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AZ ÉPÍTTETŐ ADATAI 

 

Név:     Budafok Tétény, Budapest XXII. Kerület Önkormányzata  
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MÉK jegyzék szám:  C-1-1505 
 
Felelős tervező:   Tündik Ferenc  
Névjegyzéki szám:  É 01-3922 
Telefon:   06 1 479 6032 
Mobil szám:   06 70 384 9603 

ferenc.tundik@addvalgroup.com  

 

SZAKÁGI TERVEZŐ ADATAI 

 

Cégnév:    iUtak Mérnökiroda Kft.  
Cím és levélcím:   2030 Érd, Béga utca 11. 
Cégjegyzékszám:   13-09-175363 
Adószám:    22964456-2-13 
Képviselője:    Ambrus Dávid, ügyvezető igazgató 
Mobil szám:   06 30 64 56 011 
E-mail cím:    info@iutak.hu   
MMK jegyzék szám:  01-14544 
 
Felelős tervező:   Ambrus Dávid 
Névjegyzéki szám:  01-14544 
Mobil szám:   06 30 645 6011 

info@iutak.hu  
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

Alulírott Ambrus Dávid okleveles építőmérnök az Intelligens Utak Mérnökiroda Kft. részéről 

kijelentem, hogy a „Hajó utca – Dunaparti sétány – Hosszúréti patak környezetének 

fejlesztése” tárgyú útépítési egyesített engedélyezési és kiviteli terv munkarész esetén az 

általános és eseti hatósági előírásokat (ÚME, OTÉK, RRT, helyi szabályozási-, munka- és 

balesetvédelmi, valamint tűzrendészeti előírásokat) valamint az érintett kezelő által kiadott 

hozzájárulásban foglaltakat betartottam. 

 

Jelen terv az alábbi főbb előírások figyelembe vételével készült: 

e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) 

e-UT 03.04.11 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése (A KTSZ kiegészítése) 

e-UT 03.07.23 A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése  

(A KTSZ kiegészítése) 

e-UT 06.03.11 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 

e-UT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése 

 

 

 

Budapest, 2018. január 12. 

 

 

 
 ……………………………… 

 Ambrus Dávid 

 okl. építőmérnök 

 KÉ-K tervező, 01-14544 
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1. TERVEZÉSI FELADATOK LEÍRÁSA, 

ELŐZMÉNYEK 

Az ADDVAL Kft., mint Generál tervező (továbbiakban: Megrendelő) megbízása alapján 

megterveztük a Hajó utca – Dunaparti sétány – Hosszúréti patak környezetének fejlesztése 

projekthez tartozóan a Hosszúréti patak és a Duna partján futó meglévő kerékpárút 

felújítását. A tárgyi projekthez tartozóan a tervezési területen és környezetében a gyalogos 

forgalom nagysága várhatóan megnövekszik, melynek értelmében a kerékpárút felújítandó 

szakasza a beavatkozást követően elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútként fog 

üzemelni, kiszolgálva a megjelenő gyalogos forgalmi igényeket. Ez a beavatkozás szintén 

elősegíti a 224932/18 HRSZ ingatlanra tervezett Jégcsarnok megközelíthetőségét és 

kiszolgálását a gyalogos, illetve a kerékpáros forgalom számára egyaránt. A Jégcsarnok és 

a hozzá tartozó létesítmények társ szakági munkarészeinek tervezése folyamatban van, 

mely jelen tervdokumentációnak nem képezi részét. A tervek útépítési szakági tervezőként 

egyesített engedélyezési és kiviteli terv szinten készítettük el. 

Az építéssel érintett ingatlanok helyrajzi száma: 

 43577 (Hosszúréti patak és töltése) 

 224932/4 (Hosszúréti patakkal párhuzamos nyomvonal) 

 224961 (Dunával párhuzamos nyomvonal) 

A tervezett felújítással érintett kerékpárút Budapest XXII. ker. Budafok-Tétény 

Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében van. A 43577 és a 224961 HRSZ ingatlan 

vagyonkezelője Budapest Főváros Önkormányzata. 

A terület földhivatali és geodéziai alaptérképét a Megrendelő szolgáltatta. 

Jelen tervdokumentációnak csak a felújítás során kialakítandó gyalog- és kerékpárút, az azt 

határoló szegélyek, illetve a forgalomtechnikai rend kialakítása képezte részét. A tervezett 

létesítményt határoló szegélysor a külön tervdokumentációkban foglaltakhoz csatlakozik, 

melyeket a Megrendelő megbízásából külön szakági tervezők készítenek. Jelen 

tervdokumentáció a csatlakozó szakági tervekkel együtt kezelendő. 

A tervezési terület és környezetének közmű értintettségét bemutató közmű genplánt az e-

közmű rendszeréből 2018.01.11-én lekért állapotnak megfelelően állítottuk össze. Jelen 

tervdokumentáció csak a meglévő közműállapotot mutatja, a projekt keretében tervezett 

közmű nyomvonalakat és elemeket külön szakági tervdokumentáció tartalmazza, mely jelen 

tervdokumentációval együtt kezelendő. 

2. A TERVEZÉSI TERÜLET ÉS A KÖRNYEZETI 

KÖRÜLMÉNYEK LEÍRÁSA 

A tervezési terület Budapest XXII. kerületében, Budafok nyugati részén, a Hajló utca – 

Hosszúréti patak – Duna által lehatárolt területen helyezkedik el. A meglévő kerékpárút 

felújítandó szakasza a Hosszúréti patak mentén, majd a Dunaparton fut. 

A meglévő kerékpárút átlagos burkolatszélessége 2,00 méter, melyet oldalirányból nem 

támaszt meg szegélysor. A kerékpárúton kétirányú kerékpáros forgalom közlekedik. A 
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létesítmény a Hosszúréti patak és a Duna árvízvédelmi töltésén helyezkedik el, zöld 

övezetben. A nyomvonal Hosszúréti patak mentén vezetett része a meglévő állapotban 

közvetlenül a patakot határoló töltés szélén helyezkedik el, ezért – a kerékpáros közlekedés 

védelme érdekében – a biztonsági korlátsor megtartásra került, melynek felújítása 

szükséges. 

A kerékpárútnak a tervezési területen belül nincs közúti, illetve egyéb, kerékpárforgalmi 

létesítményekkel alkotott csomópontja. 

3. TERVEZÉS KÖZBENI EGYEZTETÉSEK 

Az útépítési egyesített engedélyezési és kiviteli terv munkarészeinek elkészítése során 

folyamatosan egyeztettünk a Generál tervezővel, az AddVal Kft.-vel, illetve a szakági 

tervezőkkel. 

A Megrendelő a beruházáshoz tartozóan 2017.11.30-án egyeztetést folytatott a Fővárosi 

Csatornázási Művek Zrt-vel. Az egyeztetésen elhangzottak értelmében a meglévő 

kerékpáros létesítmény felújításának tervezése során a pályaszerkezeti rétegrendet úgy kell 

meghatározni, hogy a Dunapart és a Hosszúréti patakpart karbantartására szolgáló vízügyi 

munkagépek terhelését bírja, mely 8-10 tonna terhelést jelent. Ennek biztosítása érdekében 

a felújítandó szakaszon a meglévő pályaszerkezet teljes elbontásával és új pályaszerkezet 

kialakításával számoltunk. 

