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1. ELŐZMÉNYEK, A TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA 
 

A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. közt 2016. április 1-én aláírt, „Közútkezelői Feladat 
Ellátásáról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás” értelmében, a Budapest Közút Zrt., mint 
közútkezelő feladata a fővárosi közútkezeléssel összefüggő fejlesztési, felújítási feladatok 
megvalósítása. A Fővárosi Közgyűlés a Keretmegállapodást 261-262/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. 
Határozatában elfogadta, és április 1-jétől hatályba léptette.  
 
Budapest Közút Zrt. az „Útfelújítások előkészítése és terveztetése megvalósításáról” 2016. december 
21-én kötött Megvalósítási Megállapodásában foglalt feladatok ellátására közbeszerzési eljárásokat 
indít. A "Fővárosi útfelújítások előkészítése, tervezése - III. ütem, 3. rész tárgyú közbeszerzési eljárást 
a Via Futura Kft. nyerte el. 
 
Jelen dokumentáció a XI. kerület, Repülőtéri úton a benzinkúti körforgalmi 
csomópontban tervezett gyalogátkelőhely terveit tartalmazza engedélyezési terv szinten. 
 
Jelen dokumentáció az útépítési, vízelvezetési és forgalomtechnikai munkarészeket tartalmazza. 
 
A tervezés tárgyát képezi a konkrét úttervezési feladatok mellett a közvetlenül összefüggő 
forgalomtechnikai, víztelenítési, tervek elkészítése valamint a szükséges jóváhagyások és 
hozzájárulások beszerzése. 
 
A tervezés során a szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, a megbízó képviselőivel 
lefolytattuk.  
 
 
2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 
 
A tervezési helyszín a Repülőtéri út – Kinizsi úti körforgalmi csomópont Budapest irányú ága. A 
körforgalom szigetének mérete úgy került kialakításra, hogy 3,00 m szélességű gyalogátkelőhely 
szélesítés nélkül kialakítható legyen. A szegélyek ebben a szélességben lesüllyesztve épültek. A 
középsziget K szegéllel, a burkolatszél kiemelt szegéllyel határolt. A burkolatra hulló csapadék 
víznyelők segítségével, a körforgalom melletti árokba került kivezetésre. Az árok és víznyelők 
üzemeltetője a Budapest Közút Zrt. Zöld-, és járdafelületek önkormányzati üzemeltetésben vannak.  
 

 
3. TERVEZÉSI OSZTÁLYOK, MŰSZAKI PARAMÉTEREK 
 
A terveket az érvényben lévő előírásoknak megfelelően készítettük el. A tervezési műszaki jellemzőket 
a Közutak tervezésére vonatkozó e-UT 03.01.11 számú, a Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló 
létesítmények útcsatlakozására vonatkozó e-UT 03.02.21 számú, az Aszfaltburkolatú 
útpályaszerkezetek méretezése és megerősítésére vonatkozó e-UT 06.03.13 számú, A közúti közösségi 
közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak, utas- és járműforgalmi létesítményeinek tervezésére 
vonatkozó e-UT 03.07.24 számú, a Közutak víztelenítésének tervezésére vonatkozó e-UT 03.07.12 
számú, a Szintbeni közúti csomópontok tervezésére vonatkozó e-UT 03.03.21 számú, a Kisforgalmú 
utak pályaszerkezetének méretezésére vonatkozó e-UT 06.03.12 számú, az Útépítési beton 
burkolatalapok tervezésére vonatkozó e-UT 06.03.33 számú, az Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli 
és hidraulikus kötőanyagú alaprétegeire vonatkozó e-UT 06.03.52 számú, az Utak és autópályák 
létesítésének általános geotechnikai szabályaira vonatkozó e-UT 06.02.11 számú, a Kerékpárforgalmi 
létesítmények tervezésére vonatkozó e-UT 03.04.11 számú, a Kerékpárutak, gyalogutak és járdák 
pályaszerkezetére vonatkozó e-UT 06.03.11 számú, és az Utak üzemeltetése és fenntartása útügyi 
műszaki előírásoknak megfelelően határoztuk meg. Továbbá a 20/1984. (XII.21.) KM rendeletben és a 
253/1997. (XII.20.) Korm. rendleletben foglaltak is betartásra kerültek.  
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4. VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI VONALVEZETÉS 
 
Helyszínrajzi vonalvezetés 
 
A helyszínrajzi kialakítást a 3. Általános helyszínrajz mutatja be. 
 
