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 ELTE Bibó kollégium felújítása és bővítése, 1118 Budapest, Ménesi út 12. hrsz.: 4968  

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

A közterület teljes területén a közműbekötésekből illetve az építkezésből származó károk és 

amortizációk helyreállításra kerülnek, az építkezés előtti eredeti állapot kerül visszaállításra. 

 

Meglévő állapot 

A Ménesi út tervezési szakasza lejtős terepen helyezkedik el. Az utcát D-ről övezi a tervezési terület. 

A telekhatáron álló épített kerítés mellett 2,50m szélességben aszfaltozott járda vezeti a gyalogos 

forgalmat. Emellett 4,67m szélességben szintén aszfaltozott közút található, mely egyirányú 

közlekedést biztosít. A tervezési terület melletti járdaszakaszon autó behajtás nincsen, a járdán autók 

parkolása biztosított (két kerékkel a járda felületén). Az aszfaltozott autóút és a gyalogút aszfalt 

burkolata viszonylag jó állapotú. A területen található egy közúti lámpa, mely a ház előtti 

járdaszakasznak nagyjából a közepén áll.  

Az úttesten középen két csatornaszem található. 
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