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Tervezői nyilatkozat
Alulírott Ambrus Dávid okleveles építőmérnök az iUtak Mérnökiroda Kft. részéről kijelentem,
hogy a „Tervezési szolgáltatás budapesti útfelújítások elkészítésére II. ütem 3. rész – XXII.
kerület, Kővirág sor Méhész utca – Ady Endre út – Leányka utca közötti szakasza” tárgyú IU 3804/2018 tervszámú bírálati tervnél az általános és eseti hatósági előírásokat (ÚME, OTÉK, RRT,
helyi szabályozási-, munka- és balesetvédelmi, valamint tűzrendészeti előírásokat) valamit az
érintett kezelő által kiadott hozzájárulásban foglaltakat betartottam.
Jelen terv az alábbi főbb előírásokat figyelembe véve készült:
e-UT 03.01.11

Közutak tervezése (KTSZ)

e-UT 06.03.13

Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése

e-UT 03.07.12

Közutak víztelenítésének tervezése

e-UT 04.03.11

Útburkolati jelek tervezése

e-UT 04.00.11

A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata

e-UT 04.05.12

Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes
forgalomszabályozása

Budapest, 2018. szeptember 17.

………………………………
Ambrus Dávid
okl. építőmérnök
KÉ-K tervező, 01-14544
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1. Tervezési feladat leírása
A Budapest Közút Zrt., mint Megrendelő 2017/S 200-411716 iktatószámon és „Tervezési
szolgáltatás budapesti útfelújítások előkészítésére II. ütem” címen 2017. augusztusában
közbeszerzési eljárást írt ki.
A tárgyi közbeszerzési eljárás 3. részét a Create Value Kft. – iUtak Mérnökiroda Kft. –
SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft. Konzorcium nyerte, mely az alábbi útszakaszok felújítását
tartalmazta:





Bp. XVIII. kerület Nemes utca (Rákóczi u. – Nagykőrösi út között)
Bp. XXI. kerület Szent László út (Csille u. – Festő u. között)
Bp. XXI. kerület Védgát utca (Corvin csp. – Ady E. u. között)
Bp. XXII. kerület Kővirág sor (Méhész u. – Leányka u. között)

Tárgyi közbeszerzési eljárásban szereplő útszakaszok közül Társaságunk készíti a Kővirág sor
Méhész utca – Ady Endre út – Leányka utca közötti szakaszának felújítását bemutató
tervdokumentációt.
Jelen tervdokumentáció a Kővirág sor Méhész utca – Ady Endre út – Leányka utca közötti
szakaszának felújítását tartalmazza, a feladatkiírásban szereplő többi szakaszt a Konzorcium tagjai
saját tervdokumentáció keretében készítik, így azok nem képezik részét jelen tervdokumentációnak.
A szerződésben foglaltaknak megfelelően az adott utcákhoz tartozóan, külön tervfázisokra
bontottan el kell készíteni a teljes felújítást bemutató tervdokumentációt. Jelen tervdokumentáció a
szerződésben meghatározottak alapján kiviteli tervdokumentációnak minősül, melynek készítése
során figyelembe vettük a bírálati tervdokumentációra érkezett észrevételeket.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által korábban készített megvalósíthatósági tanulmányban
foglaltak alapján a tervezési területen fog vezetni a Budapest-Balaton kerékpár-útvonal, mely az
EuroVelo hálózatnak fogja a részét képezni. A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. tájékoztatása
alapján az EuroVelo 14 útvonal a Méhész utcán keresztül csatlakozik a Kővirág sorhoz, majd egy
kétirányú elágazás keretében a belváros irányú forgalom a Kővirág soron északi- (EuroVelo 14), a
Duna menti szakasz (EuroVelo 6) eléréséhez pedig a déli irányban haladnak tovább. Ennek
értelmében a tervezés során biztosítanunk kellett a kerékpárközlekedés biztonságos feltételeit. A
tárgyi kerékpár-útvonal tényleges kijelölésének időpontja még nem ismert, azonban a Fővárosi
Önkormányzat és a Magyar Állam jelenleg is dolgozik a forrás biztosításán, így a BKK Zrt,
kérésének megfelelően már jelen tervezés során figyelembe kellett vennünk a megnövekedő
kerékpáros forgalom biztonságos közlekedésének lehetőségét. Ennek értelmében a Kővirág sor Ady
Endre út és Méhész utca közötti szakaszán fizikai jellegű forgalomcsillapítást és
sebességcsökkentést terveztünk, továbbá az északi felújítási szakaszhatárt és az Albertfalva vasúti
megállóhely gyalogos-kerékpáros aluljáró közötti szakaszon további forgalomtechnikai elemekkel
segítjük a biztonságos kerékpáros közlekedést.
A tervezési területen 2 db buszmegálló helyezkedik el, melyek felújítása szintén részét képezte jelen
tervezési feladatnak.
A Megrendelő kérésének megfelelően jelen tervdokumentáció elkészítése során, a megfelelő
csatlakozások kialakításának érdekében figyelembe vettük az Ady Endre út felújítására elkészült,
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ÉP-TOTÁL Kft. által tervezett 14/3-1 számú Ady Endre út, burkolat-felújítás és vízelvezetés
kiépítése című tervdokumentációt.
A tervezés kiindulásaként a Megrendelő kérésének megfelelően 2018.03.27-én forgalomszámlálást
végeztünk, melynek eredményeit az 1. Melléklet tartalmazza, illetve 2018. májusában elkészítettük
a kiválasztott felújítási technológia alapját képező Burkolattechnológiai szakvéleményt is, melyhez
tartozóan a Budapest Közút Zrt., mint
közútkezelő 2018.06.05-én 401/4544-001/2018
iktatószámon hozzájárulását adta. A tárgyi szakvélemény, illetve a hozzá tartozó hozzájárulás az 1.
Mellékletben található.
A tervezési területen, a Leányka utca 0+139,70 - 0+158,80 km szelvényei között található a
Hosszúréti patak felett átívelő műtárgya. A Megrendelő kérésének megfelelően a műtárgy
felújítását is jelen tervezési feladat keretében kell kezelni.
Generál tervezői tervszám: P-1166
iUtak tervszám: IU 38-04/2018
A tervezett beavatkozásokkal közvetlenül érintett ingatlanok helyrajzi számait, illetve tulajdonosi
viszonyait a következő táblázat tartalmazza:
Helyrajzi
szám
43900/5

Megjegyzés

Tulajdonos

Kővirág sor

MÁV Zrt. (1087 Bp. Kerepesi út 3.)

45138/3

Méhész utca

Bp. XI. ker. Önkormányzat (1113 Bp., Bocskai út 39-41.)

220539

Katona utca

Bp. XXII. Ker. Önkormányzat (1221 Bp., Városház tér 11.)

220548

Kővirág sor

Bp. XXII. Ker. Önkormányzat (1221 Bp., Városház tér 11.)

220549/1

vasút

Magyar Állam (vagyonkezelő: MNV Zrt.)

220576/1

Leányka utca

Bp. XXII. Ker. Önkormányzat (1221 Bp., Városház tér 11.)

220592

Leányka utca

Fővárosi Önkormányzat (1052 Bp., Városház utca 9-11.)

220605

Ady Endre út

Bp. XXII. Ker. Önkormányzat (1221 Bp., Városház tér 11.)

A tervezett beavatkozások további ingatlanokat nem érintenek.
A Kővirág sor, a Leányka utca, illetve az Ady Endre út közútkezelője – a tömegközeledési útvonal
jelleg miatt – a Budapest Közút Zrt., míg a Katona József utca kezelője a XXII. kerületi
Önkormányzat. A terület forgalomtechnikai kezelője egységesen a Budapest Közút Zrt.
A Leányka utca és a Kővirág sor besorolása az e-ÚT 03.01.11 jelű Közutak tervezése (KTSZ)
Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak szerint B.V., amely az alábbi kategóriának felel meg:
Elhelyezkedés:
Megnevezés:
Hálózati funkció:
Tervezési sebesség:

Belterület
Gyűjtőút
c
50 km/h
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A Méhész utca és a Katona József utca besorolása az e-ÚT 03.01.11 jelű Közutak tervezése (KTSZ)
Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak szerint B.VI., amely az alábbi kategóriának felel meg:
Elhelyezkedés:
Megnevezés:
Hálózati funkció:
Tervezési sebesség:

Belterület
Lakóút
d
50 km/h

Megbízásunk alapján az MNLR Kft. végezte el a terület geodéziai felmérését ill. a földhivatali
adatszolgáltatást.
A tervezés megkezdésekor a területen érintett közműszolgáltatóktól a digitális közmű nyomvonalak
2018.02.20-án 332987703 ügyszámon kikérésre kerültek, továbbá az ELMŰ Hálózati Kft.
kérésünkre biztosította számunkra a tervezési területen található elektromos nyomvonalakat és
műtárgyakat, amelyeket közmű genplán helyszínrajzokon ábrázoltunk és a tervezés során
figyelembe vettünk.
A tervezés során több helyszíni bejárást is tartottunk, melyek során megismertük a tervezési
területet, továbbá feltérképeztük a meglévő forgalomtechnikai rendet.

2. Előzmények
A Megrendelő a Leányka utca és Kővirág sor Kitérő út és Méhész utca közötti szakaszának
felújításának megtervezését kérte. Ennek értelmében jelen tervdokumentáció keretében
elkészítettük a tárgyi útszakasznak, illetve a környezetének a felújítását. Ez magában foglalja az
útpálya felújítását, illetve bizonyos szakaszokon a teljes átépítését, a vízelvezetési viszonyok
rendezését, a forgalomcsillapítást, kihangsúlyozva a kerékpáros forgalmat, továbbá a Leányka utca
és a Kővirág sor Ady Endre út és Katona József utca közötti szakaszon a gyalogos forgalom
megfelelő kiszolgálását is.
Ennek megfelelően, a tervezett szakaszt helyszínrajzi-, magassági- és forgalomtechnikai értelemben
átterveztük, melyet jelen bírálati tervdokumentáció tartalmaz. A felújítás részletes bemutatását a
következő fejezetek tartalmazzák.

3. A tervezési terület és a környezeti körülmények leírása
A tervezési terület Budapest XXII. kerületének Északi részén található. A Kővirág sor tervezési
szakaszának vége érinti a XI. kerület déli részét is.
A Leányka utcában egyirányú forgalom van érvényben az Ady Endre út irányába. Az útpálya jobb
oldalán a 30a és 40a vasútvonal felől gyalogosjárda található, melynek átlagos szélessége 2 méter.
A gyalogos járda burkolata változó, szakaszosan található aszfalt vagy betonkő burkolat. Az útpálya
az első 100 méteren 4,22 méter szélességű, majd megközelítőleg 6 méterre szélesedik ki. Az
útpályát mindkét oldalról hozzávetőlegesen 5 cm lelépőmagasságú kiemelt szegély határolja, a
víztelenítés zárt rendszerű, víznyelőkön keresztül történik. Az aszfalt útpálya repedezett, burkolat
javítás nyomai vehetők észre a felületén. Az útpálya a Hosszúréti patakot keresztezi, az átvezetés
műtárggyal történik. A műtárgyat követően egy ellenkező görbületű ív következik, mely során az
útfelület szélessége lecsökken. A műtárgy után található az 58-as és a 941-es Jégmadár utca →
Újbuda-központ M útvonalú busz ’Ady Endre út’ nevű aszfalt burkolattal ellátott megállója. A
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buszmegálló mögött zajvédőfalak találhatóak. A Kitérő úti felüljáró után a Leányka utca
kettéágazik, az egyik ága az Ady Endre út, a másik ága Kővirág sor.
Az Ady Endre út teljes hosszában kétirányú forgalom van érvényben, hozzávetőleges szélessége 6,5
méter. Az érintett csomóponti szakasz víztelenítése egy mélypontban elhelyezett víznyelővel van
megoldva. Az aszfalt burkolat felülete repedezett, több helyen javított. Az útszakasz páros oldalán
található az 58-as Újbuda-központ M → Jégmadár utca útvonalú busz ’Ady Endre út’ nevű
aszfaltburkolatú megállója.
A Leányka utcában és az Ady Endre úton jelenleg 12 tonna felletti tehergépjárművekkel történő
közlekedés tiltott.
A Kővirág soron kétirányú forgalom van érvényben, az útpálya szélessége megközelítőleg 6 méter.
Az útpálya felülete repedezett, számos helyen burkolatjavítás nyomai találhatóak. Az útpálya jobb
oldalán végig kettős kiemelt szegély, valamint zajvédőfal húzódik. Az Ady Endre út és Katona utca
közötti szakaszon, a bal oldalon burkolt árok húzódik, amely a burkolatra hulló csapadék
elvezetését biztosítja. A burkolt árok keresztmetszetében a növényzet elburjánzott, illetve
kommunális hulladékok, építési törmelékek találhatóak benne. Az útpálya bal oldalán betonkő járda
húzódik átlagosan 1,40 méter szélességben, a meglévő kerítés vonalában. A Kővirág sor és a
Katona utca csomópontjában K szegély húzódik, mely a meglévő, parkolásra használt murvás
felülettől biztosítja az elválasztást. A csomópont zöldfelületein számos parkoló gépjármű található.
A Kővirág sor Méhész utca csomópont környezetében az útpálya bal oldalán található az 58-as
Újbuda-központ M → Jégmadár utca útvonalú busz ’Méhész utca’ nevű térkőburkolattal és kiemelt
szegéllyel ellátott megállója.
A Kővirág sor 3,5 tonna feletti tehergépjárművek által nem közlekedhető a jelenleg érvényben lévő
zónahatár miatt.
A Kővirág sor Méhész és Putnok utca közötti szakaszának útfelülete repedés- és javításmentes.
A Kővirág sor és a Putnok utca csomópontja előtt kiemelt küszöb található, valamint az Albertfalva
megállóhelynél egy vasúti aluljáró is.