A tervezési feladat a Repülőtéri út – Kinizsi úti körforgalmi csomópont Budapest irányú ágán 
gyalogátkelőhely kialakítása. A tervezett gyalogátkelőhely 3,00 m szélességű, mely szélességben 
taktilis kövek építése szükséges. Az elválasztó szigetet át kell építeni, a K szegélyt el kell bontani, 
helyette kiemelt szegély épüljön. Az átvezetés szélességében az elválasztó szigetet és a kiemelt 
szegélyt le kell süllyeszteni. 
 
Magassági vonalvezetés 
 
A tervezett szakasz magassági kialakítása a meglévő állapothoz igazodik.  
 
 
5. KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS 
 
A tervezett gyalogátkelőhely 3,00 m szélességű, az északi oldalon lévő járda fogadó felületének 
szélessége 4,50 m, hossza 2,20 m. A déli oldalon lévő járda 3,00 m. 
 
A keresztmetszetek kialakítása az e-UT 03.01.11 Útügyi Műszaki Előírásban foglaltaknak megfelelő. 
 
 
6. FÖLDMUNKA ÉS FÖLDMŰ 
 
A földmű kialakítására vonatkozó előírásokat a következőkben foglaljuk össze. 
 
o A pályaszerkezet alatti földműtükrön E2≥40 MN/m2 teherbírási modulust kell biztosítani. 
o A pályaszerkezetek alatti földművet geotechnikai szempontból az alábbiak szerint kell megépíteni: 

- A régi pályaszerkezetek elbontása 
- A régi pályaszerkezetek alatti ágyazatok kiemelése a tervezett pályaszint alatti 0,60-0,65 

m mélységig 
- A kiemelés után a termett réteg (homok, kavicsos homok) tömörítése a tükör profilba 
hozásával, Trρ≥96%, E2≥40 MN/m2, keresztirányú lejtés ≥ 2,5 % (Ha a teherbírás a termett 
rétegen nem biztosítható eltérő talaj, vagy egyéb feltöltés miatt (belterületen gyakori), akkor a 
talaj felső ~15 cm vastagságát stabilizálni kell). 

 
 
7. FORGALMI VIZSGÁLAT, FORGALMI TERVEZÉS 
 

Forgalmi adatok 
 
A tervezett szakaszon a jelenlegi gyalogos forgalom meghatározására forgalomszámlálást végeztünk 
az Repülőtéri úton. Ez alapján a napi gyalogos forgalom: 
 

210 fő/nap. 
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8. PÁLYASZERKEZETEK 
 
A tervezett utak pályaszerkezete az e-UT 06.03.13 számú Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek 
méretezése és megerősítése című útügyi műszaki előírás, az e-UT 05.02.11 számú Útépítési 
aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) című útügyi műszaki előírás, és a 9. sz. Tervezési Útmutató szerint 
történt. 
 
Tervezett pályaszerkezetek: 
 
Sziget 

 6 cm vörös térkő burkolat 
 3 cm NZ 0/4 kiegyenlítő zúzalék 
 10 cm C12/15-32-F1 soványbeton alapréteg 
 15 cm homokos kavics 

 
- Altalaj eltakarása előtt Trq=96%, E2>40 MN/m2 
 
Átépítendő járda 
 

 3 cm MA 4 kopó kopóréteg 
 10 cm C12/15-32-F1 soványbeton alapréteg 
 15 cm homokos kavics 

 
- Altalaj eltakarása előtt Trq=96%, E2>40 MN/m2 

 
A hidraulikus alapréteget feszültségmentesíteni kell.  
 
Soványbeton alapréteg feszültségmentesítése 
 
A reflexiós repedések áttükröződésének késletetése érdekében a soványbeton alapréteget – az 
irányított repedésképzés érdekében – keresztirányban, 3 m-enként, Kraft-olással vagy vágással kell 
hézagolni (vakhézagok), valamint az építést követően legkésőbb 3-4 nappal hengerléssel kell 
repeszteni. A hézagokat bitumennel ki kell önteni. 
 