A Megrendelő tájékoztatása alapján továbbá a tervezési területen a mértékadó árvízszint 

104,01 méter, melynek értelmében a meglévő kerékpárút Hosszúréti patak mentén lévő 

része a mértékadó árvízszint alatt helyezkedik el. Az egyeztetéseken elhangzottak 

értelmében ezt a szakaszt magassági értelemben a meglévő állapotnak megfelelően 

alakítottuk ki. Helyszínrajzi értelemben a patak mentén futó szakasz külső burkolatszélét 

megtartva terveztük meg az új szélességű nyomvonalat.  

A tervet az egyeztetéseken elhangzottak, illetve a vonatkozó előírások figyelembevételével 

készítettük el. 

4. KIVITELEZÉS ÜTEMETÉSE 

A tervezett beavatkozás kivitelezése várhatóan ütemezve lesz, mely nagyban függ a külön 

tervdokumentációban szereplő Jégcsarnok kivitelezésétől. Jelen tervdokumentációnak 

vannak olyan elemei, melyek a jégcsarnoktól függetlenül önálló funkcióval rendelkeznek. A 

tervezett ütemezés a jelen tervdokumentáció kiadásáig nem ismert, így a tervben egyetlen 

kivitelezési ütemeben történő megépítést tételeztünk fel. Amennyiben ismertté vállik az 

ütemezés, a tervezett létesítményt adott részét úgy kell kialakítani, hogy azok összhangban 

legyenek a teljes tervezett szakasszal, ugyanakkor önállóan is ellássa a funkcióját, 

megfelelve a hatályos útépítési műszaki előírásokban foglaltaknak. 
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5. BONTÁSI MUNKÁLATOK 

A bontási munkák az építési engedélyben és hozzájárulásokban esetlegesen szereplő, a 

bontási munkákhoz tartozóan meghatározott szakfelügyeletek nélkül nem kezdhetőek meg. 

A terület szokásos munkagépekkel történő járhatósága speciális megoldások nélkül 

biztosítható. 

A terep-előkészítés megkezdése előtt a szükséges területfoglalási, bontási munkákat el kell 

végezni. Régészeti és robbanószer-mentesítési feladatokra várhatóan nem lesz szükség. El 

kell végezni továbbá az esetlegesen szükséges közműkiváltásokat is. 

A tervezési területen a meglévő nyomvonal burkolatát teljes pályaszerkezetében el kell 

bontani. A jelenleg beépítetlen területeken a tervezett létesítmények által érintett zöld 

felületeket meg kell szüntetni, illetve a tervezett szintnek megfelelő mélységig a humuszos 

fedőréteget el kell távolítani és közbenső depóniákban tárolni. A kitermelt humuszos 

fedőréteg anyaga rézsűfelületek és egyéb felületek humuszolásához gond nélkül 

felhasználható. 

A terep-előkészítés során ideiglenes víztelenítési szerkezetekkel a terep elázását, 

felpuhulását, elöntését meg kell akadályozni. 

A bontási munkák során fa kivágása tervezetten nem szükséges. 

A 224961 HRSZ ingatlan a tulajdoni lapjában foglaltak alapján a 78598/2/2008/09.03.05 

számú bejegyző határozat szerint Natura2000 területnek minősül, melynek értelmében a 

munkavégzés során fokozott figyelemmel kell lenni a környezetre, annak növény, illetve 

állatvilágára.  

A bontási munkák során a közművekre figyelemmel kell lenni. 

Az építéshez tartozó átmeneti tárolók pontos helyének kijelölését jelen munkarészben nem 

lehet meghatározni, mivel ezek csak a kivitelező által készített organizációs terv készítésénél 

jelölhetőek ki. Azonban ezeket a területeket a későbbi tervfázisban sem lehet olyan területen 

kijelölni, melyek különleges védelmet igényelnek. Az átmeneti tárolók közművezetékre nem 

kerülhetnek. 

Az építkezés befejezése után építési törmelék, bontott anyag az építés területén nem 

maradhat. Az esetlegesen mart, újrahasznosítható anyagot engedéllyel rendelkező 

lerakóhelyen kell elhelyezni. Az építés során szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek 

csak diffúz légszennyezést nem okozó, és csak a talajt, illetve a talaj vizeket nem szennyező 

módon tárolhatóak. 

A 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. sz. melléklete alapján, külön jegyzék kell, hogy 

készüljön az útépítés során keletkező bontott anyagokkal kapcsolatban az előírt EWC kódok 

besorolása szerint. 

 

6. A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK LEÍRÁSA 

A tervezési feladatnak a központi elemét a meglévő kerékpárút felújítása képezi. A felújított 

szakasz – összhangban a terület fejlesztésével – a beruházást követően elválasztás nélküli 

gyalog- és kerékpárútként fog üzemelni. Ennek értelmében a meglévő szélességeket is 
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megnöveltük, annak érdekében, hogy kiszolgálja a várható gyalogos és kerékpáros 

forgalmat. 

 

A tervezett létesítmény részletes ismertetését a következő alfejezetek tartalmazzák. 

6.1. HELYSZÍNRAJZI KIALAKÍTÁS 

A tervezett létesítmény helyszínrajzilag alapvetően két részre, a Hosszúréti patak melletti, 

illetve a Duna menti szakaszra bontható. A Hosszúréti patak menti szakaszon – a patakot 

határoló árvízvédelmi töltés funkciójának megőrzése érdekében – a kerékpárút patak menti 

meglévő burkolatszélét megtartottuk és az ellenkező oldalon történő szélesítéssel alakítottuk 

ki a tervezett 3,00 méteres burkolatszélességet. Ez a szélesség a Duna menti szakaszon 

egységesen 3,50 méterre nő. Ez alól csak a tervezési szakasz vége a kivétel, ahol a 

csatlakozás miatt a burkolatszélesség a csatlakozó kerékpárút szélességére csökken. 

A tervezett létesítményt mindkét oldalról egységesen kerti szegélysorral határoltuk le, mely 

a használható burkolatszélesség részét képezi. Ennek értelmében a Hosszúréti patak 

mentén vezetett nyomvonal ténylegesen burkolt felületének szélessége 2,90 méter, míg a 

Dunával párhuzamos szakaszon 3,40 méter. 

A tervezett nyomvonal a Tervezési szakasz elején a meglévő járdaburkolathoz, míg a 

Tervezési szakasz végén a meglévő kerékpárút burkolatához csatlakozik. A csatlakozó 

burkolatokat szegély nélkül illesztettük egymáshoz. 

A tervezett nyomvonal 6 db egyenes és 4 db íves szakaszból áll. A tervezett tengelyt – a 

Hosszúréti patak menti meglévő nyomvonal külső burkolatszél vonalának tényleges 

lekövetése érdekében – a létesítmény szelvényezés szerinti bal oldalát határoló szegélysor 

külső szélén vettük fel. A meglévő állapot jobb lekövetése, illetve a tájépítész 

tervdokumentáció részét képező egyéb létesítményekkel való összhang kialakítása 

érdekében a tervezett nyomvonal esetében az egyenes és íves szakaszokon túlmenően 3 

db sarokpontot is alkalmaztunk. Az így kialakított vonalvezetés tényleges elemeit a következő 

táblázat tartalmazza: 

Kezdő szelvény Befejező szelvény Elem megnevezése Jellemzők 

0+000,00 0+014,81 egyenes E=14,81 m 

0+014,81 0+064,49 egyenes E=49,68 m 

0+064,49 0+093,53 jobb ív 
R=34,00 m 
Ih=29,05 m 

0+093,53 0+106,34 jobb ív 
R=12,00 m 
Ih=12,81 m 

0+106,34 0+111,06 egyenes E=4,71 m 

0+111,06 0+115,93 jobb ív 
R=15,00 m 
Ih=4,87 m 
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0+115,93 0+123,13 bal ív 
R=25,00 m 
Ih=7,20 m 

0+123,13 0+142,38 egyenes E=19,25 m 

0+142,38 0+268,21 egyenes E=125,83 m 

0+268,21 0+338,68 egyenes E=70,47 m 

 

A tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárúthoz tartozóan – összhangban a szakági 

tervdokumentációkkal – több gyalogos kapcsolat is tartozik, melyek részletes ismertetését 

az 5.3. fejezet tartalmazza. 