4. Tervezés közbeni egyeztetések
A tervdokumentáció készítése során folyamatosan egyeztettünk a Megrendelővel, illetve az
érintettekkel. A tervezési feladathoz tartozóan, 2018.03.08-án a Megrendelővel, illetve az összes
érintettel egy közös helyszíni bejárást tartottunk, mely érintette a teljes tervezési területet. A bejárás
során meghatározásra kerültek a tervezési határok, illetve a ténylegesen elvégzendő feladatok. A
bejárásról készült jegyzőkönyvet, illetve jelenléti ívet a 3. Melléklet tartalmazza.
A bírálati tervdokumentáció készítése során további egyeztetéseket tartottunk, melyek
jegyzőkönyveit és jelenléti íveit szintén a 3. Melléklet tartalmazza.
Az érintett ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek, illetve a közműüzemeltetők jóváhagyása
folyamatban van.
Mivel a Leányka utca és a Kővirág sor is tömegközlekedési útvonalnak minősül, ezért az útpálya és
az azt határoló szegélysor közútkezelője a Budapest Közút Zrt. Kivételt képez ez alól a zajvédő fal
melletti felső szegélysor, mely a MÁV Zrt. tulajdona. Az útpályán kívül eső részek, azaz a gyalogos
felületek, illetve a zöldfelületek kezelője az Önkormányzat. Kivételt képeznek ez alól az árkok,
melyek kezelője a Budapest Közút Zrt. A Kővirág sor - Méhész utcai csomópont északi felének
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kivételével ezt a feladatot a Budapest XXII. kerület Önkormányzata látja el. A Kővirág sor –
Méhész utcai csomópont északi részének közútkezelője pedig a Budapest XI. kerületi
Önkormányzat.
A Társaságunk által készített burkolattechnológiai szakvéleményhez tartozóan a Budapest Közút
Zrt., mint a felújítandó útszakaszok közútkezelője 2018.06.05-én 401/4544-001/2018 iktatószámon
kikötésekkel kiadta a hozzájárulását. A tervezett pályaszerkezeteket a burkolattechnológiai
szakvéleményben és a közútkezelői nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően határoztuk meg.
A Megrendelői egyeztetéssel összhangban, mivel jelen felújítás keretében építési engedélyköteles
tevékenység nem merül fel, ezért jelen tervdokumentációhoz tartozóan közlekedési hatósági
engedély beszerzése nem szükséges.
A tervdokumentációt az egyeztetéseken elhangzottaknak megfelelően, illetve a vonatkozó előírások
és az előzmények figyelembevételével készítettük el.

5. Az építés tervezett ütemezése
A tervezett beavatkozások a Megrendelő tájékoztatása alapján egy költségvetési ütemben fognak
megépülni. A tényleges kivitelezési folyamat az építési technológiák, illetve forgalomterelési
lehetőségek és igények következtében azonban egymást követő szakaszokból fog állni. Ezek
véglegesítésére a Megrendelő, az érintett kezelők, illetve a BKK Zrt. jóváhagyása után kerülhet sor.
Ennek értelmében a tényleges építési ütemekhez tartozó terelési terveket a végleges kiviteli
tervdokumentáció fogja tartalmazni.

6. Bontási munkák
A Leányka utca és Kővirág sor felújításához tartozóan szükséges az útburkolat szakaszos
profilmarása vagy teljes pályaszerkezetének bontása a tervezési területen belül. Az említett utcák
között található Ady Endre úti csomópont teljes pályaszerkezete elbontandó.
Az út mellett található, természetes kő anyagú kiemelt szegélysort a tervezési területen belül, az
úttest mindkét oldalán el kell bontani. Ezen felül a Kővirág sor érintett buszmegállója körül
található kiemelt szegély és a szegélysor között található betonkő burkolat elbontása is szükséges.
Az elbontott természetes kő anyagú kiemelt szegélyeket a Budapest Közút Zrt. és a XXII. Kerületi
Önkormányzat által meghatározott depónia helyre kell a vállalkozónak elszállítani.
Bontandó a Leányka utca jobb oldalán található járda teljes pályaszerkezete, mely alól kivételt
képez a Hosszúréti patak felett található műtárgy. Ezen a szakaszon belül a járdát 0,50 méter
szélességben kell elbontani, a fennmaradó gyalogos felületek profilmarása elegendő. A Leányka
utca mellett található meglévő járda szakaszosan aszfalt és betonkő burkolatú.
A Kővirág sor bal oldalán, az Ady Endre út és Katona utca közötti szakaszon található ingatlanok
elérését biztosító beton burkolatú kapubehajtók és betonkő járda teljes pályaszerkezettel
elbontandóak. Ugyan ezen szakaszon található árok burkolatának elbontása szükséges.
A Kővirág sor Katona utca és Méhész utca közötti szakaszán, bal oldalon található föld árkok
profilozása szükséges.
A bontási munkák a hozzájárulásokban esetlegesen szereplő, a bontási munkákhoz tartozóan
meghatározott szakfelügyeletek nélkül nem kezdhetőek meg.
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A terület szokásos munkagépekkel történő járhatósága speciális megoldások nélkül biztosítható.
El kell végezni továbbá az esetlegesen szükséges közműkiváltásokat is.
A terep-előkészítés során ideiglenes víztelenítési szerkezetekkel a terep elázását, felpuhulását,
elöntését meg kell akadályozni.
A végleges forgalomtechnika kialakításához meglévő táblák és a hozzájuk tartozó oszlopok bontása
szükséges.
A bontási munkák során a közművekre fokozott figyelemmel kell lenni.
A burkolat és szegély bontása során a törmelék elhelyezésére külön gondot kell fordítani. A
burkolat bontásához bontókalapácsot, a továbbtöréshez pofás törőket, vagy kalapácsos törőket kell
használni. A letört anyagokat célszerű átrostálni és keverőtelepen tárolni az esetleges
újrafelhasználás végett. Az újrahasznosítás környezetvédelmi, gazdasági szempontból kedvező,
egyéb esetben a bontott anyagot, veszélyes hulladékot szakszerűen elhelyező telepen kell
elhelyezni.
Az építéshez tartozó átmeneti tárolók pontos helyének kijelölését jelen munkarészben nem lehet
meghatározni, mivel ezek csak a kivitelező által készített organizációs terv készítésénél
határozhatóak meg. 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 talajvizeket 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.
A tényleges bontási munkálatokat a FU2-KT-KO-UT-000-BO-001-01-18-09-17 számú Bontási
helyszínrajz – Leányka utca és a FU2-KT-KO-UT-000-BO-002-01-18-09-17 számú Bontási
helyszínrajz – Kővirág sor mutatja be.

7. A tervezett létesítmények leírása
A tervezés célja a Leányka utca és Kővirág sor burkolatának felújítása, keresztmetszetének
optimalizálása volt. A beavatkozás során érintettük az útpálya burkolatát, szegélyeket, járdákat,
kapubehajtókat és árkokat. A tervezés során törekedtünk a jelenlegi vonalvezetés megtartására
helyszínrajzi és magassági értelemben. A tervezett beavatkozások érintik a Leányka utca egy
243,13 méter hosszú szakaszát, a Leányka utca, Kővirág sor és Ady Endre út csomópontot és a
Kővirág sor egy 328,05 méter hosszú szakaszát.
A tervezési terület két részre bontható. Az első szakasz a Leányka utca felújítása, mely során
elsődlegesen a burkolati szélességet csökkentettük olyan mértékben, hogy a jobb oldali járdán
található közvilágítási oszlopok a közúti űrszelvényt ne érintsék. Az új tervezett burkolatszél a már
meglévő víznyelőkkel egy vonalba esik. Ez alól kivételt képez a tervezési szakaszon belül található,
Hosszúréti patakot áthidaló műtárgy, melyen nem változik a jelenlegi burkolati szélesség, a kiemelt
szegélysor jelenlegi helyén marad.
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A Leányka utca helyszínrajzi és magassági tervezése során törekedtünk a jelenlegi állapothoz való
igazodásra és a járda vonalában húzódó kiemelt szegély lelépőmagasságának növelésére. A jelenleg
5 cm lelépőmagasságú kiemelt szegélyek a felújítás után 12 cm magasságúak lesznek. Ez alól
kivételt képez a Leányka utcában található buszmegálló, ahol is 15 cm-re kiemelt szegély került
tervezésre. A felújítás okán a meglévő járda teljes szélességben való elbontása majd újraépítése
indokolt. A Leányka utca végén, közvetlen az Ady Endre út előtt egy később kialakítandó gyalogos
átvezetés előkészítéseként a szegélysüllyesztések és a járdakapcsolatok kerültek megtervezésre.
A tervezési területen belül található Kővirág sor útépítési és forgalomtechnikai beavatkozásokkal
egyaránt érintett. Az elsődleges cél, a megfelelő burkolati teherbírás és vízelvezetés mellett, a
forgalom csillapítása volt. Ennek megfelelően forgalomtechnikai szempontból zónahatárok
kijelölése, útépítési szempontból pedig sebességcsökkentő szigetek tervezése vált indokolttá.
A Kővirág sor útépítési szempontból két szakaszra bontható.
Az Ady Endre út és Katona utca közötti szakaszon burkolat felújítása került tervezésre. Ezen
szakaszon belül található, közvetlen az Ady Endre úti csomópont után az útpálya két oldalán egyegy kerékpáros felállási felület. A Kővirág sor bal oldalán tervezésre került egy, a meglévő kerítés
vonalában követő, minimum 1,5 méter széles járda és az ingatlanokhoz vezető kapubehajtók. A
kapubehajtók helyszínrajzi értelemben a jelenlegi állapotnak megfelelően kerültek tervezésre. Azon
felállási felület, mely csak egy gyalogos kapuhoz vezetett, megszüntetésre került. A vízelvezetés
javításának érdekében, a szegélymegnyitásokon túl, szükséges a meglévő burkolt árkok
burkolatának elbontása és felújítása.
A Kővirág sor Katona utca és Méhész utca közötti szakaszán teljes pályaszerkezet csere szükséges a
leromlott pályaszerkezet okán. Ezen szakaszon belül található buszmegálló, melynek indokolt a
felújítása és egy hozzá vezető gyalogos felület építése. A Méhész utcai csomópontnál gyalogos
átvezetés került tervezésre. A vízelvezetés javításának érdekében szükséges a bal oldalon található
föld árkok tisztítása és profilozása.
A Leányka utca és Kővirág sor között található Ady Endre úti csomópont teljes pályaszerkezetének
cseréje szükséges az Ady Endre út kezdetén található első víznyelőig. A csomópont átépítése során,
kiemelt szegély építése mellett, tartani szükséges a jelenlegi burkolatszéleket.
Jelen tervdokumentáció elkészítése során figyelembe vettük az Ady Endre út felújítására elkészült,
ÉP-TOTÁL Kft. által tervezett 14/3-1 számú Ady Endre út, burkolat-felújítás és vízelvezetés
kiépítése című tervdokumentációt.
A felújítás helyszínrajzi és magassági vonalvezetésének kialakítása során kiemelt figyelmet
fordítottunk az érintett kapubehajtókra, útcsatlakozásokra és közművekre.
A tervezett létesítmények részletes leírását a következő alfejezetek tartalmazzák.