A hidraulikus kötőanyagú burkolatalapra a burkolat építését csak az alap kellő szilárdságának elérése 
után – a technológiában előírt időtartam, leghamarabb 7 nap elteltével – lehet megkezdeni. A 
burkolatalapot utókezelni (nedvesen tartani) szükséges. 
 
A stabilizációs alapréteg 7 napos eltakarása előtti teherbírása E2=270 MN/m2 értéket ki kell elégítse. 
A repedések megnyílását csökkenteni lehet mikrorepesztéssel, a már merev, de még friss rétegben 
sűrű repedéshálózatot hoznak létre. Mikrorepesztésnél a merevvé vált, de még nem túl szilárd 
alapréteget nagytömegű és alkalmas frekvenciájú vibrohengerrel vibrálják. A vibrohenger többszöri 
járatásával mikro-méret szélességű repedéshálózatot hoznak létre. A vibrohengerjáratok 
megkezdésének időpontját előzetes kísérletekkel kell meghatározni.  
 
A tervezési szakaszok végénél a meglévő burkolathoz való csatlakozást szintbe marással kell 
megoldani, és aszfalt szalagot kell beépíteni. 
 
A kopóréteg szőnyegezése előtt a közműszerelvényeket szintbe kell állítani. 
 
A munkálatok végeztével a felhagyott építési törmeléket el kell szállítani, a területet meg kell tisztítani. 
Az ideiglenes védelmeket el kell bontani.  
 
Az aszfalt burkolatot úgy kell megépíteni, hogy legalább 5 évig fenntartási tevékenységet ne kelljen 
végezni. 
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Javítóréteg 
 
A földmű felszínén eltakarás előtt a talaj teherbírási modulusa legalább E2>65 MN/m2 legyen. 
 
Szegélyépítések 
 
A szegélyeket betongerendába kell helyezni (C20/25-32-F1-XF-3-XD3). A betongerenda alá homokos-
kavics réteg építése szükséges 10 cm vastagságban.  
 
A betongerendák utókezelésére (locsolás) különös gondot kell fordítani! 
 
A kiemelt szegélyek süllyesztésénél, a közmű aknákat nem elég szintbe helyezni, hanem át kell 
építeni, és a fedlapot a megfelelő burkolati szintre kell emelni vagy süllyeszteni. Ezzel elkerülhető a 
hullámos, torz felület kialakulása. 
 
A gyalogátkelővel ellátott útkereszteződésekben mind a veszélyre figyelmeztető mind a haladás 
irányát mutató, vezetősávot kell alkalmazni. 
 
A szegélyek süllyesztésével szükségessé válik a csatlakozó részeken a járda burkolatának átépítése. A 
járdák jelenleg aszfalt burkolatúak. Az érintett területeken a meglévő járda burkolata elbontásra és 
újjáépítésre kerül. Gyalogos átvezetéseknél a lesüllyesztett szegélyekhez csatlakoztatva, 60 cm széles 
sávban (2x30 cm), ívben vagy egyenesben kell beépíteni előre gyártott, fehérszínű koptató réteggel és 
saját anyagából, diagonál hálóban kiosztott, csonka körszeletekből kialakított kidomborodó taktilis 
jelekkel (veszélyt jelző kövek) ellátott vezető betonköveket. A veszélyt jelző kövekhez, azok sávjára 
merőlegesen, a gyalogjárda teljes szélességében 30 cm széles sávban, hosszirányú kidomborodó 
taktilis jelekkel ellátott vezetőkő sávot kell beépíteni. Az előregyártott betonkövek mérete 30x30 cm. A 
köveket ágyazó homokba, 10 cm vastag C12/15-32-F1 beton és 10 cm homokos kavics védőréteg 
alapra kell fektetni. 
 
Akadálymentesítésnél max. 5% rámpa építhető. Ezzel együtt a hosszesés a járdában az 5 %-ot nem 
haladhatja meg.  
 
Bontások 
 
A terven jelölt szegélycseréknél a meglévő szegélyt el kell bontani. A járda burkolatának átépítésekor 
a meglévő, öntött aszfalt burkolatú járdát, valamint vörös térkő burkolatú szigetet át kell építeni, a 
kopóréteget bontókalapáccsal fel kell törni. A törmeléket el kell szállítani engedéllyel rendelkező 
helyre, ahol azt fogadni, kezelni tudják.  
 