A tervezett létesítményt egységesen aszfalt burkolattal láttuk el. A ténylegesen kialakított 

pályaszerkezet részletes bemutatását a 8. fejezet tartalmazza. 

A tervezett létesítmény tényleges helyszínrajzi kialakítást az U-01 számú Útépítési és 

forgalomtechnikai helyszínrajz tervlap mutatja be. 

6.2. MAGASSÁGI KIALAKÍTÁS 

A tervezett gyalog- és kerékpárút magassági kialakításánál fő cél volt, hogy a meglévő 

kerékpárút magassági vonalvezetését a lehető legjobban megtartsuk, akalmazkodjunk a 

tervezett létesítményekhez, illetve a vízelvezetést is megfelelően biztosítsuk.  

A gyalog- és kerékpárút tengelyének a bal oldali kerti szegély külső vonalát választottuk. 

A tervezett létesítmény mindkét végén a meglévő burkolathoz csatlakozunk, melyből 

adódóan a tengely szintje a tervezési szakasz elején 105,54 mBf., míg a tervezési szakasz 

végén 104,41 mBf..  

A tengely magassági vonalvezetésének főbb paraméterei a következők : 

Kezdő szelvény Befejező szelvény Elem megnevezése Jellemzők 

0+000,00 0+017,61 esés 
Es=8,20% 
17,61 mh 

0+017,61 0+019,91 homorú lekerekítés 
R=80,00 m 
Ih=2,30 m 

0+019,91 0+034,48 esés 
Es=5,30% 
14,57 mh 

0+034,48 0+037,03 homorú lekerekítés 
R=50,00 m 
Ih=2,55 m 

0+037,03 0+071,94 esés 
Es=0,20% 
34,91 mh 

0+071,94 0+074,04 homorú lekerekítés 
R=50,00 m 
Ih=2,10 m 

0+074,04 0+098,69 emelkedés 
Em=4,00% 
24,66 mh 

0+098,69 0+100,89 domború lekerekítés 
R=100,00 m 
Ih=2,20 m 

0+100,89 0+139,06 emelkedés 
Em=1,80% 
38,17 mh 

0+139,06 0+141,06 domború lekerekítés 
R=250,00 m 
Ih=2,00 mh 
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0+141,06 0+154,03 emelkedés 
Em=1,00% 
12,97 mh 

0+154,03 0+156,11 domború lekerekítés 
R=160,00 m 
Ih=2,09 mh 

0+156,11 0+338,68 esés 
Em=0,30% 
182,57 mh 

 

A gyalog-és kerékpárút oldalesése általánosan 2,0%, amely érték csak a tervezési szakasz 

elején, illetve végén változik a csatlakozásokból adódóan. A tervezési szakasz elején a jobb 

oldali 10,0%-kos esésről a 0+012,00 km. szelvényre átfordul bal oldali 2,0%-ra. A 0+083,53 

km. szelvénytől kezdődően a 0+093,53 km. szelvényig átfordul bal oldali 2,0%-ról jobb oldali 

2,0%-ra, majd egészen a 0+325,00 km. szelvényig nem változik. A 0+325,00 km. szelvénytől 

a tervezési szakasz végére a geodéziai felméréshez igazodóan bal oldali 8,0% oldaleséssel 

csatlakozunk a meglévő kerékpárút burkolatához.  

A tervezett gyalogos átvezetések minden esetben úgy lettek kialakítva, hogy azon 

vízmegállás, illetve a csatlakozó gyalogos felületekről érkező csapadék átfolyása ne 

alakulhasson ki. 

A gyalog- és kerékpárút részletes magassági kialakítását és keresztirányú oldalesését az U-

HO-01 számú Hossz-szelvény tervlap tartalmazza. 

6.3. GYALOGOS KAPCSOLATOK 

A tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárúthoz tartozóan – összhangban a szakági 

tervdokumentációkkal – 3 db gyalogos kapcsolat is tartozik. A tervezett létesítmény funkciója 

alapján nem szükséges tényleges gyalogos átvezetések kialakítása, azonban a kerékpáros 

forgalomra való tekintettel a gyalogos kapcsolatok, illetve az esetlegesen keresztirányú 

gyalogos közlekedési útvonalak helyeinek határán egy-egy süllyesztett szegélysort 

helyeztünk el, mely összhangban van a gyalogos közlekedési irányokkal. 

Ezen gyalogos kapcsolatokat az U-01 számú Útépítési és forgalomtechnikai helyszínrajz 

tervlap mutatja be. 

6.4. VÍZTELENÍTÉS 

A tervezett létesítmények magassági kialakítása során az egyik fő szempont a megfelelő 

vízelvezetés kialakítása volt, ennek értelmében a magassági és keresztirányú vonalvezetés 

nagyban meghatározza a vízelvezetést.  

Mivel a meglévő állapotban nem tapasztalható vízelvezetési probléma, ezért a tervezett 

létesítmény helyszínrajzi és magassági vonalvezetését úgy alakítottuk ki, hogy az a jelenlegi 

állapottal megegyező vízelveztést tegyen lehetővé. A tervezett létesítmény teljes hosszában 

a burkolatra hulló csapadékot a környező zöldterületre vezetjük, ahol az akadálytalanul 

elszikkad. Ennek követekeztében további vízelvezetési beavatkozások a tervezési folyamat 

során nem voltak szükségesek.  

A tervezett gyalogos átvezetések minden esetben úgy lettek kialakítva, hogy azon 

vízmegállás, illetve a csatlakozó gyalogos felületekről érkező csapadék átfolyása ne 

alakulhasson ki. 
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6.5. NÖVÉNYZET 

A tervezett létesítményekhez tartozóan fakivágás tervezetten nem szükséges, azonban a 

jelenlegi állapothoz képest megnövelt szélességű burkolat megfelelő kialakíthatósága 

érdekében a növényzet tervezett állapotnak megfelelő írtása szükséges. 

A bontási munkálatok során a 224961 HRSZ jelű ingatlan Natura2000-es területi jellegére 

való tekintettel fokozott figyelemmel kell lenni a meglévő növény- és állatvilág megóvására. 

7. GEOTECHNIKA 

A terv elkészítéséhez geotechnikai szakvélemény rendelkezésünkre állt. A talajvizsgálati 

jelentést a PETIK Mérnöki Szolgáltató Kft. készítette el és adta ki 2017. június 20-án. 

Az ezen szakvéleményben foglaltakat a magassági vonalvezetés tervezése és a 

pályaszerkezetek meghatározása során – különös tekintettel a fagyvédő réteg 

meghatározásánál – figyelembe vettük. 

8. PÁLYASZERKEZET 

A tervben szereplő pályaszerkezet méretezése feltételezi minden tekintetben az 

előírásoknak megfelelő kivitelezést. 

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. kérésének, illetve a Generál tervezővel 2017.11.30.-án 

folytatott egyeztetésnek megfelelően a pályaszerkezetet úgy választottuk meg, hogy azon a 

Dunapart és a Hosszúréti patakpart karbantartására szolgáló 8-10 tonnás jármű közlekedhet. 