7.1. Helyszínrajzi kialakítás
A tervezett helyszínrajzi kialakításokat az alábbi alfejezetek, jellemző szakaszokra bontva
tárgyalják.
7.1.1. Leányka utca
A tervezési területen belül található Leányka utca felújításának tervezése során, az űrszelvény
szabadon tartásának biztosítása érdekében, szűkült a közlekedésre alkalmas útpálya szélessége. A
szelvényezés szerinti bal oldalon a burkolatszél jelenlegi vonalán maradt, a jobb oldali burkolatszél
a meglévő víznyelőkkel egy vonalba került áttervezésre.
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A 0+000,00 és 0+105,00 szelvények közötti szakaszon belül biztosított az előzetes egyeztetéseken
kért minimum 4,20 méter széles útburkolat. Ezek után, a jelenlegi állapotnak megfelelően
szélesedik a Leányka utca, így 0+105,00 és a 0+243,13 szelvények közötti szakaszon 5,22 – 6,10
méter között változik a tervezett burkolatszélesség. A tervezési szakaszon belül található ívek
burkolati szélessége biztosítja a rajta közlekedő buszok kanyarodásához szükséges területet.
A Leányka utca burkolatának teherbírásának érdekében szükséges profilmarás és új rétegek építése.
Ez alól kivételt képez a 0+158,80 – 0+179,29 szelvények közötti szakasz, ahol a megfelelő
magassági kialakítás érdekében új pályaszerkezet építése szükséges.
A felújítás tervezése közben fokozott figyelmet fordítottunk a 0+139,70 – 0+158,80 szelvények
között található, Hosszúréti patakot áthidaló műtárgyra. Ezen műtárgyon az eredeti állapot tartása
volt a cél mind helyszínrajzilag, mind pedig magasságilag.
Tervezési szakaszon belül található járdaépítés a lelépőmagasság 12 cm-re való emelésének céljából
került tervezésre. A szelvényezés szerinti bal oldalon található egy 9,18 méter hosszúságú és 1
méter szélességű járdakorrekció, amely az 5 cm-re kiemelt szegély építése miatt létrejövő
magasságkülönbség okán építendő. A gyalogosok védelmének érdekében itt szükséges 6 db poller
elhelyezése. A szelvényezés szerinti jobb oldalon megváltozott burkolatszél és emelt
lelépőmagasság miatt szükséges a járda teljes szélességben való építése. A tervezett járda
szélessége igazodik a meglévő állapothoz. A gyalogos felületek építése során szükséges olyan
burkolatot alkalmazni, amely az adott szakaszra jellemző, így szakaszosan szükséges aszfalt
burkolatú vagy betonkő burkolatú járda építése. A patakot áthidaló műtárgyon található gyalogos
felület esetében elegendő egy 0,50 méter széles sáv újraépítése, a fennmaradó felületen
profilmarással és kopóréteg építése elegendő.
A Leányka utcában egy kapubehajtó aszfalt burkolatának újraépítése szükséges 1,00 méter
szélességben, mely kapubehajtó 220605 HRSZ ingatlanon található.
A Leányka utca kiemelt szegélyének újraépítése mellett, azokon szakaszokon ahol járda vagy
kapubehajtó nem található, földdel vagy zúzottkővel való tereprendezés szükséges.
Az Ady Endre út közelében egy gyalogos átvezetés került kialakításra, mely az Ady Endre úti
meglévő járdával való összeköttetést biztosítja.
A Leányka utca tervezési szakaszának eleje a meglévő burkolathoz, míg a vége a tervezett Ady
Endre úti csomóponthoz csatlakozik.
A Leányka utca helyszínrajzi vonalvezetése követi a meglévő állapotot, a tervezett tengely a
jelenleg meglévő állapot feltételezett tengelyének vonalában található.
A Leányka utca tervezési szakaszának 0+000 km szelvénye az alábbi EOV koordinátákban került
felvételre:
X= 649214.44; Y= 232221.03
A Leányka utca tengely geometriai vonalvezetésének főbb paraméterei a következők:
Kezdő szelvény

Befejező szelvény

Elem megnevezése

0+000,00

0+001,77

jobb ív

0+001,77

0+109,25

bal ív

0+109,25

0+141,22

egyenes
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Jellemzők
R=21m
Ih=1,77m
R=1050,50m
Ih=107,48m
L=31,97m
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0+141,22

0+160,10

jobb ív

R=35m
Ih=18,88m

0+160,10

0+164,96

egyenes

L=4,86m

0+164,96

0+179,29

bal ív

R=20m
Ih=14,33m

0+179,29

0+239,87

egyenes

L=60,58m

0+239,87

0+243,13

bal ív

R=25m
Ih=3,26m

A Leányka utca helyszínrajzi értelemben vett tényleges vonalvezetését az FU2-KT-KO-UT-000HE-001-01-18-09-17 számú Útépítési helyszínrajz – Leányka utca mutatja be.
7.1.2. Kővirág sor
A Kővirág sor előtt található Ady Endre úti csomópontra a tervezési diszpozícióban foglaltak
szerint az Ady Endre út átépítésére vonatkozó tervdokumentációt XXII. Kerületi Önkormányzat
rendelkezésünkre bocsájtotta, azonban a kapott terv a kiviteli tervszinthez való tervezéshez nem
tartalmazta a csomópont magassági adatait. Ennek értelmében azok a tervek nem voltak
alkalmazhatóak a tervezés során, így teljesen át kellett terveznünk a csomópontot, mely során a
tervezési szakaszhatár vonalában a már rendelkezésre álló, tervezett magasságokhoz csatlakoztunk,
ez után pedig egy kopóréteg kifuttatás segítségével csatlakozunk a meglévő állapothoz. Az
áttervezés következtében a csomópont burkolatának teljes elbontása és újraépítése szükséges. Ettől
függetlenül a csomópont jelenlegi burkolatszélei nem változnak, jelenlegi helyükön maradnak.
Elbontandó és újraépítendő a csomópont déli oldalán található kiemelt szegélysor, szegély nélküli
szakaszoknál egy 12 cm-re kiemelt szegély építése szükséges. A csomópont tervezése az első
víznyelőig tart, ahonnan is kopóréteg kifuttatással csatlakozunk az Ady Endre út meglévő
burkolatához.
A Kővirág sor útépítési tervezéssel érintett szakasza két észre bontható.
A Kővirág sor Ady Endre út és Katona utca közötti szakaszán jellemzőan profilmarás és új
kopóréteg építése szükséges. Ez alól kivételt képez a meglévő burkolt árok és Katona utca közötti
szakasz, ahol is a megfelelő vízelvezetés érdekében félpályás újraépítés szükséges. A tervezett
burkolatot szelvényezés szerinti jobb oldalon a MÁV Zrt. tulajdonában lévő dupla kiemelt
szegélysor határolja, míg a bal oldalon, a kapubehajtók mellett, 12 cm-re kiemelt szegélysor
található.
A Kővirág soron, az Ady Endre úti csomópont közvetlen közelében elhelyeztünk egy aszfalt
burkolatú kerékpáros felállási felületet, mely süllyesztett szegéllyel csatlakozik a tervezett
útburkolathoz. A tervezett kerékpáros felállási felületnek tényleges funkciója jelenleg még nincs,
azonban előfeltétele az EuroVelo útvonal kiépítése keretében jelen szelvényben létesítendő
kerékpáros átvezetésnek. Mivel jelenleg nincs funkciója, ezért az útépítési beavatkozásokon túl
forgalomtechnikai beavatkozást nem társítottunk mellé.
A megfelelő vízelvezetés érdekében szükséges a meglévő árokrendszer karbantartása. Emiatt
szükséges a meglévő burkolt árkok elemeinek elbontása, profilozása majd új előregyártott
elemekkel burkolt árok építése. Helyszíni bejárások alapján tapasztaltak szerint, kapubehajtók
mellett, két helyszínen az árkokat az ingatlantulajdonosok illegálisan feltöltötték parkolás céljából.
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Ezen illegális feltöltések megszüntetendőek és helyükre új burkolt árkokat szükséges építeni. A
kapubehajtók alatt található átereszek cseréjét el kell végezni.
Az útburkolatra hulló csapadék megfelelő elvezetésének érdekében szükséges szegélymegnyitások
a burkolt árkok és kapubehajtók környezetében, illetve a tervezett mélyvonalakban találhatóak. A
szegélymegnyitások egészen a burkolt árkok vonaláig tartanak. A szelvényezés szerinti bal oldalon
tervezett kiemelt szegélysor és burkolt árkok között lévő felületet Megrendelői kérés alapján
murvával szükséges feltölteni.
A tervezési szakaszon belül található, környező ingatlanok elérhetőségét biztosító járda és
kapubehajtók betonkő burkolatúak. A járdát változó szélességgel terveztük, milyenek minimális
szélessége 1,50 méter. A kapubehajtók tervezése során az eredeti állapot visszaállítása volt a cél. A
járdát és kapubehajtókat kerti szegély választja el a zöld felülettől, míg a kapubehajtókat K szegély
a tervezett útburkolattól, ezzel megakadályozva az útburkolatra hulló csapadék kapubehajtóba való
folyását.
A Katona utca és közvetlen mellette lévő kapubehajtó aszfalt burkolatához való megfelelő
csatlakozás érdekében kopóréteg kifuttatás szükséges.
A Kővirág sor második felén, a Katona utca és Méhész utca között a burkolat teljes elbontása és új
pályaszerkezet építése szükséges. A szelvényezés szerinti jobb oldalon dupla kiemelt szegélysor
található, bal oldalt pedig süllyesztett szegély választja el a zöld felülettől. Zöld felületen található
föld árkok tisztítása és profilozása szükséges, lehetséges szakaszokon összekötésük
kivitelezendőek. A tervezett Kővirág sor burkolatszél kifuttatással csatlakozik a meglévő
burkolatokhoz.
Ezen szakaszon található kiemelt szegélysorral határolt buszmegálló, mely jelen állapotában
elbontandó. Méhész utcától kezdődően a buszmegálló végéig szükséges új betonkő burkolat építése,
melyet az útburkolattól kiemelt szegélysor, zöld felülettől pedig kerti szegélysor választja el. A
járda szélessége a földhivatal határáig tart, ezzel is biztosítva a meglévő közműoszlop mellett
szükséges szabadon tartandó szélességet. A Méhész utca túloldalán található gyalogos felület 1,5
méter szélességű. A gyalogos felületek akadálymentes megközelíthetőségének érdekében a
tényleges gyalogos átvezetést az útburkolatot határoló kiemelt szegélysor 2 cm-re történő
lesüllyesztésével és taktilis elemek elhelyezésével szükséges kialakítani.
A Kővirág sor sebességcsökkentésének érdekében építendő 4 darab forgalomcsillapító sziget, mely
mellett a szabadon maradt burkolatszélesség minden esetben 4,00 méter. A betonkő burkolatú
szigeteket K szegély választja el az útburkolattól. A sebességcsökkentő szigetek párban építendőek,
melyek között akkora távolság biztosított, hogy két szóló autóbusz elférjen egymás mellett.
Az útépítési beavatkozással érintett szakaszon belül szükséges egy darab fa metszése a 4-6. számú
ingatlanok határán, továbbá kivágandó a 0+271,45 km szelvényben lévő fa, mivel az űrszelvénybe
lóg.
A Kővirág sor tervezési szakaszának eleje a tervezett Ady Endre úti csomópont burkolatához, míg a
vége a meglévő burkolathoz csatlakozik.
A Kővirág sor helyszínrajzi vonalvezetése követi a meglévő állapotot, a tervezett tengely a jelenleg
meglévő állapot feltételezett tengelyének vonalában található.
A Kővirág sor tervezési szakaszának 0+000 km szelvénye az alábbi EOV koordinátákban került
felvételre:
X= 649152.94; Y= 232478.60
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A Kővirág sor tengely geometriai vonalvezetésének főbb paraméterei a következők:
Kezdő szelvény
0+000,00

Befejező szelvény
0+005,31

Elem megnevezése
egyenes

Jellemzők
L=5,31m

0+005,31

0+017,75

bal ív

R=250m
Ih=12,44m

0+017,75

0+328,05

egyenes

L=310,30m

Az Ady Endre úti csomópont és a Kővirág sor helyszínrajzi értelemben vett tényleges
vonalvezetését az FU2-KT-KO-UT-000-HE-002-01-18-09-17 számú Útépítési helyszínrajz –
Kővirág sor mutatja be.

