácsköves parkoló, 
mint szikkasztó felület látja el.  Annak érdekében, hogy a közterületi parkolók egy részére visszapótlásra 
kerüljön az utca túloldalán – azaz páros oldalon, ahol lehetett 45°-os parkolóállásokat jelöltük ki. Így az 
egyirányú forgalmi rendű út haladó forgalmi sávja 3,50 m széles, melyhez az épület felöli oldalon 
párhuzamos parkoló, míg a másik oldalon 45°-os parkolók csatlakozna. A szabadon maradó forgalmi sáv 
3,50 méteres szélessége megfelelő ez egyirányú forgalmi rendnek. 

A tervezett építési beruházáson kívül a Galambóc utca teljes átépítését tervezik. A terveket a TP-Terv Kft. 
készítette, mely kialakítást a helyszínrajzon feltüntettük. 

A meglévő kerítés teljes átépítése valósul meg a projekt kapcsán. A meglévő kerítés elbontását követően 
új, falazott kerítés épül. Az építés során mind a Hauszmann Alajos utcai, mind a Galambóc utcai kerítés 
sérülni fog. Tervek szerint a Hauszmann Alajos utcai járda kopórétegének átépítésével a kerítésépítés 
során okozott sérülés helyrehozható, míg a Galambóc utcai járdánál a teljes járdapályaszerkezet 
átépítését terveztük. 

Tekintettel arra, hogy a tervezéssel érintett épületben a 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 35.7. pontja alatti 
intézmény fog működni, az épület Sopron úti és Galambóc utcai homlokzatának teljes hosszában a 
létesülő parkolóhelyek kizárólagos használatát lehetővé tevő „Megállni tilos” jelzőtábla „Kivéve 
engedélllyel” kiegészítő tábla kerül elhelyezésre. Az épület Fehárvári úti és Hauszmann Alajos utcai 
homlokzata mentén az épületbiztonsági okokból a „Megállni tilos” jelzőtábla elhelyezését terveztük. 
Mindkét eseten a jelzőtáblákat csak a hivatal beköltözésekor, azaz 2018. októberétől terveztük kihelyezni. 

 

Tervezett pályaszerkezetek: 

Az ÚT 2-1.202 „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetének méretezése és megerősítése”, ÚT 2-3.212 
„Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése” valamint az ÚT 2-1.222Utak és autópályák 
létesítésének általános geotechnikai szabályai” című útügyi műszaki előírások alapján az alábbi 
pályaszerkezeteket terveztük.  

 
1.) Tervezett parkoló gyeprácsköves térkő parkoló pályaszerkezete „B” forgalmi terhelési osztályra: 

- 10 cm vtg. gyeprácskő  
- 5-8 cm vtg. 2/5 ágyazózuzalék  
- meglévő alépítmény 

 
2.) Tervezett aszfalt útpálya felújítása: 

-   4 cm vtg. AC-11 kopó jelű aszfalt kopóréteg 
-   4 cm vtg. aszfalt marás 
- meglévő pályaszerkezet 

 
3.) Tervezett aszfalt útpálya építése (lokálos alapjavításnál): 

-   4 cm vtg. AC-11 kopó jelű aszfalt kopóréteg 
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-   6 cm vtg. AC-16 (mNM) kopó jelű aszfalt kopóréteg 
- 15 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizált  alapréteg  
- 25 cm vastag homokos kavics alapréteg  

 

 

 
4.) Tervezett aszfalt járda építése: 

-   4 cm vtg. MA-11 jelű öntöttaszfalt réteg 
- 15 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizált  alapréteg  
- 25 cm vastag homokos kavics alapréteg  

 
5.) A tervezett kiemelt szegély  

- 100×30×15 cm e.gy. beton szegélykő elem 
- 15 cm vtg. C 12-32/FN min. monolit beton alapgerenda 

 
6.) A tervezett süllyesztet szegély  

100×25×15 cm e.gy. beton szegélykő elem 

15 cm vtg. C 12-32/FN min. monolit beton alapgerenda 

 
Telken belüli útépítés 

Az épület gépjármű megközelítése a Hauszmann Alajos utca felöl a meglévő behajtót használva kerül 
kialakításra. Az épület elhagyása a Galambóc utca felé történik, a meglévő kapubehajtóval.  