8.1. GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT PÁLYASZERKEZETE 

A gyalog- és kerékpárút pályaszerkezetét a teljes szakaszon azonos, aszfaltburkolatú 

pályaszerkezetnek terveztük. 

A pályaszerkezet méretezését az e-UT 06.03.11 Útügyi Műszaki Előírás 1. táblázatában 

foglaltak és az elkészült geotechnikai terv alapján végeztük el. 

Az alapréteg alá, a geotechnikai terv, valamint az e-UT 06.02.11 Útügyi Műszaki Előírás 4.14. 

táblázata alapján 250 mm szemcsés anyagú fagyvédő réteget kell építeni. A fagyvédő réteg 

alá, a tömörített talaj felszínére az előírt minőségű geotextíliát kell fektetni. 

A pályaszerkezet alaprétegét az e-UT 06.03.11 Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelve 

kötőanyag nélküli mechanikai stabilizációnak választottuk, amely vastagsága 200 mm. A 

kötőanyag nélküli mechanikai stabilizációs alaprétegnek meg kell felelnie az építéskor 

hatályos e-UT 06.03.51 és e-UT 06.03.52 Útügyi Műszaki Előírásoknak. 

A Dunapart és a Hosszúréti patakpart karbantartására szolgáló 8-10 tonnás jármű 

közlekedését figyelembe véve e-UT 06.03.12 Útügyi Műszaki Előírás 1. táblázata alapján az 

’A1’ forgalmi terhelési osztály esetében az alaprétegre minimum 60 mm összvastagságú 

aszfaltréteget kell építeni. 

A fentiek és a geotechnikai terv alapján a tervezett pályaszerkezet a következő: 

 30 mm AC 8 kopó 50/70 (e-UT 05.02.11 és e-UT 06.03.11 szerint) 
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 30 mm AC 11 kötő 50/70 (e-UT 05.02.11 és e-UT 06.03.11 szerint) 

 200 mm M22 mechanikai stabil. alapréteg (e-UT 06.03.51; e-UT 06.03.52 szerint) 

 250 mm homokos kavics fagyvédő réteg (e-UT 06.03.42 szerint) 

 1 rtg. GRK3 minőségű geotextília (e-UT 06.02.11 szerint) 

  tömörített talaj (e-UT 06.02.11 szerint) 

A fenti pályaszerkezet feltételezi, hogy a földmű megfelel az építéskor érvényben lévő e-UT 

06.02.11 szerinti Útügyi Műszaki Előírás földmű építésre vonatkozó előírásainak. A 

földművet a tervezett pályaszintig - földmű tükörszint - a végleges útprofillal kell kialakítani. 

A földmű tömörségének a geotechnikai terv alapján a tömörített altalaj felszínén Trρ ≥ 85 %-

nak és a fagyvédő réteg tetején (földmű tükörszint) Trρ ≥ 96 %-nak kell lennie. 

A földmű teherbírásának a geotechnikai terv alapján tömörített altalaj felszínén E2 ≥ 25 

N/mm2-nek és a fagyvédő réteg tetején (földmű tükörszint) E2 ≥ 45 N/mm2-nek kell lenni. 

9. FORGALOMTECHNIKA 

A tervezett beavatkozásokhoz tartozóan több forgalomtechnikai beavatkozás is 

szükségesnek bizonyult, illetve elkészítettük a kivitelezéshez tartozó ideiglenes 

forgalomtechnikai állapotot is.  

Ezen beavatkozások részletes leírását a következő alfejezetek tartalmazzák. 

9.1. VÉGLEGES FORGALMI REND 

A tervezett létesítményekhez tartozó végleges forgalmi rend a tervezett elválasztás nélküli 

gyalog- és kerékpárút elején és végén kihelyezendő jelzőtáblákat foglalja magában.  

Ennek értelmében a tervezési szakasz elején és végén, a meglévő felületekhez való 

csatlakozásoknál el kell helyezni a D-027 jelű Gyalog- és kerékpárút (közös), illetve a D-028 

jelű Gyalog- és kerékpárút vége (közös) jelzőtábla párost. A tervezési szakasz elején a 

nyomvonal egy gyalogos felülethez kapcsolódik, ezért ott további jelzőtáblák elhelyezése 

nem szükséges, azonban a tervezési szakasz végén, mivel ezt követően a nyomvonal csak 

kerékpárútként folytatódik, a kihelyezett jelzőtáblákhoz tartozóan el kell helyezni még a D-

023 jelű Kerékpárút, illetve a D-024 jelű Kerékpárút vége jelzőtábla párost is. 

A tervezett beavatkozásokhoz tartozóan útburkolati jelek alkalmazása nem szükséges.  

A szükséges forgalomtechnikai beavatkozások tényleges kialakítása az U-U-01 számú 

Útépítési és forgalomtechnikai helyszínrajz tervlapon tekinthető meg. 

9.2. ÉPÍTÉS ALATTI IDEIGLENES FORGALMI REND 

A tervezett beavatkozásokhoz tartozóan elkészítettük a kivitelezéshez szükséges ideiglenes 

forgalmi rendet. A tervdokumentáció véglegesítésének időpontjában nem ismert a kivitelezés 

ütemezése, ezért jelen tervdokumentációban a teljes felújítást egyetlen kivitelezési ütemként 

kezeltük. Amennyiben a kivitelezés több ütemben fog zajlani, Vállalkozónak jelen ideiglenes 
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forgalomtechnikai állapotot felül kell vizsgálnia és az ütemezésnek megfelelő módosításokat 

el kell végeznie a terven. 

A ténylegesen kialakítandó ideiglenes forgalomtechnikai állapot kialakításakor figyelembe 

kell venni a kezelői nyilatkozatokban lévő előírásokat is. 

Mivel a tervezett beavatkozások közvetlenül csak a felújítandó kerékpárutat érintik, ezért a 

tárgyi kerékpárút szakaszt teljes szélességben le kell zárni és a kerékpáros forgalmat a 

tervezési szakasz elején és végén át kell irányítani a meglévő kerékpárúttal párhuzamosan 

futó Hajó utca burkolatára. Ehhez tartozóan – a munkaterület előírásoknak megfelelő 

lehatárolásán túl – több ideiglenes forgalomtechnikai beavatkozás szükséges. 

A munkaterület két végén el kell helyezni a behajtási tilalomra vonatkozó jelzőtáblákat, 

megengedve az építési forgalom közlekedési lehetőségét. A tervezési terület végén a 

kerékpárosok számára már a meglévő benzinkúti kerékpárút-közúti kapcsolatnál le kell zárni 

a kerékpárutat, mivel a munkaterület tényleges végénél nem biztosított a kerékpárosok 

megfordulási lehetősége. 

A kerékpáros kerülőútvonal azonosíthatóságának növelése érdekében 3 db, ideiglenes 

kerékpáros közlekedési irányt jelölő jelzőtáblát kell elhelyezni a döntési pontokban. 

Ezen felül, a Törökverő út – Hajló utca csomópontban a csomóponti ágakban elő kell jelezni 

az építési forgalmat.  

Mivel a tényleges beavatkozások a közúti forgalmat nem érintik, ezért további idelenes 

forgalomtechnikai beavatkozás nem szükséges.  

Az így kialakított tervezett ideiglenes forgalomtechnikai rendet az U-IF-01 számú Ideiglenes 

forgalomtechnikai helyszínrajz tervlap tartalmazza. 

Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása során be kell tartani a következő alfejezetben 

részletezett általános előírásokat. 