 
9. KÖZÚTI CSOMÓPONTOK, CSATLAKOZÓ UTAK 
 
Közúti csomóponti látómező 
 
Az elindulási látómező esetén a burkolat szélétől 3 m x 70 m befoglaló méretű szabadon tartandó 
látómezőt kell biztosítani. Ebbe nem kerülhet semmi, a szabad belátást akadályozó elem. Az elindulási 
látómezőt minden esetben biztosítani kell. 
 
A közlekedési látómező esetén a burkolt szélétől 10 m x 110 m befoglaló méretű szabadon tartandó 
látómezőt kell biztosítani. Ebbe nem kerülhet semmi, a szabad belátást akadályozó elem. 
  
A burkolatszélek lekerekítő ívei alkalmasak a kanyarodó mozgások saját sávon történő 
lebonyolításához. 
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10. VÍZELVEZETÉS, CSATORNÁZÁS 
 
Meglévő vízépítési megoldások 
 
A tervezési területen kétoldali víznyelők találhatók, a területre hulló csapadék ezekbe a víznyelőkbe 
jut. A víznyelők a körforgalom melletti árokba kötnek, melynek üzemeltetője a Budapest Közút Zrt.  
 
Tervezett vízépítési megoldások, általános irányelvek  
 
A gyalogátkelőhely megépülésével a meglévő vízelvezetési koncepció nem változik. 
 
 
11. MŰTÁRGYAK 
 
A tervezett szakaszon önálló műtárgy építésére nincs szükség. 
 
 
12. FAKIVÁGÁS 
 
A tervezési szakaszon fakivágásra nem kerül sor. 
 
 
13. FORGALOMTECHNIKA 
 
A tervezett forgalomtechnikai kialakítást az 5. Forgalomtechnikai helyszínrajz mutatja be.  
 
A gyalogosátkelőnél a „Kijelölt gyalogos-átkelőhely” táblák DG VIP fóliás kivitelben, FLUO háttérrel 
kerüljenek kihelyezésre, mindkét oldalra.  
 
A tervezett gyalogátkelőhelytől 50 m-re minhárom ágon "Egyéb veszély", illetve "Forgalmi rend 
változás" kiegészítő tábla kihelyezése szükséges 3 hónap időtartamra. 
 
A jelenlegi forgalmi rendet az építés nem befolyásolja. 
 
 
Közúti jelzőtáblák 
 
A tervezési területen a meglévő KRESZ táblát meg kell tisztítani és a tartóoszlopát függőlegessé kell 
tenni.  
A KRESZ jelzőtáblákat a 4/2001. sz. KöViM rendelet és az e-UT 04.02.12., e-UT 04.02.21., e-UT 
04.02.22., e-UT 04.02.23., e-UT 04.02.24., e-UT 04.02.31., e-UT 04.02.25., e-UT 04.02.32., e-UT 
04.02.26., e-UT 04.02.33., e-UT 04.02.34. sz. előírások szerint, a megfelelő méretekkel, 
fényvisszaverő kivitelben, betontömbbe ágyazott horganyzott acélcső tartóoszlopra szerelve irányoztuk 
elő. 
 

A jelzőtáblák alakja és típusa lakott 
területen kívül 

Lakott területen belül, 
helyi úton (mm) 

Kör 600 

Háromszög 600 

Terelőtábla 250 x 1000 
Kettős terelőtábla 500 x 1000 
Minden egyéb négyzet alakú 600 
Minden egyéb téglalap alakú 600 x 750 

 
 



8 

 

 
Alkalmazott minőségek: 
 
KRESZ táblák: 
Fólia:   EG keret, HI felirat 
Táblák alaplemeze: horganyzott és porszórt acél lemez 
Oszlop:   76/2 horganyzott acél 
 
A KRESZ táblákat az űrszelvényen kívülre, a koronaéltől 0,5 m távolságba kell kihelyezni.  
 
Tábla elhelyezése: 
 
Úttest felett      ≥4,7 m 
Úttest mellett, ahol nincs gyalogos közlekedés  ≥1,5 m 
Kerékpárút      ≥2,25 m 
Kikerülési irány      0,6≤h<0,8 m 
Sávozott terelőtábla     0,6≤h<0,8 m 
 
Vízszintes forgalomtechnikai berendezések 
 
Az útburkolati jelek tervezésénél az e-UT 04.03.11 sz. Útügyi Műszaki Előírás, és az e-UT 04.03.21 
Útügyi Műszaki Előírás rendelkezéseit betartottuk. 
 
