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1. Előzmények, a tervezési feladat leírása 
 

A Budapest Közút Zrt., mint kezelő kezdeményezi a Budapest XI. kerület Balatoni 

út – Péterhegyi lejtő csomópontjának átépítését és a Balatoni út 110 méteres 

szakaszának újra aszfaltozását. 

Az átépítést a Péterhegyi lejtőn be- és kikanyarodó járművek biztonságos 

közlekedése indokolja 

Megváltozik a Balatoni út sávkiosztása és a rossz minőségű csomóponti burkolat 

új kopóréteget kap. 

 

2. Meglévő állapot 
 

Jelen állapotban a Péterhegyi lejtő szögben csatlakozik a Balatoni útra. Ez rontja 

a beláthatóságot. A Balatoni úton a széles burkolat ellenére 2x1 sáv található 

különleges sávok nélkül, nagy forgalom elől elzárt területtel. A Balatoni útról kifelé 

irányból balra kanyarodó sáv található. 

 

3. Útépítés 
 

Az alábbiakban részletezett helyszínrajzi, keresztmetszeti és víztelenítési 

megoldásokat – figyelembe véve a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásokat – az 

érintett XI. kerületi Önkormányzattal történt egyeztetések alapján terveztük. 

 

Helyszínrajzi vonalvezetés 

 

A tervezett vízszintes vonalvezetés a Péterhegyi lejtő balra kanyarodó irányát és 

a Balatoni út felől jobbra és balra kanyarodó irányt új középszigetekkel elválasztjuk. 

A Péterhegyi lejtő jobbra kanyarodó iránya és az út tengelye megmarad. Az új csepp 

alakú középsziget a közvilágítási oszlop köré épül. 

A Balatoni út geometriája nem változik. 
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Az útépítési terveket az Út 2-1.201:2008. (e-UT 03.01.11.) „Közutak tervezése” 

útügyi műszaki előírás szerint készítettük el. 

 

Magassági kialakítás 

 

A magassági kialakítás során igazodtunk a meglévő járda és út szintjeihez. 

Az új szegélyek a meglévő szegélyekhez csatlakoznak. A Péterhegyi lejtő 

szegélyeit javítani, pótolni szükséges. A pályaszerkezeti rétegeket 20-20 cm 

átlapolással kell készíteni  

 

Keresztmetszeti kialakítás 

 

A tervezett esés a Balatoni úton 2,50% tetőszelvényesen. A Péterhegyi lejtő 

egyoldali 2,50 %-os esésű, a Balatoni úti csatlakozásnál átfordul. A szigetek közötti 

új pályaszerkezet a Balatoni út felé lejt. 

 

 Pályaszerkezet 

 

A pályaszerkezeteket a tervezési terület adottságai és a várható forgalmi terhelés 

figyelembe vételével határoztuk meg. 

 

A tervezett pályaszerkezetek a következők: 

 

- B1 pályaszerkezete: 

 5 cm AC11 kopó F aszfalt kopóréteg 

 7 cm AC 22 kötő F aszfalt kötőréteg 

 20,0 cm vtg. CKT-4 jelű feszültségmentesített hidraulikus alapréteg 

 15,0 cm vtg. Homokos kavics fagyvédő-javítóréteg 
 

- B2 pályaszerkezete: 

 5 cm AC11 kopó F aszfalt kopóréteg 

 5 cm aszfalt marás 
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- S1 kiemelt útszegély (12cm fellépőmagasság) 

 25/25/15 szegélykő, természetes vágott kő, cem.hab. hézagolással, 
betonmegtámasztással 

 10 cm C25/30-XF2-32-S1 jelű soványbeton alapgerenda és 
megtámasztás, tömörítéssel 

 10 cm Homokos kavics fagyvédő-javítóréteg 
 

- S2 süllyesztett útszegély 

 40/20/15 szegélykő, természetes vágott kő, cem.hab. hézagolással, 
betonmegtámasztással 

 20 cm C25/30-XF2-32-S1 jelű soványbeton alapgerenda és 
megtámasztás, tömörítéssel 

 10 cm Homokos kavics fagyvédő-javítóréteg 
 

- S3 „K” útszegély 

 25/25/15 szegélykő, természetes vágott kő, cem.hab. hézagolással, 
betonmegtámasztással 

 20 cm C25/30-XF2-32-S1 jelű soványbeton alapgerenda és 
megtámasztás, tömörítéssel 

 10 cm Homokos kavics fagyvédő-javítóréteg 
 

A pályaszerkezeti rétegeket 20-20 cm átlapolással kell elkészíteni. 