9.2.1. Általános előírások 

Az ideiglenes forgalmi rend tervezése a 20/1984. (XII.21.) KM. sz, rendelet 11.§ és 13. § 

vonatkozó pontjainak előírásait kell alkalmazni. valamint az e-UT 04.05.12 Útügyi műszaki 

előírás alapján és a 3/2001. (I.31.) KöViM „A közutakon végzett munkák elkorlátozási és 

forgalombiztonsági követelményeiről” rendelete előírásainak betartásával történt, a helyi 

adottságokat figyelembe véve. 

A munka végrehajtása során, az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél 

és a közúti munkavégzésnél a fenti előírásokat be kell tartani. 

Az ideiglenesen kihelyezett jelzőtáblákat a szegélytől 0,5 méterre kell elhelyezni úgy, hogy a 

tábla alsó széle az alapszinttől minimum 2,2 méterre legyen. 

A legfontosabb betartandó előírások a következők: 

 a jelzőtáblák csak fényvisszavető kivitelűek lehetnek, 

 az elkorlátozó elemeket, közúti jelzőtáblákat és jelzéseket kihelyezéskor úgy kell 

rögzíteni, hogy azok a vonatkozó jogszabály szerinti szélterhelés esetén ne 

csússzanak el, ne dőljenek fel és ne forduljanak el, 

 a jelzőtábla érvénytelenítése során letakarás céljára csak át nem látszó és a táblára 

megfelelően rögzített anyagot szabad csak felhasználni, 

 a közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések a forgalmat csak a 

legkisebb mértékben korlátozhatják, a munkák megszűnésével ill. ideiglenes 
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szüneteltetésével az ideiglenes közúti jelzéseket haladéktalanul el kell távolítani, vagy 

érvényteleníteni szükséges, 

 a közúton folyó munkahelyek létesítése során a munkaterületen, illetve annak 

környezetében kialakított jelzésrendszerben ellentétes értelmű utasítások nem 

lehetnek. Ezért azokat a közúti jelzőtáblákat, amelyek a közúton végzett munkák miatt 

nem érvényesek vagy a kialakítandó forgalmi renddel ellentétes értelműek, el kell 

távolítani, illetőleg érvényteleníteni kell 

 a munkavégzés során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyalogosok közlekedésének 

biztosítására 

A munkaterületet szabványos elkorlátozó-elemekkel kell körbekeríteni és a forgalom felé eső 

végpontját meg kell világítani. Amennyiben az építés szünetel (munkaidő végével vagy 

egyéb ok miatt) a járműközlekedés biztonsága érdekében a munkagépeket és egyéb, a 

forgalmat akadályozó járműveket forgalommentes területen kell elhelyezni. Ha a forgalmi 

helyzet megkívánja, akkor a tervezett jelzések elhelyezésén túl intézkedni kell kellően 

kioktatott és felszerelt jelzőőr felállításáról is. 

A kivitelezés idejére vonatkozó, részletes, tételes munkavédelmi, biztonságtechnikai, 

egészség- és környezetvédelmi előírásokat, valamint az MSZV előírásokban kidolgozott 

intézkedéseket a kivitelezőnek kell elkészítenie és betartásukat ellenőriznie. 

10. KÖZMŰVEK 

A tervezési terület és környezetének közmű értintettségét bemutató közmű genplánt az e-

közmű rendszeréből 2018.01.11-én lekért állapotnak megfelelően állítottuk össze. Jelen 

tervdokumentáció csak a meglévő közműállapotot mutatja, a projekt keretében tervezett 

közmű nyomvonalakat és elemeket külön szakági tervdokumentáció tartalmazza, mely jelen 

tervdokumentációval együtt kezelendő. 

Mivel a szolgáltatók adatai és a geodézia felmérés felszíni közműkapcsolatai kis mértékben 

eltérnek egymástól, ezért a közművezetékek nyomvonalát a kivitelezés megkezdése előtt a 

kritikus helyeken mindenképpen ellenőrizni szükséges. 

A tervezési területet érintő közművek tájékoztató jellegű felsorolása a következő: 

 ELMŰ Hálózati Kft. 

 Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

A tervezési terület környezetében lévő közművek tájékoztató jellegű felsorolása: 

 Fővárosi Vízművek Zrt. 

 Magyar Telekom Zrt. 

A tervezési terület környezetében lévő közművek tájékoztató jellegű felsorolása: 

Az átépítéssel érintett közművek esetén a felszíni kapcsolatokat (vízelzáró, csatorna fedlap, 

stb.) a tervezett burkolattal egy szintbe kell helyezni. 

A tervezési projekthez tartozóan több közműtervezési munkarész is kapcsolódik, melyek 

szakági tervdokumentációban szerepelnek. Ennek értelmében a tervdokumentációk együtt 

kezelendők. 
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11. KÖZVILÁGÍTÁS 

A tervezett felújításhoz kapcsolódóan az előírásoknak megfelelő közvilágítási hálózat 

kiépítése szükséges. A létesítményhez tartozó tervezett közvilágítás külön szakági 

tervdokumentációban szerepel. Ezen szakági tervdokumentáció készítése folyamatban, mert 

a közvilágítási hálózat nem csak az elválasztás nélküli kerékpárúthoz, hanem a tájépítész 

tervdokumentáció elemeihez, továbbá a 224932/18 HRSZ ingatlanon tervezett 

jégcsarnokhoz egyidejűleg kerül elkészítésre. A kivitelezési munkálatok során a BDK Zrt. 

által jóváhagyott tervdokumentációban foglaltakat be kell tartani. 

12. MŰTÁRGYAK 

A tervezett létesítmények építése semmilyen műtárgyat nem érint. 

13. HÓFÚVÁS ELLENI VÉDELEM 

A tervezett létesítmények hófúvás elleni védelemére nincs szükség. 

14. VASÚTI ÉS EGYÉB PÁLYÁKKAL, 

VEZETÉKEKKEL VALÓ KERESZTEZÉSEK 

A tervezett létesítmények vasúti és egyéb pályákat, vezetékeket nem kereszteznek. 

15. ÚTTARTOZÉKOK 

A tervezett létesítmények építése során úttartozékok kihelyezése nem szükséges. 

A tervezett beavatkozáshoz tartozóan, a Hosszúréti patak mentén futó meglévő korlátot fel 

kell újítani. 

16. ÚTTAL KAPCSOLATOS EGYÉB 

ÉPÍTMÉNYEK 

A tervezett létesítmények építése úttal kapcsolatos egyéb építéményeket nem érint, ilyen 

kérdést nem vet fel. 
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17. ÉRINTETT ÉPÜLETEK ÉS EGYÉB 

ÉPÍTMÉNYEK 

A tervezett létesítmények építése épületet és egyéb építményt nem érint. 

A tervezési terület környezetében, a  224932/18 HRSZ ingatlanon helyezkedik el a külön 

tervdokumentációban szereplő tervezett jégcsarnok épülete. 

 

18. AZ ÚTÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ TERVEZŐI 

MINŐSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK 

Az építéskor az építési engedélyben és nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell 

tartani vagy az illetékes hatóságnál, üzemeltetőnél vagy kezelőnél felmentést kell kérni alóla. 

Az építés során a mindenkori munkavédelmi előírásokat be kell tartani. 

Az útügyi műszaki előírásokban és az MSZ EN szabványokban foglaltakat az építés során 

maradéktalanul be kell tartani. 

A tervhez tartozó nyilatkozatokban és állásfoglalásokban foglaltakat az építés során 

maradéktalanul figyelembe kell venni. 

Az építés során az érintett közművek védelméről gondoskodni kell, ha szükséges helyzetüket 

kutató árokkal kell feltárni. 