A telekre történő behajtás ellenőrzötten történik, átvizsgáló terület létesítésével, melyet kapuk zárnak le. 
A kapu az épület falsíkjában, a telekhatártól mintegy 8,0 méterre kerül elhelyezésre. Az épület biztonsági 
kialakításához hozzá tartozik a telekhatáron kiépítendő, burkolatba süllyedő poller. 

A telken belül biztosítjuk az épület szükséges parkolószámát. A parkolókat részben a két belső udvaron 
kialakított felszíni parkolóállásokban alakítjuk ki, itt 17 db autó parkolását lehet biztosítani. A további 
udvarterület időszakos rakodásra kijelölt hely. A parkolás biztosítása érdekében az épület pinceszintje 
megnyitásra kerül, és mélygarázsként kerül kialakításra. Itt összesen 80 db parkolóállás kialakítása 
lehetséges, melyből 18 db csökkentett méretű parkoló (keresztmetszeti szélessége a pilléreknél 2,10 m). A 
mélygarázs megközelítését és elhagyását a belső udvarból induló le- és kihajtó rámpa biztosítja. Mindkét 
rámpa egyirányú forgalmi renddel kerül kialakításra. A rámpák szélessége 4,0 m. A rámpák forgali irányát 
a rampák elején és végén elhelyezett jelzőtáblák szabályozzák. A mélygarázsban azon parkolóhelyeknél 
ahol a mélygarázsba nyíló ajtók vannak forgalomtól elzárt terület kerül felfestésre, valamint az autók 
megállását garantáló gépkocsi stop kerül a burkolatba rögzítésre, ezzel garantálva az ajtók mindenkori 
szabadon tartását. 

 
Tervezett pályaszerkezetek: 

Az ÚT 2-1.202 „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetének méretezése és megerősítése”, ÚT 2-3.212 
„Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése” valamint az ÚT 2-1.222Utak és autópályák 
létesítésének általános geotechnikai szabályai” című útügyi műszaki előírások alapján az alábbi 
pályaszerkezeteket terveztük.  

 
1.) Tervezett belső útpálya térkő parkoló pályaszerkezete „B” forgalmi terhelési osztályra: 

-   8 cm vtg. térkő burkolat (javasolt típus: Semmelrock Citytop+Kombi) 

-   3 cm vtg. 0/5 ágyazózuzalék  
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- 15 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizált alapréteg  

- 25 cm vtg. homokos kavics alapréteg  

 
2.) A tervezett kiemelt szegély  

- 100×30×15 cm e.gy. beton szegélykő elem 

- 15 cm vtg. C 12-32/FN min. monolit beton alapgerenda 

 

 
3.) A tervezett süllyesztet szegély  

- 100×25×15 cm e.gy. beton szegélykő elem 

- 15 cm vtg. C 12-32/FN min. monolit beton alapgerenda 

 

 
2.3 Földművek, földmű teherbírás biztosítása 

Átázott, vizes tükörre a pályaszerkezet nem építhető. Esetleges fakivágásoknál a tuskókiszedést is el 
kell végezni, a kialakuló gödröket tömörítve, rétegenként kell feltölteni. A területen található árkok és 
mélyedések alján összegyűlt feliszapolódást feltöltés előtt el kell távolítani, ezt követően kell elvégezni a 
feltöltést. Feltöltés építésekor csak nem átázott földanyag használható fel, 25 cm-es rétegekben 
tömörítve. A tükör felső 0,5 méterét gondosan Trγ=92 %-os tömörségi fokra be kell tömöríteni. Az 
eltakarás előtt ezen a szinten legalább E2talaj=50 MN/m2 tárcsás teherbírási értéket kell igazolni. Ezután 
szükség esetén a fagyvédő- talajjavító réteget is be kell építeni, és Trγ=96 %-os tömörségi fokra be kell 
tömöríteni. A földmunka ezen szintjén Tt = 2,2 érték mellett legalább E2=70 MN/m2 tárcsás teherbírási 
értéket kell igazolni. Ezzel biztosítható, hogy a földmű méretezési modulusa legalább E2m=40 MN/m2 
lesz. 

A tárcsás teherbírási vizsgálatokat minden esetben a Megbízó képviselőjének és egy jogosult műszaki 
ellenőr jelenlétében kell elvégezni. A minőségi tételre vonatkozó teherbírási eredmények megfelelnek, ha 
azok legalább 90 %-a eléri, vagy meghaladja a fent előírt értékeket. 