A burkolatváltásoknál keletkező aszfalt csatlakozások megnyílt hézagait 
bitumennel kell kiönteni 

 

A pályaszerkezeti kialakításokat az U4. Mintakeresztszelvény rajz tartalmazza. 

 

Földmunka 

 

A tervezett földművek kialakítása során az alábbiak betartása szükséges. 

 

Földmunkát csak arra alkalmas időszakban lehet és szabad végezni. Téli, kora 

tavaszi, hóolvadásos időszakban, amikor a talaj átfagyása felenged, illetve 

csapadékos időszakban nem szabad az alkalmatlan fedőréteg eltávolítását végezni, 

mert maga a gépekkel történő munkavégzés teszi elfogadhatatlanná a földmű 

minőségét. 

A tükörtömörítés Tr  86% készüljön. 
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A pályaszerkezet alá 15 cm vastagságú fagyvédő réteg szükséges. Az 

útpályaszerkezet fagyvédelmének méretezését az e-UT 06.02.11. előírás 4.3.4.4. 

pontja alapján ellenőriztük. A számítás 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.  

A védőréteg megkívánt tömörsége Tr  96%. 

A földmű felső zónájába beépítendő fagyálló rétegként olyan szemcsés talaj 

használható fel, amely megfelel az e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.222) Utak és autópályák 

létesítésének általános geotechnikai szabályai 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. 

 

Az e-UT 06.03.12 és az e-UT 06.03.13. előírások alapján, esetünkben a burkolati 

alapréteg megépítése előtt, a földmű tükörszinten (védőréteg tetején) E2 > 50 kN/m2 

teherbírás igazolandó 

 

4. Vízépítés 
 

A meglévő vízelvezetés nem kerül átépítésre, a vízelvezetési rendszer nem 

változik. 
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5. Forgalomtechnika 
 

A beavatkozás célja csomóponti közlekedés biztonságosabb kialakítása. A 

Balatoni út balos sávja meghosszabbodik. A forgalom elől elzárt területből 

gyorsítósáv lesz. A Péterhegyi lejtő kanyarodó irányai szétválasztásra kerülnek, 

biztosítva lesz a balra kanyarodó iránynak a felállás a jobbra kanyarodók feltartása 

nélkül. 

A kihelyezendő és leszerelendő táblákat az F-1 helyszínrajzokon jelöltük. 

 

6. Építés alatti ideiglenes forgalomterelés: 
 

Első két ütemben az új csepp alakú sziget és az új pályaszerkezet kerül 

kialakításra. Ezt követően a nagyobb sziget épül meg, akkor a kanyarodók már az új 

pályaszerkezetet is igénybe vehetik. A Péterhegyi lejtő szőnyegezésének idején az 

utcát ideiglenesen le kell zárni. A III. ütemben a bekanyarodás a Balatoni útról nem 

lehetséges. A Balatoni út szőnyegezésének idején a kétirányú forgalom végig 

biztosított. A Péterhegyi lejtő felöli szélső és a középső sáv aszfaltozása idején a ki, 

illetve a bekanyarodás nem lehetséges. A jobb oldali két sáv egy időben történő 

aszfaltozása esetén a kifelé haladókat a szemközti oldalra tereljük át, a befelé irány 

elhúzása mellett. 

A szükséges előjelző, veszélyt jelző, sávelfogyás, sebesség korlátozás táblák, a 

sávos palánkokat, terelő táblákat és bólyákat az F-2 számú rajzon szerepeltettük. 

 

A tervet a Budapest Közút Forgalomtechnikai Kezelői Főosztálynak kell 

benyújtani kezelői hozzájárulás megszerzésére és egyeztetni kell a BKK Rendkívüli 

Forgalomirányítási Managementtel.  