7.2. Magassági kialakítás
A tervezett magassági kialakításokat az alábbi alfejezetek, jellemző szakaszokra bontva tárgyalják.
A létesítmények magassági kialakításakor figyelembe vettük a meglévő csatlakozásokat. Ennek
értelmében a tervezés során arra törekedtünk, hogy a csatlakozó útburkolatok esetében a meglévő
magassági szintekhez kapcsolódjunk, ezzel is minimalizálva a kopóréteg kifuttatások hosszát.
Mindkét szakasz pályafelújításának esetében törekedtünk a meglévő magassági szintek
alkalmazására, azon esetekben, mikor ez nem volt megvalósítható, meglévő pályaszint növelését
terveztük.
A tervben megadott magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.
Adriai alapszintre történő átszámításukhoz a megadott értékekhez 0,675 m-t hozzá kell adni.
7.2.1. Leányka utca
A Leányka utca tervezett tengelye a meglévő burkolat feltételezett tengelyében található, így annak
hossz-szelvénye ugyan ezen vonalban került ábrázolásra.
Ezen tervezési szakaszt tekintve általánosságban elmondható, hogy mindkét oldali szegélysor
újraépül, továbbá profilmarás után új pályaszerkezeti rétegek kerülnek beépítésre, így törekedtünk a
hossz–szelvény tervezése közben a jelenlegi állapot lekövetésére.
A tervezés során figyelemmel voltunk a szelvényezés szerinti jobb oldalon lévő járda kerítéshez
való csatlakozására.
A felújítással érintett szakaszon belül két kapubehajtó található, melyekhez való megfelelő
csatlakozásra ügyeltünk, ezzel is minimalizálva a szükséges beavatkozásokat.
A Leányka utca magassági vonalvezetés paramétereit a következő táblázat tartalmazza.
Kezdő szelvény
0+000,00
0+019,50
0+038,95
0+057,65
0+095,65
0+127,45
0+146,40
0+152,95
0+181,60

Befejező szelvény
0+019,50
0+038,95
0+057,65
0+095,65
0+127,45
0+146,40
0+152,95
0+181,60
0+210,85

Elem megnevezése
Es 2,48%
Es 1,76%
Es 1,43%
Es 1,10%
Es 0,41%
Em 0,37%
Em 1,39%
Em 0,88%
Em 0,56%
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Jellemzők
L=19,50 mh
L=19,45 mh
L=18,70 mh
L=38,00 mh
L=31,80 mh
L=18,95 mh
L=6,55 mh
L=28,65 mh
L=29,25 mh
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0+210,85
0+226,65

0+226,65
0+243,13

Em 0,43%
Em 1,69%

L=15,80 mh
L=16,48 mh

A KTSZ szerinti minimális 0,3 %-os hossz-esés a teljes tervezési szakaszon teljesül, továbbá a
keresztesés 1,6-3,5 %-os kialakításával és a lefolyó vizek víznyelőbe vezetésével az út megfelelő
víztelenítése biztosított.
A tervezett létesítmény magassági vonalvezetését a FU2-KT-KO-UT-000-HO-001-01-18-09-17
számú Hossz-szelvény – Leányka utca mutatja be, míg a tényleges jellemző pontok, és a hozzájuk
tartozó tervezett magasságok a FU2-KT-KO-UT-000-HE-003-01-18-09-17 számú Jellemző
magasságok helyszínrajz –Leányka utca tervlapon szerepelnek.
7.2.2. Kővirág sor
A Kővirág sor tervezett tengelye a meglévő burkolat feltételezett tengelyében található, így annak
hossz-szelvénye ugyan ezen vonalban került ábrázolásra.
A Kővirág sor felújítása során szakaszosan szükséges burkolat profilmarása és új réteg építése vagy
meglévő burkolat elbontása és új, teljes pályaszerkezet építése. A felújítással érintett szakaszokon a
fő szempont a jelenlegi burkolati magasság tartása, megfelelő vízelvezetés kialakítása volt. Az új
pályaszerkezet építésével érintett szakaszokon a meglévő megmaradó szegélyhez való csatlakozás
és megfelelő vízelvezetés biztosítása volt a cél.
A tervezés során figyelemmel voltunk a szelvényezés szerinti jobb oldalon lévő dupla kiemelt
szegélysorhoz való csatlakozásra. Megrendelői kérés alapján a felső kiemelt szegélysor nem
változhatott, melyet a tervezés során be is tartottunk.
A felújítással érintett szakaszon belül több kapubehajtó található, melyekhez való megfelelő
csatlakozásra ügyeltünk. Mivel a kapubehajtók teljes felületükben újra épülnek, így a magassági
tervezés során a megfelelő vízelvezetés volt a fő szempont.
A Kővirág sor magassági vonalvezetés paramétereit a következő táblázat tartalmazza.
Kezdő szelvény
0+000,00
0+010,84
0+034,15
0+060,00
0+073,65
0+085,25
0+100,00
0+113,00
0+138,90
0+180,67
0+278,50
0+310,00

Befejező szelvény
0+010,84
0+034,15
0+060,00
0+073,65
0+088,25
0+100,00
0+113,00
0+138,90
0+180,67
0+278,50
0+310,00
0+328,05

Elem megnevezése
Em 0,04%
Es 0,86%
Es 0,56%
Es 0,20%
Es 0,14%
Em 0,21%
Es 0,12%
Em 0,39%
Em 0,13%
Es 0,31%
Em 0,12%
Es 0,30%

Jellemzők
L=10,84 mh
L=23,31 mh
L=25,85 mh
L=13,65 mh
L=14,60 mh
L=11,75 mh
L=13,00 mh
L=25,90 mh
L=41,77 mh
L=97,82 mh
L=31,50 mh
L=18,05 mh

A szakasz sík fekvése miatt a KTSZ szerinti minimális 0,3 %-os hossz-esés nem teljesül teljes
hosszon. Ennek javításának érdekében az egyoldali és szakaszosan változó keresztesés segítségével,
burkolatszél hullámoztatással juttatjuk el a burkolatra hulló csapadékvizet a szegélymegnyitások,
majd pedig a meglévő árokok felé.
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A tervezett létesítmény magassági vonalvezetését a FU2-KT-KO-UT-000-HO-002-01-18-09-17
számú Hossz-szelvény – Kővirág sor mutatja be, míg a tényleges jellemző pontok, és a hozzájuk
tartozó tervezett magasságok a FU2-KT-KO-UT-000-HE-004-01-18-09-17 számú Jellemző
magasságok helyszínrajz – Kővirág sor tervlapon szerepelnek.

7.3. Keresztmetszeti kialakítás
Általánosságban elmondható, hogy a keresztmetszeti kialakítás során a cél a felújítással érintett
szakaszokon a jelenlegi pályaszint megőrzése, míg az újépítésű szakaszokon a megfelelő
vízelvezetés kialakítása volt.
A Leányka utca tervezés alá eső szakaszának eleje a meglévő burkolathoz, míg a vége a tervezett
Ady Endre úti csomóponthoz csatlakozik. A tervezési szakaszon belül jellemzően felújítás került
tervezésre, ezeken a helyeken a keresztesések a meglévő állapotot követik. Általánosságban
elmondható, hogy a 0+00,00 és a 0+160,10 szelvények között jobb oldali egyirányú oldalesés
jellemző, ez után egy oldalesés átforgatás található, majd a 0+164,96 és a 0+243,13 szelvények
között bal oldali egyirányú oldalesés a jellemző. Ezzel a kialakítással a burkolatra hulló csapadékvíz
a meglévő víznyelők irányába kerülnek elvezetésre. Az előbb említett kialakítás kivitelezéséhez
szükséges a burkolat teljes bontása és új pályaszerkezet építése a 0+158,80 és a 0+179,29
szelvények között. A Leányka utca tervezése során kialakult oldalesések minden esetben 1,60% és
3,50% között mozognak.
A Leányka utca szelvényezés szerinti jobb oldalán található járda építése során a cél a
lelépőmagasság növelése, továbbá a járdára hulló csapadék útburkolatra való vezetése volt. A
gyalogos felület vonalában minden esetben minimum 12 cm-re kiemelt szegély húzódik, továbbá az
útburkolat felé lejt 1,50 %-al.
A Kővirág sor tervezés alá eső szakasza két részre bontható. Az első szakasz az Ady Endre út és
Katona utca közé esik, ahol is az útburkolat felújításra kerül. A szakaszra jellemző a félpályában
való eséstörések, a lehető legjobb jelenlegi burkolatprofil lekövetésének érdekében. Minden esetben
a tervezett oldalesések a szelvényezés szerinti bal oldalra, a meglévő árkok felé lejtenek. A közel
vízszintes hossz-szelvényi vezetés miatt szükséges az oldalesések változtatásával való burkolatszél
hullámoztatás a 0+060,00 és a 0+180,67 szelvények között, melyek mélypontjainál
szegélymegnyitások találhatóak a megfelelő vízelvezetés érdekében. Ezen a szakaszon mind a bal
és mind a jobb pálya oldalesése 1,60% és 6,80% között változik.
Az Ady Endre út és Katona utca között, az Ady Endre úti csomópont közelében található aszfalt
burkolatú kerékpáros felállási felület az útburkolat felé lejt 2,00%-al. Ezen kívül, ugyanezen
szakaszon belül található, kerítés mellett végigfutó tervezett járda oldalesése 1,50% a meglévő
burkolt árkok irányába.
A Kővirág sor a Katona utca és Méhész utca között teljes bontásra kerül és helyére új
pályaszerkezet épül. A tervezett létesítmény minden pontjában a szelvényezés szerinti bal oldalra
lejt, ahol is meglévő állapotban is föld árkok találhatóak, így a burkolatra hulló csapadék
elvezetésre kerül. A hossz-szelvényből ezen szakaszon is közel vízszintes, de a bal burkolatszélen
található süllyesztett szegélyeken keresztül tud folyni a burkolatra hulló csapadék és az így a
meglévő föld árkokba talál. Ennek ellenére burkolatszél hullámoztatás alkalmazásával a kritikus
szakaszokon a burkolatszél hossz-esése 0,30%. Az ezen szakaszon alkalmazott oldalesések 1,60%
és 3,50% között mozognak.
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A Méhész utca közelében található járda, gyalogos átvezetés és buszmegálló 1,50%-os oldaleséssel
az útburkolat felé lejt.
A Kővirág sor forgalomcsillapításának érdekében épülő, összesen 4 darab sebességcsökkentő sziget
az útburkolat két szélén találhatóak. Ezen szigetek betonkő burkolata 2,00%-os oldaleséssel a
tervezett úttengely felé lejtenek.

7.4. Kapubehajtók és útcsatlakozások
A tervezési területen 7 darab kapubehajtó és 2 darab útcsatlakozás található. A kapubehajtók
esetében, tervezési szakasztól függően magassági korrekció vagy új pályaszerkezet építése
szükséges. A behajtók megfelelő elválasztását és vízelvezetését többségében K szegéllyel oldottuk
meg. A tervezési területen belül lévő útcsatlakozások esetében kopóréteg kifuttatás szükséges.
Az Ady Endre úti csomópont víznyelő vonalában található keresztmetszet csatlakozik az Ady Endre
út felújítására elkészült, ÉP-TOTÁL Kft. által tervezett 14/3-1 számú Ady Endre út, burkolatfelújítás és vízelvezetés kiépítése című tervdokumentációhoz. Ezek után kopóréteg kifuttatás
biztosítja a meglévő állapothoz való csatlakozást.
A következő táblázat a kapubehajtókat és útcsatlakozásokat tartalmazza szelvény szerint rendezve,
melyekhez hozzárendeltük a tényleges beavatkozásokat is.
Szakasz

Kezdő
szelvény

Tengely Végszelvény Oldal

Leányka utca 0+100,65 0+102,78

0+105,10

jobb

Leányka utca 0+214,92 0+219,45

0+223,92

bal

Kővirág sor

0+037,91 0+040,21

0+042,56

bal

Kővirág sor

0+074,89 0+076,48

0+078,12

bal

Kővirág sor

0+098,42 0+101,54

0+106,73

bal

Kővirág sor

0+117,88 0+119,36

0+121,10

bal

Kővirág sor

0+179,25 0+184,98

0+190,70

bal

Kővirág sor

0+190,70 0+197,70

0+204,35

bal

Kővirág sor

0+311,10 0+318,22

0+325,33

bal

Típus

Tervezett beavatkozás

Csatlakozás 12 cm
magasságú döntött
szegélysorral,
Csatlakozás K szegéllyel,
1,00 méter szélességű
Kapubehajtó
(HSZR: 220601) aszfalt burkolati korrekció
építése
Csatlakozás K szegéllyel,
Kapubehajtó
(HSZR: 220546) új betonkő burkolat építése
Csatlakozás K szegéllyel,
Kapubehajtó
(HSZR: 220544) új betonkő burkolat építése
Csatlakozás K szegéllyel,
Kapubehajtó
új betonkő burkolat nem
(HSZR: 220544)
épül
Csatlakozás
K szegéllyel,
Kapubehajtó
(HSZR: 220540) új betonkő burkolat építése
Meglévő burkolathoz való
Útcsatlakozás
csatlakozás kopóréteg
(HSZR: 220539)
kifuttatással
Meglévő burkolathoz való
Kapubehajtó
csatlakozás kopóréteg
(HSZR: 220539)
kifuttatással
Meglévő burkolathoz való
Útcsatlakozás
csatlakozás kopóréteg
(HSZR: 45138/3)
kifuttatással
Kapubehajtó
(HSZR: 220552)