A közműnyilatkozatokban foglalt távolságokon belül gépi földmunka nem végezhető. 

A nyilatkozatoknak megfelelően a közműveket érintő munkák során szakfelügyeletre van 

szükség melyet az érintett szolgáltatótól kell kérni. 

A kivitelezés csak a munkaterület átadás-átvételi eljárása után érvényes, jogerős építési 

engedélyben előírt feltételek teljesülése esetén és az egyesített engedélyezési és kiviteli terv 

birtokában kezdhető meg. 

A terep-előkészítés megkezdése előtt a szükséges területszerzési, bontási, régészeti és 

robbanószer-mentesítési feladatokat el kell végezni. El kell végezni továbbá az esetlegesen 

szükséges közműkiváltásokat is. 

Átmeneti tárolók közművezetékre nem helyezhetőek. 

Az építés során a járdával érintett és nem átépítendő közművek védelméről gondoskodni 

kell. 

Az építkezés befejezése után építési törmelék, bontott anyag az építés területén nem 

maradhat. A mart, újrahasznosítható anyagot engedéllyel rendelkező lerakóhelyen kell 

elhelyezni. Az építés során szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek csak diffúz 

légszennyezést nem okozó, és csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyező módon 

tárolhatóak. 

A földmunkát csak munkavégzésre alkalmas időben lehet és szabad végezni. Téli, kora 

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

időszakban nem szabad földmunkát végezni, mert a munkagépek elfogadhatatlanná tehetik 

a földművet. 
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Az útburkolat alatti földműnek meg kell felelni-e az építéskor érvényben lévő e-UT 06.02.11 

Útügyi Műszaki Előírásnak és a benne foglalt további hivatkozó előírásoknak. Ha a teherbírás 

nem teljesül az előírás szerinti javító réteget kell építeni. A földmű rétegei közé - ha olyan a 

talaj - geotextíliát kell fektetni, hogy megakadályozzuk a kötött és a szemcsés talaj 

összekeveredését. 

A különböző típusú útburkolatok csatlakoztatásánál figyelni kell arra, hogy a vízzáró rétegek 

milyen magasságban helyezkednek el egymáshoz képest. Ha az egyik burkolat vízzáró 

rétege feljebb van, mint a melléépítendő burkolat vízzáró rétege, abban az esetben a két 

réteg között függőleges drénezést kell alkalmazni a magasságkülönbségnek megfelelően 

annak érdekében, hogy a burkolat alatt szivárgó víz a másik burkolat alatt elhelyezett 

szemcsés rétegen keresztül el tudjon szivárogni. 

A szegélyeket a burkolatépítés előtt el kell helyezni. 

Az útszegélyek előre gyártott kivitelben készüljenek és feleljenek meg az építéskor 

érvényben lévő MSZ EN 1340 és az MSZ EN 1343 szabványban előírtaknak. A szegélyek 

építésekor az érvényben lévő e-UT 06.03.41 útügyi műszaki előírás szerint kell eljárni. Az 

előírás szerint a szegély alap- és támaszbetonja C20/25 szilárdságú, vízzáró, fagyálló 

legyen. A támaszbeton sehol se legyen 10 cm-nél keskenyebb, az alapbeton legkisebb 

vastagsága 20 cm. 

Az egyes rétegek építése csak akkor kezdhető el, ha az eltakarásra kerülő szerkezet 

ellenőrzése megtörtént és a követelményeknek megfelel. 

A kötőanyag nélküli alapréteg anyagának fagyállónak kell lennie. 

A kötőanyag nélküli alaprétegek anyaga jól osztályozott szemmegoszlású legyen, a 

szemmegoszlását lehetőleg úgy kell megválasztani, hogy az egyenlőtlenségi együttható 

(d60/d10) nagyobb legyen 13-nál. 

Mivel a kötőanyag nélküli alaprétegnek és az ágyazatnak a vízelvezető képességét tartósan 

meg kell őrizni a csapadékvizek elvezetése érdekében, az ágyazat és a kötőanyag nélküli 

alapréteg vízáteresztő képességének meg kell felelni-e az e-UT 06.03.42 Útügyi Műszaki 

Előírás 3.2.1. pontjában szereplő szűrőfeltételnek. 

 D15/d85 ≤ 5 D50/d50 ≤ 25 

ahol:  

 D15 - az alaprétegben annak a szemcsének az átmérője mm-ben, melynél kisebb 

szemnagyságok 15 m%-ban fordulnak elő, 

 D50 - az alaprétegben annak a szemcsének az átmérője mm-ben, melynél kisebb 

szemnagyságok 50 m%-ban fordulnak elő, 

 d85 - az ágyazóhomokban annak a szemcsének az átmérője mm-ben, melynél kisebb 

szemnagyságok 85 m%-ban fordulnak elő, 

 d50 - az ágyazóhomokban annak a szemcsének az átmérője mm-ben, melynél kisebb. 

A kötőanyag nélküli alapréteg betömörített felülete zárt legyen, amennyiben a réteg felső 

felülete a tömörítés után helyenként nyitott, hézagos, akkor finom zúzalék elterítésével és 

ismételt tömörítéssel kell a felületi nyitott hézagosságot megszüntetni. Ilyen esetben azonban 

a burkolatalap felső felületi síkjának egyenletességét a továbbépítés előtt ellenőrizni kell. 

Az aszfalt pályaszerkezet minőségének és építésének meg kell felelnie az építéskor 

érvényben lévő e-UT 05.02.11-15 Útügyi Műszaki Előírás sorozatban, az építéskor 

érvényben lévő e-UT 06.03.21 Útügyi Műszaki Előírásban és ezen szabványokban lévő 

hivatkozott előírásokban foglaltaknak. 
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Az aszfaltréteg csak fogadófelületre és a vonatkozó előírásokat kielégítő profilhelyes, kellő 

víztelenítéssel rendelkező, egyenletes felületi megjelenésű, száraz, szennyezéstől, hótól, 

jégtől mentes pályaszerkezeti rétegre építhető. 

Hengereltaszfalt réteg építése esetén a fogadófelületre a két réteg közötti tapadás 

biztosítása érdekében, az esetek többségében 0,20-0,35 kg/m2 maradó bitumen mennyiségű 

bitumenemulziót kell egyenletes vastagságban kipermetezni, az aszfaltkeverék terítésének 

megkezdése előtt legalább fél órával. Ha a meglévő réteg forgalom által még nem járt, 

kellően tiszta felületű, akkor a bitumenemulzió permetezése elmaradhat. A kipermetezett 

ragasztórétegre a munkanap végéig aszfaltréteget kell építeni, ha azon éjszaka és/vagy 

munkaszüneti napokon forgalom van. 

Aszfaltrétegek csak száraz, csapadékmentes időben építhetők, ha a levegő hőmérséklete az 

e-UT 06.03.21 Útügyi Műszaki Előírás 4. táblázatban előírt értéket eléri. 

Az aszfaltkeverék terítése közben, szükséges időközönként mérővesszővel, vagy más 

alkalmas eszközzel ellenőrizni kell a terítési vastagságot és szükség esetén korrigálni kell a 

gépbeállítást. 

A hengereltaszfalt keverékek hőmérsékletének a beépítés helyén, a szállítójárműben mérve 

a finiser befogadótartályába való ürítés előtt az e-UT 06.03.21 Útügyi Műszaki Előírás 5. 

táblázatban megadott tartományba kell esnie. 