A burkolati jelek tartós, thermoplasztik kivitelűek, a terelő vonal osztása 4/2 m.   
 

 úttest kijárati széle 0,5 m széles, szaggatott 
 terelő vonal 12 cm széles szaggatott vonal 
 záró vonal 12 cm széles folytonos vonal 
 

Tengely irányú jel: az út tengelyében lévő terelővonal (szaggatott), záróvonal, valamint az egyes 
sávokat elválasztó burkolati jelek (autóbusz öböl is). 
 
Kézi jelek: csomópontokban található nyilak és pozíció vonalak (megállás helyét jelző keresztvonalak), 
valamint gyalogos-átkelőhelyek. 
 
Tartós burkolati jelek: kétkomponensű műgyanta alapú kent festék vagy gázlánggal a burkolatra 
ragasztott előregyártott jel. 
 
Útirányjelzések rendszere 
 
Útirányjelző táblák nem kerülnek kihelyezésre a tervezési szakaszon. 
 
A gyalogátkelőhely szélességében vakvezető, taktilis köveket terveztünk.  
 
 
14. KÖRNYEZETVÉDELEM, TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 
A beruházás környezetvédelmi szempontból nem jelent változást.  
 
Vízelvezetés 
 
A közlekedésből származó káros anyagok, az úttestről való elvezetés után vagy a befogadó 
vízfolyásokat terhelik, vagy a szikkasztás során a talajba jutnak, amivel a talajt és a felszín alatti 
vizeket károsítják. Ezért olyan technológiát kell alkalmazni a csapadék elvezetésénél, amely egyaránt 
védi a talajt és a pályaszerkezetet is a káros hatásoktól. 
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Talaj 
 
A kivitelezés időszakában számottevő hatások nem várhatók. 
 
Építés ideje alatt várható kismértékű talajszennyezés a munkagépek olaj csöpögéséből, de ennek 
mértéke nem kimutatható. Építés alatt meghibásodott munkagépek szervizelése nem történik a 
helyszínen. 
 
Élővilág 
 
A települések működése az egyensúly kialakulását gátló, vagy zavaró, tartósan befolyásoló környezeti 
hatásokkal jár együtt (levegőszennyezés, vízszennyezés, építkezések, területek igénybevétele). A 
havária esetére kidolgozott műszaki megoldások alkalmazásával az élővilág állapota jelentékenyen 
nem változik. 
 
Levegővédelem, zajvédelem 
 
Az építés ideje alatt átmenetileg várható nagyobb porszennyezés, de ezek lokálisan fognak 
megjelenni, és locsolással csökkenthető a mértéke. 
 
A korszerűsítés során keletkező hulladékok, kezelésük, szükséges intézkedések 
 
A burkolat bontására és a törmelék elhelyezésére külön gondot kell fordítani. A burkolat bontása 
bontókalapáccsal történik, a továbbtöréshez pofás törőket, vagy kalapácsos törőket kell használni. A 
letört anyagokat célszerű átrostálni, és keverőtelepen tárolni az esetleges újrafelhasználás végett. A 
tárolás az erre a célra kialakított, szegélyekkel határolt, szigetelt burkolt területen történjen, amelynek 
a vízelvezetése külön megoldott. A csapadékvizet el kell vezetni a 3 m-nél nem magasabb depóniáktól, 
amelyet ajánlatos letakarni, vagy tető alatt tárolni. Az újrahasznosítás környezetvédelmi, gazdasági 
szempontból kedvező, egyéb esetben a bontott anyagot, veszélyes hulladékot szakszerűen elhelyező 
telepen kell elhelyezni. 
 
Az építkezés befejezése után építési törmelék, bontott anyag az építés területén nem maradhat. A 
mart, újrahasznosítható anyagot a Kivitelezőnek, 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 tárolhatók.  
 
Tűz- és robbanásveszélyes anyagok (üzemanyag stb.) csak a tűzrendészeti szabályok 35/1996. 
(XII.29.) BM rendelet betartásával tárolhatók. A tervezési területen be kell tartani a 12/1983. (V.12.) 
MT. rendelet, valamint a 4/1984. (VIII.8.) EüM. rendelet zaj- és rezgésvédelmi határértékeit. A 16. 
fejezetben leírt ide vonatkozó rendeleteket maradéktalanul be kell tartani. 
 