Az útépítési és vízelvezetési beavatkozások tervezése során a kapubehajtók és útcsatlakozások által
érintett szakaszok úgy lettek kialakítva, hogy ezeken a szakaszokon is megfelelő legyen a
vízelvezetés, illetve a személygépjárművek közlekedése is biztosított legyen.
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7.5. Útszegélyek
A Leányka utca szelvényezés szerinti bal oldalán 12 cm-re kiemelt szegély került tervezésre. Ez
alól kivételt képet a műtárgyhoz vezető járda melletti szakasz, ahol is 5 cm-re kiemelt szegély
építése szükséges. A szelvényezés szerinti jobb oldalon épülő kiemelt szegély lelépőmagassága 12
cm, ez alól kivételt képez a buszmegálló vonala, ahol is a kiemelt szegély 15 cm-re megemeljük.
A Leányka utca bal oldalán található kapubehajtó és a tervezett útburkolat között K szegély
építendő a megfelelő vízelvezetés biztosításának érdekében. A szelvényezés szerinti jobb oldalon
található döntött szegély összeköttetést biztosít a tervezett útpálya és a később létesülő kapubehajtó
között.
A Leányka utca jobb oldalán épülő járdát a zöld felülettől vagy a dróthálós kerítéstől kerti szegély
választja el.
Az Ady Endre úti csomópont burkolatszélein egységesen 12 cm-re kiemelt szegély építése
szükséges. Ezen csomópontnál Leányka utcai gyalogos átvezetésnél szükséges a kiemelt szegély
lesüllyesztése 2 cm-re.
Az Ady Endre útnál található kerékpáros felállási felületet a tervezett burkolatszéltől süllyesztett
szegély, míg a mellette lévő zöld felülettől kerti szegély választja el.
A Kővirág sor jobb oldalán található dupla kiemelt szegélysor jó állapotú, így annak cseréje nem
szükséges. Az Ady Endre út és Katona utca közötti szakaszon, a bal oldalon lévő burkolatszélnél
építendő egy 12 centiméterre kiemelt szegélysor. A szegélymegnyitások során a kiemelt szegély
egészen a burkolt árok széléig tart. A kapubehajtók és tervezett burkolatszél között K szegély
kiépítése szükséges a víz megfelelő elvezetésének érdekében. Az ezen szakaszon belül található
betonkő burkolatú járdák és kapubehajtók szélein kerti szegélysorral szükséges biztosítani a
megfelelő elválasztást.
A Kővirág sor Katona utca és Méhész utca közötti szakaszán, a szelvényezés szerinti bal oldalon
süllyesztett szegély építése szükséges. A tervezett burkolatszéltől a buszmegállót 15 cm-re, míg a
gyalogos felületet 12 cm-re kiemelt szegélysor választja el. A Méhész utcai csomópontnál található
gyalogos átvezetésnél – hasonlóan a Méhész utca túloldalán elhelyezett gyalogos felülethez – a
gyalogos felületek akadálymentes megközelíthetőségének érdekében a tényleges gyalogos
átvezetést az útburkolatot határoló kiemelt szegélysor 2 cm-re történő lesüllyesztésével és taktilis
elemek elhelyezésével szükséges kialakítani. A tervezett betonkő burkolatot a zöld felülettől kerti
szegély választja el.
A Kővirág sor útépítési beavatkozással érintett szakaszán belül található sebességcsökkentő
szigetek körül K szegély építése indokolt, ezzel is biztosítva az esetlegesen, szükség esetén
elkerülhetetlen szigetre való felhajtást.
Az alkalmazandó szegélyek típusát, a szegélyépítések hosszát, illetve pontos elhelyezését a FU2KT-KO-UT-000-HE-001-01-18-09-17 számú Útépítési helyszínrajz – Leányka utca és a FU2-KTKO-UT-000-HE-002-01-18-09-17 számú Útépítési helyszínrajz – Kővirág sor tartalmazza.
A szegélykövek anyaga C25/30-32-F1-XF-3-XD3 (só- és fagyálló minőségű) kell, hogy legyen,
továbbá ki kell elégíteniük az MSZ EN 1340 és az MSZ EN 1343 szabványok követelményeit. A
szegélyeket a burkolatépítés előtt el kell helyezni. A szegélyek betonalapja legalább C20/25-32-F1
minőségű legyen. A szegélyköveket a beton kötésének kezdete előtt kell a betonba ágyazni. A
szegélyalapok kivitelezésénél a szegélykő alatti vastagság 15 cm és a külső oldalon a szélesség
legalább 10-10 cm legyen. A megtámasztó betongerenda alá minimum 15 cm vastagságban
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homokos kavics réteget kell építeni fagyvédelem céljából. A szegélyeket – előzetes nedvesítés után
– cementhabarccsal kell szorosan egymáshoz illeszteni.

7.6. Növényzet
A tervezett beavatkozásokhoz tartozóan – a Kővirág sor közúti űrszelvényének biztosítása
érdekében – a 0+271,45 km szelvényben egy darab 25 cm átmérőjű fa kivágása szükséges. A
fakivágáshoz a XXII. kerületi Önkormányzat előzetesen hozzájárulását adta, azonban a fa tényleges
kivágását kérvényezni kell a Bp. XXII. ker. Önkormányzat Általános Igazgatási Csoportjától.
A tervezett beavatkozásokhoz tartozóan további fakivágás nem szükséges. Ettől függetlenül, a
közúti űrszelvény zavartalan biztosítása érdekében szükség esetén az űrszelvénybe lógó fák
lombkoronáját meg kell metszeni. Ezen felül, a tervezett beavatkozások során végzendő
tereprendezési feladatokat követően a meglévő zöld területeket helyre kell állítani.
További zöldterületet érintő beavatkozás nem szükséges.

8. Pályaszerkezetek
A Leányka utca és a Kővirág sor felújítása során egyes szakaszokon a meglévő kopóréteg
profilmarása és visszaépítés, más szakaszokon pedig a teljes meglévő burkolat elbontása és új
burkolat építése szükséges. Továbbá a meglévő aszfalt és betonkő burkolatú járdák egyes szakaszait
is el kell bontani és helyükre új burkolatot kell építeni. A pályaszerkezetek elbontásához szükséges
bontási folyamatokat az 6. fejezet és a Bontási helyszínrajz tervlapok tartalmazzák, míg a tervezett
pályaszerkezetek a következő alfejezetekben szerepelnek.
A Megrendelő kérésének megfelelően 2018. májusában elkészítettük a felújítási technológia alapját
képező Burkolattechnológiai szakvéleményt is. A szakvéleményhez tartozóan a Budapest Közút
Zrt., mint a felújítandó útszakaszok közútkezelője 2018.06.05-én 401/4544-001/2018 iktatószámon
kikötésekkel kiadta a hozzájárulását. A tervezett pályaszerkezeteket a burkolattechnológiai
szakvéleményben és a közútkezelői nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően határoztuk meg.
A tervben szereplő pályaszerkezetek méretezése feltételezi minden tekintetben az előírásoknak
megfelelő kivitelezést.

8.1. Földmunka
A tervezett létesítmények megépítésének geotechnikai kockázata kicsi.
A terület szokásos munkagépekkel történő járhatósága speciális megoldások nélkül biztosítható.
A terep-előkészítés során ideiglenes víztelenítési szerkezetekkel a terep elázását, felpuhulását,
elöntését meg kell akadályozni.
A tervezett tükörszint kialakítása után a terepfelszínt tömöríteni kell. Az elérendő minimális
tömörségi fokot és a terepfelszínen kialakított teherbírást az e-UT 06.02.11 szerint Útügyi Műszaki
Előírásban foglaltaknak megfelelően biztosítani szükséges.
A terep megfelelő teherbírása mérésekkel igazolandó.
A pályaszerkezet alatti fagyvédőréteg megfelelően előkészített terepen nagy biztonsággal
megépíthető. A fagyvédőréteg anyagának védelme érdekében a meglévő talajt és a tervezett
fagyvédő réteget geotextíliával szükséges elválasztani.
A geotextília anyagának az alábbi követelményeket kell kielégíteni:
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-

nem szőtt anyagú
GRK3-as kategóriájú (lásd e-ÚT 06.02.11 előírás 4.11 táblázata)
átszakítási ellenállása min. 1,5 kN
területi sűrűsége min. 150 g/m2

Földmunkát csak arra alkalmas időben szabad végezni. A téli, télvégi és a hóolvadásos kora tavaszi
időszakban, csapadékos időben humuszolás, töltésalapozás nem végezhető a kötött altalajú
területen, mert ekkor maga a munkavégzés teszi elfogadhatatlanná a földmunka minőségét.

8.2. Meglévő aszfalt burkolat felújítása
A társaságunk által készített 2018. május 28.-án kiadott Burkolat technológiai szakvélemény
alapján a Kővirág sor és a Leányka utca meglévő aszfalt burkolatának felújítása profilmarással és
különböző vastagságú és típusú aszfaltrétegek visszaépítésével történik. A felújítások különböző
változatait az útépítési helyszínrajz tervlapokon ábrázoltak alapján kell megvalósítani.
Az aszfaltrétegek csak profilhelyes, egyenletes felület szerkezetű száraz, megfelelő szilárdságú és
tömörségű, szennyeződéstől mentes pályaszerkezeti rétegre építhetőek. A hengereltaszfalt burkolat
oldalról szegélykövekkel van megtámasztva. A hengerelt aszfaltréteg alá 0,3-0,6 kg/m2
bitumenemulziót kell egyenletes vastagságban kipermetezni.
A Kővirág sor Ady Endre út és Katona utca közötti szakaszának felújítása során a következő
technológia alkalmazandó:
0–6 cm

profilmarás

5 cm

AC 11 kopó (F) 50/70

(e-UT 05.02.11 és e-UT 06.03.21 szerint)

meglévő pályaszerkezet
A Leányka utca teljes szakaszát tekintve elmondható, a 0+158,80 – 0+179,29 szelvények között
épülő új pályaszerkezetet leszámítva, hogy elegendő a burkolat felújítása, mely során a következő
technológiát szükséges alkalmazni:
0-12 cm profilmarás
4 cm

AC 11 kopó (F) 50/70

(e-UT 05.02.11 és e-UT 06.03.21 szerint)

7 cm

AC 22 kötő (F) 50/70

(e-UT 05.02.11 és e-UT 06.03.21 szerint)

meglévő pályaszerkezet
A Leányka utca 0+198,80 és 0+213,62 szelvényei között található buszmegállójánál várható
fokozott terhelés miatt az adott szelvények között a következő technológiát szükséges alkalmazni:
7-11 cm profilmarás
4 cm

SMA 11 kopó (mF)

(e-UT 05.02.13 és e-UT 06.03.21 szerint)

7 cm

AC 22 kötő (F) 50/70

(e-UT 05.02.11 és e-UT 06.03.21 szerint)

meglévő pályaszerkezet

8.3. Új aszfalt pályaszerkezet építése
A tervezett pályaszerkezet tervezési élettartama 15 év. A társaságunk által készített 2018. május
28.-án kiadott Burkolat technológiai szakvélemény alapján a tervezési forgalmat ’C’ azaz közepes
(0,3 *106 < TF < 1,0*106) forgalmi terhelési osztályként határoztuk meg.
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Az alapréteg alá 25 cm szemcsés anyagú fagyvédő réteget kell építeni. A fagyvédő réteg alá, a
tömörített talaj felszínére a földmunka fejezetben leírt minőségű geotextíliát kell fektetni.
A pályaszerkezet alaprétege Ckt-4 hidraulikus kötőanyagú alapréteg.
Az e-UT 06.03.13 Útügyi Műszaki Előírás 6.4. ábrájának második sora alapján a ’C’ forgalmi
terhelési osztály esetében az alaprétegre minimum 100 mm összvastagságú aszfaltréteget kell
építeni. Az összvastagság az e-UT 06.03.21 Útügyi Műszaki Előírás 3. táblázata alapján került
felosztásra.
A fentiek alapján a tervezett pályaszerkezet a következő:
4 cm

AC 11 kopó (F) 50/70

(e-UT 05.02.11 és e-UT 06.03.21 szerint)

7 cm

AC 22 kötő (F) 50/70

(e-UT 05.02.11 és e-UT 06.03.21 szerint)

1 rtg.

SAMI

20 cm

Ckt-4 hidr. kötőanyagú. alapréteg (e-UT 06.03.51; e-UT 06.03.52 szerint)

25 cm

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 Útügyi Műszaki Előírás földmű építésre vonatkozó előírásainak. A földművet a tervezett
pályaszintig - földmű tükörszint - a végleges útprofillal kell kialakítani. A földmű tükörszintnek
tömörsége (Trρ) legalább 96% kell, hogy legyen, továbbá az E2 teherbírási modulus minimális 65
MN/m2 értékének teljesülnie kell. Amennyiben a földmű tükörszinten az E2 teherbírási modulus
értéke nem éri el a 65 MN/m2-t, akkor a javítóréteg építésére van szükség, hogy a teherbírást
legalább 65 MN/m2 értékre növelje. A földmű felső rétegeként a javítóréteget az építéskor
érvényben lévő e-UT 06.02.11 Útügyi Műszaki Előírás alapján kell tervezni.
A Megrendelő kérésének megfelelve a Kővirág sor buszmegálló melletti szakaszán a fenti
pályaszerkezettel megegyező burkolat épül, azonban a kopóréteg típusa AC 11 kopó (F) 50/70
helyett SMA 11 kopó (mF) 50/70 kopóréteggel kerül kivitelezésre.
A tervezés közbeni egyeztetéseken elhangzottak szerint a kivitelezés megkezdését megelőzően még
nem látható, esetlegesen előforduló alépítményi hibák javítása esetén is a fenti pályaszerkezetet kell
alkalmazni.