A munkavégzés pontos időtartamát a forgalomkorlátozás megkezdése előtt 72 

órával BKK INFO-nak a 317-80-77, vagy a 317-82-88-as telefonszámon be kell 

jelenteni. 
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A forgalomkorlátozások előtt a szükséges KRESZ táblákat, elzáró elemeket 

(bóják, sávos terelőtáblák) ki kell helyezni. A forgalmi okokból letakarandó táblákat 

átlátszatlan fóliával megbízható módon le kell takarni a terelés megkezdése előtt. 

A munkavégzés alatti forgalomkorlátozás idején minden olyan rendelet és előírás 

betartandó, amely a forgalom biztonságát szolgálja. 

A munkavégzés ideje alatt a megkülönböztető jelzést használó járműveket át kell 

engedni! 

A munkavégzés befejezése után az eredeti forgalmi rendet helyre kell állítani. A 

jelzőlámpák, jelzőtáblák, és egyéb utcabútorok helyreállítása az eredetinek megfelelő 

állapotban történjen! Az útburkolatok szintén a rendezvényt megelőző állapotban, és 

tisztán kell a forgalomnak visszaadni! 

 

7. Közművek 
 

A kivitelezés a forgalomirányító alépítmény egy kis szekrényének és egy 

gázelzáró szintbe helyezésének elejéig érinti.. 

A terület közműveit a A1 közmű helyszínrajzon ábrázoltuk. 

 

8. Közvilágítás 
 

A tervezési területen közvilágítás üzemel. A közvilágításban változást nem 

terveztünk. 

 

9. Munka és tűzvédelem 
 

Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi és 

balesetelhárítási óvórendszabályokat a legszigorúbban be kell tartani. Tűz- és 

robbanásveszélyes anyagokat (üzemanyag, stb.) csak a tűzrendészeti szabályok 

54/2014 (XII.5) BM rendelet betartásával tárolhatók. 

A tárgyi tervek ezen előírások betartásával készültek és egyúttal biztosítják az 

építéshez az előírások betartásának feltételeit. A kivitelező munkavédelmi felelőst 
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köteles kijelölni és biztosítani kell, hogy a munkavégzés idején mindig legyen a 

helyszínen munkavédelmi felelős. 

Az építés 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. A megfelelő tűzjelzést szintén biztosítani kell. 

Az építés során a KRESZ, valamint egyéb vonatkozó óvórendszabályokat be kell 

tartani. Minden munkaterület védőkorláttal és 30 m-ként világítással kell ellátni. A 

munkaterület előrejelzését és kivilágítását úgy kell elhelyezni, hogy még rossz látási 

viszonyok mellett is látható legyen. A provizóriumokat korláttal és csúszás gátlóval 

kell ellátni, teherbírásukat az azt használó járművek és a talaj teherbírásának 

függvényében kell meghatározni. A csöveket, berendezéseket elmozdulás ellen 

rögzíteni kell. 

Utalva arra, hogy balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkentését semmi 

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

 

 Földmunka 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 feltétlen mellőzni kell. 

 A közművek tényleges helyzetét 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 áramtalanítósáról is gondoskodni kell . 

Kotrós munka esetén külön ellenőrizni kell, hogy elektromos vezeték 
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esetén a kotró gémje azt az előírt biztonsági övezeten belül meg ne 

közelítse. 

 Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személy végezhet, 

különös figyelemmel, gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és 

irányítás mellett, megfelelő felszerelések, védőeszközök használatával. 

A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni 

segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények 

figyelembevételével a kivitelező feladata. 
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10. Tervezői nyilatkozat: 
 

 

A tervezett műszaki megoldás kielégíti a 20/1984 KM rendelet és a 2/1999 

rendelet, a KRESZ előírásait és a hatóságok által előírt forgalomtechnikai 

rendelkezéseket. 

 

A terv a hatályos munkavédelmi rendelkezések és szabványok előírásainak 

figyelembevételével készült. 

 

Kijelentem továbbá, hogy a terv elkészítése során a munkavédelemről szóló 

1993. évi XCIII. törvény 18. § (1) bekezdésében foglaltakat megtartom. 

 

 

 

 

Budapest 2017. június 
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