 
2.4 Bontási munkák 

A beavatkozással érintett területeken a meglévő aszfalt és beton burkolatokat teljes pályaszerkezettel 
el kell bontani. A bontási munkákat meglévő pályaszerkezettől élvágással kell elválasztani, a bontás csak 
ezután kezdhető meg. A bontott anyagot, amennyiben az az újrafelhasználásról szóló ÚT 2-3.706 Bontott 
útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása, ÚT 2-3.710 Útbeton betonhulladék újrahasznosításával, 
ÚT 2-3.210 Pályalemezekből visszanyert beton újrafelhasználása Útügyi Műszaki Előírásokban szereplő 
feltételeket teljesíti a tervezett pályaszerkezetek alépítményekét fel lehet használni. 

 
2.5 Zöldfelület rendezés 

A fakivágásról, valamint a kivágott fák pótlásáról szakági munkarész gondoskodik.  

Az építés folyamán gondoskodni kell a meglévő és megmaradó fák megfelelő védelméről. 

 
2.6 Útvíztelenítés 

Telken kívüli útépítés 
A Sopron utca meglévő vízelvezetési rendszerén nem változtaunk, azaz a burkolatokok keletkező 
csapadékvíz a parkolóterület vízáteresztő burkolatára kerülve, azon keresztül elszikkad.  
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Telken belüli útépítés 
A belső udvarok burkolt felületei úgy kerülnek kialakításra, hogy oldalesésük miatt a keletkező 
csapadékvíz a zöldterületre folyik, ahol a tervezett drénpaplanon keresztül elszikkad. 
A tervezett kialakításról Kertépítészeti szakági munkarész rendelkezik. 
 
 
 

2.7 Térvilágítás 

Telken kívüli útépítés 
A tervezett kialakítással a meglévő közvilágítási kialakításon nem változtatunk. 

 
Telken belüli útépítés 
A tervezett burkolat felületek térvilágítás kialakítására szakági munkarész készül. 

 
2.8 Környezetvédelem 

2.8.1. Jelenlegi állapot 

Felszíni vizek 
A tervezési területet határoló közutak csapadékvizét részben víznyelő aknákon keresztül zárt 
csapadékcsatornába vezetik, részben a vízáteresztő burkoltokon keresztül elszikkad. 

Felszín alatti vizek 
A talajvíz szintje durván követi a talajfelszínt. Jellemzően a mélyebb részeken található.  

Szennyvizek 
A területen van szennyvíz csatorna hálózat. 

 
2.8.2. Környezeti veszélyek és a veszélyek elhárítása: 

Talajszennyeződés 
Az építés során talaj szennyeződésével nem kell számolni, mivel az építési hulladék elszállításra kerül, a 
kivitelezés során zárt rendszerű illemhelyeket kell telepíteni. 

Felszín alatti vízszennyezés 
A telken belül összegyűlt csapadékvizek befogadója a közterületen lévő csapadékcsatorna hálózat. 

 

Felszíni vizek szennyeződése 
Az építési munkák folyamán szennyező anyagot tilos a csatornába ereszteni.  

Légszennyeződés 
A tervezett beruházás kis mértékű, a jelenlegihez képest elhanyagolható mértékű többlet forgalmat 
gerjeszt. 

A közlekedésből származó zaj 
A tervezett beruházás nem változtat kimutathatóan a jelenlegi zajterhelés. A terület jelenleg is közúti 
zajjal terhelt. A területet négy oldalról közút határolja, keletről a Fehárvári út, mely Buda egyik fő 
közlekedési útja, északról a Hauszmann Alajos utca, mely a terület gyűjtőútja, keletről a Sopron út, 
délről a Galambóc utca, mindkettő kisforgalmú lakóutca. A tervezett beruházás többlet közlekedési 
zajterhelést nem okoz. 