8.4. Kapubehajtók
Az útépítési helyszínrajz tervlapokon ábrázoltaknak megfelelően betonkő és aszfalt burkolatú
behajtókat is terveztünk.
A betonkő behajtó pályaszerkezetének méretezése az e-UT 06.03.42 és az e-UT 06.03.12 Útügyi
Műszaki Előírások alapján készült és építéskor az éppen érvényben lévő e-UT 06.03.41 Útügyi
Műszaki Előírást be kell tartani. A beton burkolókövek előírt fizikai tulajdonságaira és a burkolat
építéséhez szükséges anyagok minőségére az építéskor éppen érvényben lévő e-UT 06.03.42 Útügyi
Műszaki Előírás pontos utasítást ad, amely kötelezően betartandó a lentebb bemutatásra kerülő
pályaszerkezet megfelelőségének érdekében. A kivitelező által épített beton burkolókövek fizikai
tulajdonságainak meg kell felelnie az e-UT 06.03.42 előírás 1. táblázatban szereplő értékekkel. A
megfelelőség igazolása a kivitelező feladata az Építtető irányába.
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A pályaszerkezet tervezési élettartama 10 év. Az e-UT 06.03.12 Útügyi Műszaki Előírás alapján a
tervezési forgalom ’A1’ tervezési osztályba sorolható, mivel a belső úton minimálisan fog
jelentkezni méretezést érintő nehézgépjármű forgalom.
Az alapréteget az e-UT 06.03.42 Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelve kötőanyag nélküli
mechanikai stabilizációnak választottuk melynek vastagsága 20 cm.
Az alapréteg alá az UT 06.02.11 Útügyi Műszaki Előírásban foglaltaknak megfelelően 25 cm
szemcsés anyagú fagyvédő réteget kell építeni. A fagyvédő réteg alá geotextíliát kell fektetni.
Az alaprétegre 3 cm ágyazóhomokra 8 cm vastag betonkő kerül.
A betonkövek kapcsolódási osztályának és fektetési mintázatának meg kell felelni az építéskor
érvényben lévő e-UT 06.03.42 Útügyi Műszaki Előírásnak.
Az így alkalmazott pályaszerkezet a következő:
8 cm

betonkő burkolat

(e-UT 06.03.42 szerint)

3 cm

ágyazó homok NZ 0/4

(e-UT 06.03.42 szerint)

20 cm

M22 mechanikai stabilizáció

25 cm

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)

(e-UT 06.03.51; e-UT 06.03.52 szerint)

Azokon a szakaszokon, ahol a kapubehajtó alatt áteresz húzódik a pályaszerkezet a
következőképpen alakul:
80 mmbetonkő burkolat (szürke színben)

(e-UT 06.03.42 szerint)

8 cm

betonkő burkolat (szürke színben)

(e-UT 06.03.42 szerint)

3 cm

ágyazó homok NZ 0/4

(e-UT 06.03.42 szerint)

10 cm
0-50 mm

erősített vasbeton teherhordó elem
homokos kavics feltöltés

30 cm

PVC csőáteresz (D300)

20 cm

homokos fagyvédő réteg

(e-UT 06.03.51 szerint)
(e-UT 06.03.51 szerint)

1 rtg. nem szőtt GRK3-as kategóriájú geotextília (e-UT 06.02.11 szerint)
tömörített talaj

(e-ÚT 06.02.11 szerint)

Az aszfalt behajtó pályaszerkezetek méretezését az e-UT 06.03.12 Útügyi Műszaki Előírásban
foglaltak szerint készítettük el és építéskor az éppen érvényben lévő e-UT 05.02.11 Útügyi Műszaki
Előírás tervezett aszfalttípusra vonatkozó részeit be kell tartani.
A pályaszerkezet tervezési élettartama 10 év. Az e-UT 06.03.12 Útügyi Műszaki Előírás alapján a
tervezési forgalom ’A1’ tervezési osztályba sorolható, mivel a behajtón nem fog jelentkezni
méretezést érintő nehézgépjármű és busz forgalom.
A behajtónak Ckt-4 hidraulikus kötőanyagú alapréteget választottunk, melynek az előírás szerinti
szükséges vastagságát alkalmaztuk.
Az aszfaltréteg csak profilhelyes, egyenletes felület szerkezetű száraz, megfelelő szilárdságú és
tömörségű, szennyeződéstől mentes pályaszerkezeti rétegre építhető. A hengereltaszfalt burkolat
oldalról szegélykövekkel van megtámasztva. A hengerelt aszfaltréteg alá 0,3-0,6 kg/m2
bitumenemulziót kell egyenletes vastagságban kipermetezni.

22 / 39

Tervezési szolgáltatás budapesti útfelújítások elkészítésére II. ütem 3. rész XXII. kerület, Kővirág sor Méhész utca – Ady Endre út – Leányka utca közötti szakasza
Bírálati terv (IU 38-04 / 2018)

Az alapréteg alá az e-UT 06.02.11 Útügyi Műszaki Előírásban és a geotechnikai munkarészben
foglaltaknak megfelelően 30 cm szemcsés anyagú fagyvédő réteget kell építeni. A fagyvédő réteg
alá geotextíliát kell fektetni.
A fentiek alapján az aszfalt burkolatú behajtó tervezett pályaszerkezete következő:
4 cm

AC 11 kopó 50/70

(e-UT 05.02.11 és e-UT 06.03.21 szerint)

15 cm

Ckt-4 hidr. kötőanyagú. alapréteg (e-UT 06.03.51; e-UT 06.03.52 szerint)

30 cm

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 betonkő és aszfalt pályaszerkezetek feltételezik, hogy a földmű megfelel az építéskor
érvényben lévő e-UT 06.02.11 Útügyi Műszaki Előírás földmű építésre vonatkozó előírásainak. A
földművet a tervezett pályaszintig - földmű tükörszint - a végleges útprofillal kell kialakítani. A
földmű tükörszintnek tömörsége (Trρ) legalább 96% kell, hogy legyen, továbbá az E2 teherbírási
modulus minimális 65 MN/m2 értékének teljesülnie kell. Amennyiben a földmű tükörszinten az E2
teherbírási modulus értéke nem éri el a 65 MN/m2-t, akkor a javítóréteg építésére van szükség, hogy
a teherbírást legalább 65 MN/m2 értékre növelje. A földmű felső rétegeként a javítóréteget az
építéskor érvényben lévő e-UT 06.02.11 Útügyi Műszaki Előírás alapján kell tervezni.

8.5. Járdák
A tervezett járda burkolatának típusa minden esetben a meglévő járda burkolatának típusával
megegyező. Ennek megfelelően a járdaburkolatok tervezett pályaszerkezetét aszfalt és betonkő
burkolattal is megterveztük.
A járda betonkő burkolatú pályaszerkezetének méretezése az e-UT 06.03.42 és az e-UT 06.03.11
Útügyi Műszaki Előírások alapján készült és építéskor az éppen érvényben lévő e-UT 06.03.41
Útügyi Műszaki Előírást be kell tartani. A beton burkolókövek előírt fizikai tulajdonságaira és a
burkolat építéséhez szükséges anyagok minőségére az építéskor éppen érvényben lévő e-UT
06.03.42 Útügyi Műszaki Előírás pontos utasítást ad, amely kötelezően betartandó a lentebb
bemutatásra kerülő pályaszerkezet megfelelőségének érdekében. A kivitelező által épített beton
burkolókövek fizikai tulajdonságainak meg kell felelnie az előírás 1. táblázatban szereplő
értékekkel. A megfelelőség igazolása a kivitelező feladata az Építtető irányába.
Az alapréteget az e-UT 06.03.11 Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelve kötőanyag nélküli
mechanikai stabilizációnak választottuk, melynek vastagsága 20 cm.
Az alapréteg alá az UT 06.02.11 Útügyi Műszaki Előírásban foglaltaknak megfelelően 25 cm
szemcsés anyagú fagyvédő réteget kell építeni. A fagyvédő réteg alá geotextíliát kell fektetni.
Az alaprétegre 3 cm ágyazóhomokra 6 cm vastag betonkő kerül.
A betonkövek kapcsolódási osztályának és fektetési mintázatának meg kell felelni az építéskor
érvényben lévő e-UT 06.03.42 Útügyi Műszaki Előírásnak.
Az így alkalmazott betonkő járda pályaszerkezete a következő:
6 cm

betonkő burkolat

(e-UT 06.03.42 szerint)

3 cm

ágyazó homok NZ 0/4

(e-UT 06.03.42 szerint)

20 cm

M22 mechanikai stabilizáció

25 cm

homokos kavics fagyvédő réteg

(e-UT 06.03.51; e-UT 06.03.52 szerint)
(e-UT 06.03.42 szerint)
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1 rtg.

GRK3 minőségű geotextília

(e-UT 06.02.11 szerint)

tömörített talaj

(e-UT 06.02.11 szerint)

A járda aszfalt burkolatú pályaszerkezetének méretezését az e-UT 06.03.11 Útügyi Műszaki Előírás
alapján készült és építéskor az éppen érvényben lévő e-UT 06.03.21 Útügyi Műszaki Előírást be
kell tartani.
A járda alaprétegét az e-UT 06.03.11 Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelve kötőanyag nélküli
M22 típusú mechanikai stabilizációnak választottuk, melynek tervezett vastagsága 20 cm. Anyaga
lehet természetes állapotban fellelhető homokos kavics, kőbányameddő, kohósalak, murva stb. ha
az építéskor hatályos e-UT 06.03.51 és e-UT 06.03.52 Útügyi Műszaki Előírások követelményeit
kielégíti.
Az alapréteg alá az UT 06.02.11 Útügyi Műszaki Előírásban foglaltaknak megfelelően 30 cm
szemcsés anyagú fagyvédő réteget kell építeni. A fagyvédő réteg alá geotextíliát kell fektetni.
Az alaprétegre 3,5 cm MA 8 jelű öntöttaszfalt kerül.
Ennek megfelelően az aszfalt járda pályaszerkezete a következő:
3,5 cm

MA 8 kopó

(e-UT 05.02.14 és e-UT 06.03.21 szerint)

20 cm

M22 mechanikai stabilizáció

30 cm

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)

(e-UT 06.03.51; e-UT 06.03.52 szerint)

A fenti pályaszerkezetek feltételezik, hogy a földmű megfelel az építéskor érvényben lévő e-UT
06.02.11 Útügyi Műszaki Előírás földmű építésre vonatkozó előírásainak. A földművet a tervezett
pályaszintig - földmű tükörszint - a végleges útprofillal kell kialakítani. A földmű tükörszintnek
tömörsége (Trρ) legalább 96% kell, hogy legyen, továbbá az E2 teherbírási modulus minimális 65
MN/m2 értékének teljesülnie kell. Amennyiben a földmű tükörszinten az E2 teherbírási modulus
értéke nem éri el a 65 MN/m2-t, akkor a javítóréteg építésére van szükség, hogy a teherbírást
legalább 65 MN/m2 értékre növelje. A földmű felső rétegeként a javítóréteget az építéskor
érvényben lévő e-UT 06.02.11 Útügyi Műszaki Előírás alapján kell tervezni.

8.6. Sebességcsökkentő sziget
A Kővirág sor útszakaszára tervezett 4 db sebességcsökkentő sziget betonkő burkolattal lett
tervezve. A sziget pályaszerkezetének méretezése megegyezik a betonkő burkolatú kapubehajtó
méretezésével. Pályaszerkezetükben egyedül az alapréteg típusa és vastagsága különbözik.
A sebességcsökkentő sziget pályaszerkezete a következő:
8 cm

betonkő burkolat

(e-UT 06.03.42 szerint)

3 cm

ágyazó homok NZ 0/4

(e-UT 06.03.42 szerint)

20 cm

M22 mechanikai stabilizáció

25 cm

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)

(e-UT 06.03.51; e-UT 06.03.52 szerint)
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8.7. Szegélymegnyitás
A Kővirág sor szelvényezés szerinti bal oldalán a megfelelő vízelvezetés biztosítása érdekében több
szegélymegnyitás építése szükséges.
A szegélymegnyitások pályaszerkezetét a következőnek választottuk:
3,5 cm

MA 8 kopó

(e-UT 05.02.14 és e-UT 06.03.21 szerint)

15 cm

Ckt-4 hidr. kötőanyagú. alapréteg (e-UT 06.03.51; e-UT 06.03.52 szerint)

1 rtg.