Kopórétegek egymás melletti beépítési sávjait, ha a beépítési sáv meglévő, nem meleg 

aszfaltszélhez, eltérő anyagú szerelvényhez (például akna, szegély stb.) csatlakozik, úgy kell 

összedolgozni, hogy azt a terítés előtt megfelelő kötőanyaggal vastagon be kell vonni, vagy 

hézagtömítő szalagot kell odahelyezni. 

A munkanap végén és minden olyan munkamegszakításnál, amelynél a finiser félreáll, a 

tömör réteget azon a helyen, ahol a vastagsága még a teljes keresztmetszeten megfelelő, a 

terítés irányára merőlegesen, közel függőlegesen át kell vágni és a vágási helyelőtti 

felesleges aszfaltot el kell távolítani. A beépítés újrakezdésekor keresztcsatlakozást kell 

képezni. A hossz- és keresztcsatlakozásoknál a réteg felülete ugyanolyan zárt szerkezetű 

legyen, mint a sáv közepén. 

A pályaszerkezeti alaprétegként vagy védőrétegként beépített kötőanyag nélküli vagy 

hidraulikus kötőanyagú keverékeknek a fagy hatásaival szemben megfelelő ellenálló 

képességgel kell rendelkeznie és építéskor meg kell felelnie érvényben lévő e-UT 06.03.51 

és e-UT 06.03.52. 

Az útépítés során felhasznált aszfalt anyagok feleljenek meg az e-UT 05.02.14 útügyi 

műszaki előírásban foglaltaknak. 

A hideg és meleg felületek csatlakozásánál (aszfaltrétegek esetén technológiai szünetek, 

betonburkolatok, szegélyek és aknafedlapok csatlakozása; stb.) az építéskor érvényben lévő 

e-UT 05.02.42 útügyi műszaki előírásnak megfelelő bitumenes hézagkitöltő szalag 

alkalmazása szükséges. 
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19. KÖRNYEZET, TÁJ- ÉS 

TERMÉSZETVÉDELEM 

A 224961 HRSZ ingatlan a tulajdoni lapjában foglaltak alapján a 78598/2/2008/09.03.05 

számú bejegyző határozat szerint Natura2000 területnek minősül, melynek értelmében a 

munkavégzés során fokozott figyelemmel kell lenni a környezetre, annak növény, illetve 

állatvilágára. A Natura2000 adatbázis, illetve a MePAR rendszer alapján ez a terület a Duna 

magyarországi szakaszának teljes árterére vonatkozik. 

19.1. A FÖLD VÉDELME 

A tervezett létesítmények építéséhez nincs szükség ingatlanrendezésre és a jelenlegi 

besorolás szerinti szántó művelés alóli kivonására. 

19.2. A VÍZ VÉDELME 

A tervezett létesítmény nem módosítja a felszíni és a felszín alatti vizek áramlását, vízi 

életközösséget nem károsít. 

19.3. A LEVEGŐ VÉDELME 

A tervezett létesítmények építését követően a közúti forgalom mértéke nem változik, így nem 

szükséges beavatkozás. 

19.4. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 

A tervezett létesítmények építése műemléki épületet nem érint. 

19.5. VESZÉLYES ANYAGOK TECHNOLÓGIÁK 

Az építés során veszélyes anyagot vagy környezetet károsító veszélyes technológiát nem 

alkalmazunk. Minden anyag és technológia az útépítés során szokásos. 

19.6. HULLADÉKOK 

Út létesítésénél különböző típusú hulladékok keletkeznek, melyek gyűjtéséről és 

ártalmatlanításáról az alábbi jogszabályokkal szabályozottan kell gondoskodni: 

- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 

- 98/2001. (VI.15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről 

- 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről  

- 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről 

- 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építés és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól 
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A 2000. évi XLIII. törvény 13.§ értelmében az építési területen keletkező hulladékok termelője 

és birtokosa a kivitelező. Ennek megfelelően az építő feladata az építés során keletkező 

hulladékoknak a vonatkozó jogszabályok szerinti minősítése, kezelése és ártalmatlanítása. 

19.6.1. Kommunális hulladék 

Az építkezés során az ott dolgozó emberek biológiai és szociális szükségleteiből adódóan 

(táplálkozás, ürítés, tisztálkodás, stb.) keletkező vegyes hulladékot kezelhetjük kommunális 

hulladékként. Megjelenési formái: folyékony (szennyvíz), szilárd („szemét”). 

A kommunális hulladék lerakása működési engedéllyel rendelkező lerakó telepen történhet, 

megállapodás alapján. 

Az építkezés során elhelyezett illemhelyek, települési hulladéknak minősülő szennyvizeinek 

elszállítása – szükség szerinti gyakorisággal – jogosultsággal bíró külső vállalkozóval kötött 

szerződés keretében történhet. 

19.6.2. Építési és bontási hulladék 

A keletkezett építési és bontási hulladékokra be kell tartani a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM 

együttes rendelet nyilvántartási és adatszolgáltatási előírásait. 

Építési és bontási hulladék elhelyezése kizárólag erre engedéllyel rendelkező befogadó 

telepen lehetséges. 

Az építkezés során keletkező hulladékot a kivitelező köteles a területről elszállítani, a 

szállítás során a hulladékok kiporzását kiszóródását meg kell gátolni. Az aszfaltburkolatok 

lemarása után keletkező mart aszfaltot a Megrendelő által megjelölt helyre kell szállítani, azt 

bizonylatolni kell, tárolásáról, kezelésről nyilvántartást kell vezetni. A tároló helynek a 

környezetvédelmi előírásoknak eleget kell tenni (csapadékvíz elvezetés). 

19.6.3. Veszélyes hulladékok 

Amennyiben az építési munkák során a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet 1. sz. mellékletében 

felsorolt hulladékok keletkeznek az építési területen, úgy a 98/2001. (VI.15.) Korm. Rendelet 

3. sz. mellékletében leírtak szerint kell eljárni. 

Az építési területen várhatóan és esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok EWC szerint: 

EWC EWC szerinti besorolás: Lehetséges származás: 

EWC 15 02 02* 

Veszélyes anyagokkal szennyezett 
abszorbensek, szűrőanyagok (ide értve a 
közelebbről meg nem határozott 
olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

Gépjavítás, haváriaelhárítás, 
üzemanyagtöltés 

EWC 15 01 10* 
Veszélyes anyagokat maradékként 
tartalmazó, vagy azokkal szennyezett 
csomagolási hulladékok 

Felhasznált kenőanyagok 
csomagolása (karbantartás) 

EWC 13 02 08* Egyéb motor-, hajtómű és kenőolajok 
Fáradtolaj (gépjavítás, 
karbantartás) 

EWC 17 05 03* 
Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és 
kövek 

Havária esemény, szennyezett 
talaj eltávolítása építési területről 

EWC 17 03 03* Szénkátrány és kátránytermékek Burkolatbontás, szigetelés 
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EWC 17 03 01* 
Szénkátrányt tartalmazó bitumen 
keverékek 

Burkolatbontás, szigetelés 

A veszélyes hulladék elhelyezése kizárólag erre engedéllyel rendelkező (98/2001. (VI.15.) 

Korm. Rendelet) befogadó telepen lehetséges. A hulladék szállítását is az erre a célra 

feljogosított szervezetnek, ebben az esetben célszerűen az ártalmatlanítást végző 

szervezetnek kell elvégeznie. 

Az üzemelési időszak során a keletkező hulladékok származásuk szerint lehetnek: 

- karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok (kommunális 

hulladék, biológiailag lebomló hulladékok, veszélyes hulladékok, építési- és 

bontási hulladékok); 

- balestekből, havária jellegű eseményekből származó hulladékok. 

Karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok: 

A fentiek alapján a karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok 

megnevezését vonatkozó EWC kódját, illetve keletkezésének és kezelőjének megnevezését 

a lenti táblázat tartalmazza.  

A táblázat nem tartalmazza a hulladékok gyűjtési módját illetve gyűjtési gyakoriságát. Ez 

elsősorban a keletkező hulladéktól függ. 

A kommunális jellegű „útmenti szórt” hulladék gyűjtése szezonális jellegű. A gyűjtés műanyag 

zsákokban történik. A gyűjtést és szállítást várhatóan a kezelő (ill. a vele szerződésben álló 

szolgáltató) fogja végezni. A begyűjtött hulladék nem kerül tárolásra, hanem közvetlenül a 

megfelelő hulladéklerakó létesítménybe kerül beszállításra. 

A fenntartásból, és karbantartásból származó veszélyes hulladékok tárolására és kezelésére 

kialakított gyűjtőhelyek valószínűsíthetően a kezelő telephelyén kerülnek kialakításra. A 

szállításról és kezelésről az arra jogosult és szerződéssel rendelkező vállalkozó gondoskodik 

a jogi előírásoknak megfelelően. A folyamatok során a vonatkozó jogszabályokban rögzített 

dokumentáció vezetése a kezelő feladata. 

Balesetekből, havária jellegű eseményekből származó hulladékok: 

Az ilyen jellegű események során keletkező hulladékok típusa és megjelenési formája, fizikai 

és kémiai tulajdonságai előre nem megmondhatóak. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben 

a kiömléses balesetekre kell felkészülni. A keletkező hulladékok elsősorban a kárelhárítási 

tevékenységekből származnak. A keletkező hulladékok döntő többsége veszélyes 

hulladéknak minősül, így kezelése és szállítása külön jogszabályhoz kötött. 

Az ilyen esetekben a kárelhárítási tevékenységek mibenlétét a havária tervnek kell 

tartalmaznia. 

Karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok: 

EWC megnevezés származás 

08 01 11* 
szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat 
tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok 

útburkolati jelek, egyéb 
jelzések felfestése, 
karbantartása 

08 01 12 
festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 
01 11-től 

útburkolati jelek, egyéb 
jelzések felfestése, 
karbantartása 

08 01 17* 
festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves 
oldószereket, vagy egyéb veszélyes anyagokat 
tartalmazó hulladékok 

útburkolati jelek, egyéb 
jelzések felfestése, 
karbantartása 
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EWC megnevezés származás 

08 01 18 
festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, 
amelyek különböznek a 08 01 17-től 

útburkolati jelek, egyéb 
jelzések felfestése, 
karbantartása 

08 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 
útburkolati jelek, egyéb 
jelzések felfestése, 
karbantartása 

17 01 01 beton 
felület karabantartási 
munkák, javítások 

17 02 03 műanyag 
úttartézokok 
karbantartása 

17 03 02 bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től 
felület karabantartási 
munkák, javítások 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 
felület karabantartási 
munkák, javítások 

17 09 04 
kevert építkezési és bontási hulladékok,  
amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-
tól 

felület karabantartási 
munkák, javítások 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladékok zöldfelület karbantartás 

20 03 01 
egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési 
hulladékot is 

forgalomból származó 
kommunális hulladék 

20 03 03 úttisztításból származó hulladék 
felülettisztítás, 
karbantartás 

A kivitelezés során keletkező hulladékok részletes kezelési szabályairól az építés alatti 

környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási terv keretén belül kell gondoskodni. A terv 

elkészítéséhez szükséges adatokat csak az alvállalkozók ismeretében lehet pontosítani. 

Az üzemelési időszakra vonatkozó előírásokat a kezelési tervek fogják tartalmazni. 

Mind a kivitelezési, mind az üzemelési időszak során be kell tartani a vonatkozó 

jogszabályokban előírt eljárásokat és adatszolgáltatási kötelezettségeket! 

19.7. ZAJ ÉS REZGÉS 

Az építési terület mellett rezgésre érzékeny létesítmény nem található. 

19.8. SUGÁRZÁSOK 

Az építés és az üzemelés során mesterségesen nem keltünk sugárzást. 

20. MUNKAVÉDELEM 

Az építés ideje alatt a vonatkozó egészség-, baleset- és vagyonvédelmi óvórendszabályokat 

szigorúan be kell tartani. A kivitelező a munkavégzés ideje alatt állandóan a helyszínen 

tartózkodó munkavédelmi felelőst köteles kijelölni, a dolgozókat – figyelemmel az út speciális 

forgalmi viszonyaira, fokozottan balesetveszélyes körülményeire – a munkálatok 

megkezdése előtt, ismertetve a veszélyforrásokat és az előírásokat ki kell oktatni. 
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Köteles minden dolgozó fényvisszaverő öltözetben dolgozni. 

A munkaterület járművekkel és gépekkel történő megközelítését a KRESZ előírásai szerint 

kell megtervezni és végrehajtani. 

Kivitelező köteles betartani az összes vonatkozó jogszabályt, kormányrendeletet és egyéb 

szabályzatokat. Többek között az alább felsoroltakat: 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 

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

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

 5/2002. (XI.12.) FMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint 

információs célú felhasználásáról, 

 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek 

személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről, 

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

építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről, 

 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről. 

A kivitelezés (bontás) során a kivitelező vállalatnak a fenti és a vállalati munkavédelmi 

előírásokon túlmenően felhívom a figyelmét az alábbiak fokozottabb betartására: 

 A közterületen folyó munkáknál a munkaterület elkorlátozására, 

 A munkaterület éjszakai megvilágítására, 

 A forgalomkorlátozási (elterelési) területen meghatározott közúti jelzőtáblák, 

figyelmeztető és terelő táblák, burkolati jelek pontos elhelyezésére, ezek megóvására 

és karbantartására, 

 A közúti és gyalogos forgalom biztonságos átvezetésére a munkaterület 

környezetében, 

 A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell 

kérni. 

 
Sérült kábel közelében MUNKAVÉGZÉS TILOS! 

A dolgozók részére hordozható WC-kabint kell telepíteni. Tűz- és robbanásveszélyes 

anyagok (üzemanyag stb.) csak az 54/2014 (XII. 5.) BM rendeletben foglaltak betartásával 

tárolhatók. A tervezési területen be kell tartani a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról jogszabályban 

foglaltakat. Mivel az építési munka lakóterület környezetében zajlik, így az építés során 

törekedni kell a lehető legkisebb zajjal járó technológiák és eljárások alkalmazására. 

A feszültség alatt lévő légvezetékek, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági 

övezetében és közelében végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani: 

 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és 

közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről. 

A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében az Mvt. 23-as pontja értelmében 

időszakos felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát, továbbá a munkaügyi 

miniszter 5/1993. (XII.26.) MüM rendelete 1-3-a értelmében az 1.sz. mellékletben felsorolt 

munkaeszközöket és gépeket. 

A terv előírásaitól eltérni csak a tervező előzetes értesítése és írásbeli engedélye 

alapján szabad! 
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21. TŰZVÉDELEM 

Az 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szerint a műszaki 

leírásban ismertetett létesítmény „NAK” jelű osztályba tartozik, amely nem tűzveszélyes 

osztályba sorolható anyagokból készül, és tűz- vagy hőhatás ellen nincs külön védelemmel 

ellátva. 

A kivitelezéskor a kivitelező köteles a munkavégzés során a vonatkozó érvényben lévő 

tűzvédelmi előírásokat betartani. 

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. 

 

Budapest, 2018. január 12. 
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