 
2.8.3. Hulladék kezelés 

Az építkezés befejezése után építési törmelék, bontott anyag az építés területén nem maradhat. A 
mart, újrahasznosítható anyagot a Megbízó által kijelölt, engedéllyel rendelkező lerakóhelyen kell 
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elhelyezni. Az építés során szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek csak diffúz légszennyezést 
nem okozó, és csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyező módon tárolhatók. A dolgozók részére 
hordozható illemhelyet kell telepíteni. 
Tűz- és robbanásveszélyes anyagok (üzemanyag stb.) csak a tűzrendészeti szabályok 35/1996. (XII.29.) 
BM rendelet betartásával tárolhatók. A tervezési területen be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT. 
rendelet, valamint a 4/1984. (VIII.8.) EüM. rendelet zaj- és rezgésvédelmi határértékeit maradéktalanul 
be kell tartani. 
Hulladékgazdálkodási terv: a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. sz. melléklete alapján, külön jegyzéket 
kell készíteni az építés során keletkező hulladék anyagokkal kapcsolatban az előírt EWC kódok szerinti 
besorolás szerint. 
Ezen bontási anyag mennyiségek elhelyezése, szállítása és ártalmatlanítása során be kell tartani a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvényhez kapcsolódó, 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet (a 
hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes 
feltételeiről), valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet (A veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről.) és a 213/2001. (XI. 14.) Korm. Rendelet (A települési 
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) rendeletek tárgyi vonatkozású 
előírásait. 

 

Bontott anyagok elhelyezése 

A létesítmény építéséhez meglévő szerkezetek bontásra nincsen szükség. Bontott hulladék csak az 
építési tevékenység során előforduló visszabontásokból keletkezhet. 

Ezek az alábbiak lehetnek: 

Aszfalt: (EWC kód: 17 03 02) Az elbontott vagy lemart aszfalt újra hasznosítható, ezért elbontás után 
olyan helyre kell szállítani, ahol újra hasznosításhoz fölhasználható az elbontott anyag. A telephelynek 
érvényes működési engedéllyel kell rendelkeznie. 

Beton: (EWC kód: 17 01 01) A tervezési területen lévő betont össze kell törni és a hulladékot el kell 
szállítani olyan telephelyére, amely érvényes működési engedéllyel rendelkezik. 

Földanyag: (EWC kód: 17 05 04) A tervezési területen lévő földanyag nem szennyezett, ezért az építés 
során kikerülő földanyagot engedéllyel rendelkező lerakó helyre lehet szállítani. 

A munkavégzés során fokozott figyelemmel kell lenni a meglévő növényzet védelmére.  
 

2.8.4. Emberek védelme 

Közút használójának védelme 

Gyalogosok: A gyalogosok védelmét a tervezett gyalogjárda biztosítja. 

Gépjármű vezetők: A gépjármű vezetők biztonságát szolgálja a szabványos tervezett 
közlekedésilétesítmények, valamint a terület megközelítését biztosító kapubehajtó. Emellett 
beruházási területen belül térvilágítás létesül.  

 
2.9 Természet- és tájvédelem 

A tervezett kialakítás természet- és tájvédelmi körzetet nem érint. 

 
2.10 Hófúvás elleni védelem 

A telken kívüli útszakaszok hófúvás elleni védelmét nem terveztük. A hó eltakarítást az üzemeltetők 
végzik.  

 
2.11 Egyebek 
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- Az érintett közútkezelői nyilatkozatokat meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul 
be kell tartani! 

- A tervezett kialakításról kiviteli tervet kell készíteni, jelen tervdokumentációból kivitelezési 
munkát végezni tilos! 

- A tervtől csak a tervező hozzájárulásával lehet eltérni! 
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2.12 TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

 

 

Tárgy: Budapest XI. kerület, Igazgatási épület engedélyezési terv  

Közlekedés alátámasztó munkarész 

 

 

 Alulírott Ötvös Zsuzsanna a vonatkozó rendeleteknek megfelelően kijelentem, hogy a tárgyi 
tervdokumentáció az útépítési és út-víztelenítési előírások tekintetében megfelel az országos (MSZ; 
MSZ EN) és ágazati szabványok és műszaki előírások követelményeinek. A terv készítése során a 
Közutak Tervezése c. ÚT 2-1.201:2008 sz. útügyi műszaki előírásban szereplő műszaki megoldásokat 
illetve „Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről” szóló 20/1984. (XII. 21.) 
KM sz. rendelet előírásait alkalmaztuk. 

 Kijelentem továbbá, hogy a tárgyi dokumentáció a létesítmény telepítésére és üzemeltetésére 
vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi előírások betartásával készült.  

A tervezett kialakítás az érvényes műszaki és tűzvédelmi előírásoknak valamint az érvényes 

szabványoknak megfelel. 

 

 

 

Budapest, 2017. január 31. 

 

 

       

 

Ötvös Zsuzsanna 

felelős tervező 

       okl. építőmérnök 

   Mérnökkamarai szám: KÉ-T/01-11418 

 

 

 