GRK3 minőségű geotextília

(e-UT 06.02.11 szerint)

tömörített talaj

(e-UT 06.02.11 szerint)

9. Víztelenítés
A tervezett létesítmények esetében általánosságban elmondható, hogy mind a helyszínrajzi, mind
pedig a magassági vonalvezetés kialakítása során fokozott figyelmet fordítottunk a megfelelő
vízelvezetés kialakítására, a burkolt felületre hulló csapadékvíz megfelelő elvezetésére.
A tervezési terület víztelenítését a meglévő vízelvezető rendszerre alapoztuk. Szakaszonként
találhatóak víznyelők és árkok, melyek megfelelő felújítása és karbantartása a továbbiakban is
képes lesz a vízelvezetés biztosítására. A víznyelők a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., a burkolt
árkok a Budapest Közút Zrt., a föld árkok pedig az Önkormányzat kezelésében állnak.
A Leányka utca szelvényezés szerinti jobb oldalán található 5 db víznyelő, mely továbbiakban is
biztosítja az utca vízelvezetését. A minimum 0,3%-os hossz-esés és egyoldali, minimum 1,6%-os
keresztesés biztosítja a lehulló csapadék eljutását a meglévő víznyelőkbe. Szükséges a meglévő
víznyelők karbantartása és szintbehelyezése. A meglévő víznyelők helyét és tervezett magasságát a
következő táblázat tartalmazza.
Víznyelő
1

Szelvény
0+021,05

Oldal
jobb

Magasság
104,91 mBf

2

0+055,75

jobb

104,34 mBf

3

0+078,26

jobb

104,10 mBf

4

0+107,67

jobb

103,85 mBf

5

0+128,89

jobb

103,77 mBf

Az Ady Endre úti csomópont víztelenítését a Ady Endre út csatlakozási pontjánál található víznyelő
biztosítja. A csatlakozó Leányka utcára és Kővirág sorra hulló csapadék nem terheli az előbb
említett csomóponti víznyelőt.
A Kővirág sor víztelenítését jelen állapotban árkok oldják meg. Általánosságban elmondható, hogy
az Ady Endre út és Katona utca között burkolt árkok, míg a Katona utca és Méhész utca között föld
árkok találhatóak. A burkolt árkok burkolatának bontása és újraépítése, míg a föld árkok tisztítása
és profilozása szükséges. A megfelelő vízelvezetés kialakításának érdekében törekedtünk 0,3%-os
hossz-esés kialakítására, azon szakaszokon, ahol ezt nem volt lehetséges, keresztesés
változtatásával, burkolatszél hullámoztatásával oldottuk meg a vízelvezetést. A következő táblázat
tartalmazza a jelenlegi állapotok leírását és a szükséges beavatkozásokat.
25 / 39

Tervezési szolgáltatás budapesti útfelújítások elkészítésére II. ütem 3. rész XXII. kerület, Kővirág sor Méhész utca – Ady Endre út – Leányka utca közötti szakasza
Bírálati terv (IU 38-04 / 2018)

Típus
Burkolt árok

Kezdőszelvény Végszelvény

Oldal

Tervezett beavatkozás
Árok burkolatának bontása, új burkolat
építése
Illegális árokfeltöltés megszüntetése, új
burkolt árok építése

0+023,09

0+031,06

bal

0+031,06

0+037,91

bal

0+037,91

0+042,56

bal

Burkolt árok

0+042,56

0+048,15

bal

Burkolt árok

0+048,15

0+053,05

bal

Burkolt árok

0+053,05

0+074,89

bal

Áteresz
(kapubehajtó)

0+074,89

0+078,12

bal

Burkolt árok

0+078,12

0+096,12

bal

0+096,12

0+098,42

bal

0+098,42

0+106,73

bal

Új áteresz építése

Burkolt árok

0+106,73

0+117,88

bal

Árok burkolatának bontása, új burkolat
építése

Áteresz
(kapubehajtó)

0+117,88

0+121,10

bal

Új áteresz építése

Burkolt árok

0+121,10

0+139,69

bal

Föld árok
Föld árok
Zöld felület
Föld árok
Föld árok
Föld árok
Zöld felület
Föld árok

0+210,81
0+223,89
0+233,70
0+236,66
0+244,56
0+261,83
0+270,59
0+275,40

0+221,97
0+233,70
0+236,66
0+241,58
0+258,19
0+270,59
0+275,40
0+281,29

bal
bal
bal
bal
bal
bal
bal
bal

Illegális
árokfeltöltés
Áteresz
(kapubehajtó)

Illegális
árokfeltöltés
Áteresz
(kapubehajtó)

Új áteresz építése
Árok burkolatának bontása, új burkolat
építése
Burkolt árok elbontása, új áteresz építése
Árok burkolatának bontása, új burkolat
építése
Új áteresz építése
Árok burkolatának bontása, új burkolat
építése
Illegális árokfeltöltés megszüntetése, új
burkolt árok építése

Árok burkolatának bontása, új burkolat
építése
Árok tisztítása, profilozása
Árok tisztítása, profilozása
Föld árkok összekötése
Árok tisztítása, profilozása
Árok tisztítása, profilozása
Árok tisztítása, profilozása
Föld árkok összekötése
Árok tisztítása, profilozása

10. Forgalomtechnika
A teljes keresztmetszeti újratervezés és a sebességcsökkentési igény okán szükséges felülvizsgálni
és átépíteni a meglévő forgalmi rendet.
A beavatkozáshoz szükséges tényleges forgalomtechnikai beavatkozásokat a következő alfejezetek
mutatják be.
A végleges és ideiglenes forgalomi rendet a kezelői hozzájárulásban esetlegesen leírtaknak
megfelelően kell kialakítani, amely eltérhet a műszaki leírásban bemutatásra került forgalmi
rendtől. Minden esetben a kezelői hozzájárulásban foglaltakat kell véglegesnek tekinteni.

10.1.Végleges forgalmi rend
A tervezett beavatkozásokhoz tartozó végleges forgalomtechnikai rend magában foglalja meglévő
jelzőtáblák megszüntetését vagy áthelyezését, új jelzőtáblák kihelyezését, burkolati jelek felfestését.
Meglévő burkolati jel eltávolítására a tervezési szakaszon belül nincs szükség.
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A Leányka utca jelenlegi forgalmi rendjének módosítása nem szükséges. A Kővirág sor
forgalomcsillapításának érdekében, a sebességcsökkentő szigetek kiépítése mellett,
forgalomtechnikai beavatkozások is szükségesek. Jelen tervdokumentációban kijelölésre került 30as zóna társaságunk ajánlása, ellenben környező területre való kiterjesztése vizsgálandó. Ennek
értelmében a pontos határok meghatározásához további egyeztetések szükségesek.
A gyengénlátók segítésének érdekében, a tervezési területen belül található buszmegállók esetében
szükséges alkalmazni a rávezető sávot, továbbá a tervezett gyalogos átvezetéseknél a veszélyre
figyelmeztető jelölő kő taktilis elemet összehangban a Budapest Közlekedési Központ 2015.
februárjában közzétett Villamos- és autóbuszmegállók tervezési útmutatóban leírtakkal.
A szükséges végleges forgalomtechnikai beavatkozások részletes leírása a következő alfejezetekben
szerepel, illetve az FU2-KT-KO-FT-000-HE-001-01-18-09-17 számú Forgalomtechnikai
helyszínrajzon tekinthető meg.
10.1.1. Táblázás
A tervezett beavatkozásokhoz tartozóan meglévő jelzőtáblák elbontása, áthelyezése és új
jelzőtáblák kihelyezése egyaránt szükséges.
A Leányka utcában lévő, Hosszúréti patakot áthidaló műtárgy után található, szembejövő
forgalomra figyelmeztető jelzőtábla erősen megrongálódott, így annak cseréje szükséges egy, a már
meglévő táblaoszlopra kihelyezett A-037 jelű Szembejövő forgalom jelzőtáblára.
A Kővirág sor és közvetlen környezetének rendezésére több forgalomtechnikai beavatkozás
szükséges, melyeket az alábbi bekezdések, csomópontokra és szakaszokra bontva tárgyalnak.
A Kővirág sor és Ady Endre út csomópontjában szükséges kijelölni a 30-as zóna határát. Ennek
megfelelően át kell helyezni a már meglévő elsőbbségadás kötelező és kötelező haladási irány
jobbra jelzőtáblákat a csomóponthoz közelebb, új táblaoszlopra. A már meglévő, Kővirág sor felől
érkezők számára kihelyezett 12 t zónát kijelölő jelzőtábla oszlopára kihelyezendő az E-029 jelű
Korlátozott sebességű övezet vége jelzőtábla. A csomópont felől érkezők számára, a már meglévő
3,5 t övezetet kijelölő tábla oszlopára kihelyezendő egy E-028 jelű Korlátozott sebességű övezet
jelzőtábla és egy C-048 jelű Megállni tilos nevű jelzőtábla.
A zónahatárok kijelölése szintén szükséges az Ady Endre út és katona utca csomópontnál.
Kihelyezendő egy E-029 jelű Korlátozott sebességű övezet vége jelzőtábla a meglévő elsőbbségadás
kötelező jelzőtábla oszlopára, továbbá egy E-028 jelű Korlátozott sebességű övezet jelzőtábla a már
meglévő, 3,5 t zónát kijelölő jelzőtábla oszlopára.
A Kővirág soron, az Ady Endre út és Katona utca között található sebességcsökkentő szigetekhez
tartozó útszűkületeket szükséges előjelezni, így az Ady Endre út irányába 50 méterre kihelyezendő
egy A-007 jelű Útszűkület (két oldalról) jelzőtábla. A Kővirág sor és Katona utca csomópontban
lévő elsőbbségadás kötelező táblát a kijelölt 30-as zóna okán szükséges elbontani, ennek
táblaoszlopára kihelyezendő egy C-048 jelű Megállni tilos nevű jelzőtábla és egy A-007 jelű
Útszűkület (két oldalról) jelzőtábla a hozzá tartozó H-017 jelű „40 m” feliratú Távolság nevű
kiegészítő jelzőtáblával együtt. Ezen felül ugyan ezen csomópontban, a Kővirág soron Észak felé
közlekedők számára, új táblaoszlopra kihelyezendő egy C-048 jelű Megállni tilos nevű jelzőtábla és
egy A-007 jelű Útszűkület (két oldalról) jelzőtábla a hozzá tartozó H-017 jelű „20 m” feliratú
Távolság nevű kiegészítő jelzőtáblával együtt, mivel a Katona utca és Méhész utca között szintén
található egy sebességcsökkentő sziget pár.
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A Kővirág sor és Méhész utca csomópontban található elsőbbségadás kötelező tábla és annak
oszlopa elbontandó. A Kővirág soron Déli irányba közlekedők számára szükséges előjelezni a
várható sebességcsökkentő szigeteket, így szükséges kihelyezni egy C-048 jelű Megállni tilos nevű
jelzőtáblát és egy A-007 jelű Útszűkület (két oldalról) jelzőtáblát a hozzá tartozó H-017 jelű „35 m”
feliratú Távolság nevű kiegészítő jelzőtáblával együtt. Mivel a Méhész utca és Putnok utca között
nincs útépítési beavatkozás, a Kővirág soron Északi irányba közlekedők számára elegendő
kihelyezni egy C-048 jelű Megállni tilos nevű jelzőtáblát.
Mind a négy említett sebességcsökkentő sziget tengelyvonalába kihelyezendő egy-egy F-023 jelű
Négyzet alakú iránytábla (balra) jelzőtábla, új táblaoszlopokra.
A Kővirág sor és Putnok utca csomópontjánál véget ér a Társaságunk által kijelölt 30-as zóna
határa, így itt kihelyezendő egy E-028 jelű Korlátozott sebességű övezet jelzőtábla és egy E-029
jelű Korlátozott sebességű övezet vége jelzőtábla, új táblaoszlopokra. A zóna kezdetét jelölő tábla
oszlopoára továbbá szükséges kihelyezni egy C-048 jelű Megállni tilos nevű jelzőtáblát.
Ezen csomópontban található meglévő aluljárót valószínűsíthetőleg fokozott kerékpárforgalom
fogja igénybe venni a jövőben, így minden csomóponti ágban, a csomóponttól 50 méteres
távolságban kihelyezendő egy A-022 jelű Kerékpárosok nevű jelzőtábla, új táblaoszlopra. A
Kővirág soron kihelyezendő figyelmeztető jelzőtáblák alá szükséges kihelyezni egy-egy H-029 jelű
Keresztirányú közlekedés kiegészítő táblát is.
A lakott területen belül, helyi úton kihelyezendő táblák méretit a következő táblázat tartalmazza:
Tábla alakja
Kör
Háromszög
Kiegészítő

Táblaméret [mm]
600
600
350 x 175

Az újonnan kihelyezésre kerülő jelzőtáblákat a vonatkozó rendeleteknek és előírásoknak
megfelelően kell kihelyezni. A táblák alakjának és a rajta szerepelő jelzéseknek meg kell felelnie az
erre vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások és a KRESZ előírásainak.
10.1.2. Burkolati jelek
A tervezési területen belül, a Kővirág sor Méhész utca és Putnok utca közötti szakaszán szükséges
kerékpáros nyom kijelölése, melynek megfelelően felfestendő kerékpáros és annak közlekedési
irányát jelölő piktogram. A kerékpárosok várhatóan a Putnok utca közvetlen közelében található
aluljárón keresztül fognak közlekedni.
Az említett felfestéseken felül nem szükséges egyéb burkolati jeleket érintő beavatkozás elvégzése.
Az útburkolati jeleket az e-UT 04.03.11 és az e-UT 04.03.21 számú Útügyi Műszaki Előírások
szerint terveztük meg.
Valamennyi felfestést sárga, tartós thermoplasztik kivitelben kell elkészíteni.

11. Közművek
A tervezési területen jelenleg meglévő közművek helyzetét a szolgáltatóktól kapott hivatalos adatok
és a geodéziai felmérés alapján közmű genplán tervlapon ábrázoltuk. Mivel a szolgáltatók adatai és
a geodézia felmérés felszíni közműkapcsolatai kis mértékben eltérnek egymástól, ezért a
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közművezetékek nyomvonalát a kivitelezés megkezdése előtt a kritikus helyeken feltárással
mindenképpen ellenőrizni szükséges.
A tervezési területet érintő közművek tájékoztató jellegű felsorolása a következő:
-

ELMŰ Hálózati Kft. - 1132 Budapest, Váci út 72.
Fővárosi Vízművek Zrt. - 1134 Budapest, Váci út 23-27.
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. - 1087 Bp., Kerepesi út 19.
Nemzeti Közművek Földgázhálózati Kft. - 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Magyar Telekom Távközlési Nyrt. - 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. - 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. - 1134 Budapest, Váci út 35.
Budapest Közút Zrt. - 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. - 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.
Antenna Hungária Zrt. - 1119 Budapest, Petzval József u. 31-33.
Invitech Megoldások Zrt. - 2040 Budaörs, Edison u. 4.
Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. - 1083 Budapest, Bókay János utca 36-42.

Az átépítéssel érintett közművek esetén a felszíni kapcsolatokat (vízelzáró, csatorna fedlap, stb.) a
tervezett burkolattal egy szintbe kell helyezni.
A tervezési területen, a Leányka utca burkolatában 1 db felszín alatti tűzcsap áthelyezése és felszín
feletti tűzcsappá való átalakítása szükséges. A tűzcsap kiváltásához jelen tervdokumentáción
túlmenően külön szakági tervdokumentáció készítése szükséges.
A meglévő közművek helyzetét a FU2-KT-KO-KO-000-HE-001-01-18-09-17 számú Közmű
genplánhelyszínrajz – Leányka utca és a FU2-KT-KO-KO-000-HE-002-01-18-09-17 számú
Közmű genplán – Kővirág sor tartalmazza.

12. Közvilágítás
A teljes tervezési területen jelen állapotban is ki van építve a közvilágítási hálózat. A tervezett
beavatkozásokat pedig úgy alakítottuk ki, hogy azok ne érintsék a meglévő közvilágítási hálózatot.
Ennek értelmében a közvilágítási hálózat esetében nem szükséges beavatkozás.
Ezen felül, a Leányka utca esetében – mivel jelen állapotban a közvilágítási oszlopok a közúti
űrszelvényben vannak – a Leányka utca új tervezett burkolatszélét úgy helyeztük el, hogy a
meglévő oszlopok a beavatkozást követően a közúti űrszelvényen kívülre essenek.

13. Műtárgyak
A tervezett felújítás érinti a Leányka utca 0+139,70 – 0+158,80 km szelvényei között lévő, a
Hosszúréti patak felett átívelő műtárgyat. A Budapest Közút Zrt. Út, Híd, Műtárgy Igazgatóság
Híd-, Műtárgy Osztálya, mint a műtárgy kezelőjének tájékoztatása alapján a műtárgyon jelenlegi
állapotban meglévő pályaszerkezet nem ismert. Ennek értelmében, összhangban a
Burkolattechnológiai szakvéleményben foglaltakkal, a műtárgyon alkalmazandó beavatkozás a
következő:
0-11 cm profilmarás
4 cm

AC 11 kopó (F) 50/70

(e-UT 05.02.11 és e-UT 06.03.21 szerint)
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7 cm

AC 22 kötő (F) 50/70

(e-UT 05.02.11 és e-UT 06.03.21 szerint)

2 réteg

bitumenes vastaglemez szigetelés
meglévő pályaszerkezet

Ezen felül, a Megrendelő kérésének megfelelően műtárgyon a járdaszegélyt és a járda burkolat
cseréjét, jóra kopórétegének marását és visszaépítését, továbbá a hídi korlát festését is el kell
végezni. A híd korlát festését a korrózió és a régi hámlófestékréteg szakszerű eltávolítása után 3x80
µm (összesen 240 µm) rétegű festékbevonat felhordásával szükséges felújítani.

14. Hófúvás elleni védelem
A tervezett létesítmények hófúvás elleni védelemére nincs szükség.

15. Vasúti és egyéb pályákkal, vezetékekkel való keresztezések
A tervezett létesítmények vasúti és egyéb pályákat, vezetékeket érintenek. Azonban a tervezési
terület keleti oldalán halad azonban a 30a jelű Budapest-Székesfehérvár, illetve a 40a jelű
Budapest-Pusztaszabolcs 40a vasútvonal, továbbá a Leányka utcai szakaszon az Albertfalvát és a
Budafokot összekötő felüljáró műtárgyon található közúti vasúti pálya is.

16. Úttartozékok
A tervezett létesítmények építése során úttartozékok kihelyezése nem szükséges.

17. Úttal kapcsolatos egyéb építmények
A Kővirág sor 0+260,65 km szelvényében, a közút burkolata és a 220539 HRSZ ingatlan között
elhelyezett „Isten hozta Budafok Tétényben” szövegű, kerülethatárt jelölő Önkormányzati tábla az
Önkormányzat kérésének megfelelően megtartandó, így azt a kivitelezési munkálatokat követően
vissza kell helyezni a jelenlegi helyére.
Ezen felül a tervezett létesítmény építése során az úttal kapcsolatos egyéb építmény nem érintett.

18. Érintett épületek és egyéb építmények
A tervezett létesítmények építése épületet és egyéb építményt nem érint.

19. Az útépítésre vonatkozó tervezői minőségügyi előírások
Az építéskor a nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani vagy az üzemeltetőnél /
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.
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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, a kiviteli terv birtokában kezdhető
meg.
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.
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.
A szegélykövek anyaga C25/30-32-F1-XF-3-XD3 (só- és fagyálló minőségű) kell, hogy legyen,
továbbá ki kell elégíteniük az MSZ EN 1340 és az MSZ EN 1343 szabványok követelményeit. A
szegélyeket a burkolatépítés előtt el kell helyezni. A szegélyek betonalapja legalább C20/25-32-F1
minőségű legyen. A szegélyköveket a beton kötésének kezdete előtt kell a betonba ágyazni. A
szegélyalapok kivitelezésénél a szegélykő alatti vastagság 15 cm és a külső oldalon a szélesség
legalább 10-10 cm legyen. A megtámasztó betongerenda alá minimum 10 cm vastagságban
homokos kavics réteget kell építeni fagyvédelem céljából. A szegélyeket – előzetes nedvesítés után
– cementhabarccsal kell szorosan egymáshoz illeszteni.
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.
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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.
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 hely előtti felesleges aszfaltot el kell
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távolítani. A beépítés újrakezdésekor keresztcsatlakozást kell képezni. A hosszkeresztcsatlakozásoknál a réteg felülete ugyanolyan zárt szerkezetű legyen, mint a sáv közepén.

és

A betonkő burkolat hézagkitöltő anyagának a csapadékvíz elvezetésre alkalmasnak kell lennie és
nem szabad az ágyazat anyagában mosódnia, ezért az e-UT 06.03.42 Útügyi Műszaki Előírásban
szereplő szűrőszabálynak meg kell felelnie.
A betonköveknek és az építésüknek meg kell felelnie az építéskor érvényben lévő e-UT 06.03.42
Útügyi Műszaki Előírásnak és a benne foglalt további hivatkozó előírásoknak.
A betonkő csak az burkolat oldalesésével megegyező, megfelelő vízelvezetéssel rendelkező
egyenletes felületű, száraz, szennyezéstől mentes alaprétegre építhető.
A betonkő burkolat hézagkitöltő anyagának a csapadékvíz elvezetésre alkalmasnak kell lennie és
nem szabad az ágyazat anyagában mosódnia, ezért az e-UT 06.03.42 Útügyi Műszaki Előírásban
szereplő szűrőszabálynak meg kell felelnie.
A betonkő burkolatának építése esetén a következő követelmények be kell tartani:
-

Az ágyazó anyag legnagyobb szemcsemérete 5 mm lehet.
Olyan ágyazó anyagot nem szabad beépíteni, amelyben összefagyott vagy jeges csomók
vannak.
A lefektetett köveket úgy kell ledöngölni, hogy a kövek szilárdan helyezkedjenek el.
A ledöngölt burkolat felületének a szomszédos egyéb burkolathoz, közművezetékek
fedlapjához simulnia kell.
A hézagokat az előírt minőségű homokkal kell kitölteni és tömöríteni.
A hézagok szélessége az előírt alsó értéket érje el.

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 az érvényben lévő e-UT 06.03.51 és e-UT 06.03.52
Útügyi Műszaki Előírásban foglaltaknak.
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.
Az útburkolati jelek anyaga feleljen meg az építéskor érvényben lévő e-UT 05.02.43 útügyi
műszaki előírásban foglaltaknak.
A taktilis jelzésekre vonatkozó különleges előírások:






A taktilis elemek esetében csak a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által
jóváhagyott termékek alkalmazhatók.
A kijelölt gyalogos átkelőhely tengelyével párhuzamosan kell a rávezető sávot elhelyezni,
akkor is, ha ez a tengely nem merőleges a járda középvonalára. A rávezető sáv minimális
szélessége 30 cm, 20x20 cm-es kő esetében 2x20 cm legyen.
A megállító kősor minimális szélessége 2x30 cm legyen. A szegélykő és a taktilis jelzés ne
legyen összevonva. A megállító kövek „pöttyözése” diagonális elrendezésű legyen.
A rávezető sávot a járda középtengelyéig vagy a gyalogosáramlás „fő sodorvonaláig” kell
elvinni, nem szabad a járda teljes szélességében a falig elvinni.
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Két rávezető sáv találkozásánál üresen kell hagyni a metszéspontot, azaz a taktilis kő
környezetében lévő burkolat épül ezen a helyen.
Amennyiben távközlési vagy forgalomirányítási akna fedlapja útban lenne a rávezető
sávnak, abban az esetben a fedlap mellett kell elvezetni (ha lehetséges). Amennyiben ez nem
lehetséges, abban az esetben a fedlapot ki kell cserélni olyan kiépítésűvé, amelyben
elhelyezhető a taktilis kő.
A vezetőkő hosszanti csíkozása ne érjen a burkolókő végéig, mert így a csapadékvíz
megállhat a bordák között.
A taktilis kövek anyagukban színezettek (fehér) vagy a burkolattól minimum 30%-os
kontraszt színeltérésűek legyenek.
Ahol nincs kijelölt gyalogos átkelőhely, ott az útcsatlakozásoknál csak megállító kősor
helyezendő el.

20. Környezet, táj- és természetvédelem
20.1.A föld védelme
A tervezett létesítmény építéséhez nem volt szükség ingatlanrendezésre.

20.2.A víz védelme
A tervezett létesítmény nem módosítja a felszíni és a felszín alatti vizek áramlását, vízi
életközösséget nem károsít.

20.3.A levegő védelme
A tervezett létesítmény építése nem változtatja a jelenlegi forgalmi értékeket.

20.4.Az épített környezet védelme
A tervezett létesítmény építése műemléki épületet nem érint.

20.5.Veszélyes anyagok technológiák
Az építés során veszélyes anyagot vagy környezetet károsító veszélyes technológiát nem
alkalmazunk. Minden anyag és technológia az útépítés során szokásos.

20.6.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.
20.6.1. 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.
20.6.2. 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).
20.6.3. 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:

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

EWC 17 03 01*

Szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek

Burkolatbontás, szigetelés
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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

08 01 18

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

útburkolati jelek, egyéb
jelzések felfestése,
karbantartása
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megnevezés

EWC

származás

08 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

útburkolati jelek, egyéb
jelzések felfestése,
karbantartása

17 01 01

beton

felület karbantartási
munkák, javítások

17 02 03

műanyag

úttartozékok karbantartása

17 03 02

bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től

felület karbantartási
munkák, javítások

17 05 04

föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól

felület karbantartási
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 karbantartási
munkák, javítások

20 02 01

biológiailag lebomló hulladékok

zöldfelület karbantartás

20 03 01

egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési
hulladékot is

20 03 03

úttisztításból származó hulladék

forgalomból származó
kommunális 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!

20.7.Zaj és rezgés
A tervezési terület környezetében zajra és rezgésre érzékeny létesítmény nem található.

20.8.Sugárzások
Az építés és az üzemelés során mesterségesen nem keltünk sugárzást.

21. 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.
Köteles minden dolgozó fényvisszaverő öltözetben dolgozni.
A munkaterület járművekkel és gépekkel történő megközelítését a KRESZ előírásai szerint kell
megtervezni és végrehajtani.
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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.
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22. Tűzvédelem
Az 54/2014. (XII. 05.) 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. szeptember 17.
…………………………………..
Ambrus Dávid
okl. építőmérnök, vezető tervező
KÉ-K tervező, 01-14544

…………………………………..
Tancsik Gábor

…………………………………..
Hajnal Dániel

okl. építőmérnök, tervező

építőmérnök, tervező
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