Hulladékgazdálkodási terv készítése a kivitelező feladata a következő szerint: a 16/2001. (VII. 18.) 
KöM rendelet 1. sz. melléklete alapján, külön jegyzék készül az útépítés során keletkező bontott 
anyagokkal kapcsolatban az előírt EWC kódok szerinti besorolás szerint.  
 
A bontási anyagok elhelyezése, szállítása és ártalmatlanítása során be kell tartani a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvényhez kapcsolódó, 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet 
(a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes 
feltételeiről), valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet (A veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről.) és a 213/2001. (XI. 14.) Korm. Rendelet (A települési 
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) rendeletek tárgyi vonatkozású 
előírásait. 
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Bontott anyagok elhelyezése 
 
A tervezett létesítmény megvalósításához az alábbi bontott anyagok elhelyezése szükséges. 
 
Aszfalt: (EWC kód: 17 03 02) Az elbontott vagy lemart aszfalt újra hasznosítható, ezért elbontás után 
olyan helyre kell szállítani, ahol újra hasznosításhoz fölhasználható az elbontott anyag. A telephelynek 
érvényes működési engedéllyel kell rendelkeznie. 
 
Beton: (EWC kód: 17 01 01) A tervezési területen lévő betont össze kell törni és a hulladékot el kell 
szállítani olyan telephelyére, amely érvényes működési engedéllyel rendelkezik. 
 
Földanyag: (EWC kód: 17 05 04) A tervezési területen lévő földanyag nem szennyezett, ezért az építés 
során kikerülő földanyagot engedéllyel rendelkező lerakó helyre lehet szállítani. 
 
A munkavégzés során fokozott figyelemmel kell lenni a meglévő növényzet védelmére.  
A dolgozók részére hordozható illemhelyet kell telepíteni. Tűz- és robbanásveszélyes anyagok 
(üzemanyag stb.) csak a tűzrendészeti szabályok 35/1996. (XII.29.) BM rendelet betartásával 
tárolhatók. A tervezési területen be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT. rendelet, valamint a 4/1984. 
(VIII.8.) EüM. rendelet zaj- és rezgésvédelmi határértékeit. 
 
A felesleges, nem felhasználható bontott anyagot engedéllyel rendelkező, erre feljogosító 
hulladéklerakóba kerül szállításra, melynek pontos kijelölése a kivitelezés megkezdése előtt szükséges. 
 
 
15. KÖZMŰVEK 
 
A tervezés során a helyi közműkezelőkkel egyeztettünk, az előírásaikat betartottuk. 
 
A gázvezetékektől 2-2 méteres távolságon belül kizárólag kézi földmunka végezhető, valamint az MSZ 
7487/2. „Közmű- és vezetékek elrendezése közterületen”, az MSZ 7048/1, 2, 3. „Körzeti gázellátó 
rendszerek védőtávolságai”, a 19/2009. (I.30.) korm. rendelet 166 § és a 203/1998. (XII.19) korm. 
rendelet előírásait kötelező betartani. 
 
A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe bejelölni. Keresztező 
közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett területen lévő 
közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani. 
 
Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok feltárását ilyen 
helyeken igen gondos, óvatos felásással kell elvégezni. Különös gondot kell fordítani az építkezés 
egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely melletti vezetéknek szakközeg 
(üzemeltető) útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell. Kotrós munka esetén külön ellenőrizni 
kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotró és gémje azt az előírt biztonsági övezeten belül meg ne 
közelítse. 
 
A vezetékek, kábelek veszélyei a munkaterületen 
 
Az építései területeken gyakran előforduló billenőkocsik, gépjárművek, munkagépek, markolók, 
állványzatok és fémlétrák mind vezetik az áramot. A vezetékekkel, kábelekkel történő érintkezés, 
illetve légvezeték esetén annak veszélyes megközelítése minden évben több áramütéses balesetet is 
okoz. 
 
Nagyfeszültségnél légvezeték esetében az áram kisebb távolságokon átívelhet, vagyis az adott 
gépjárműnek, munkaeszköznek, berendezésnek nem is kell érintkeznie a vezetékkel ahhoz, hogy 
komoly áramütés érje az azt fogó, vagy ahhoz hozzáérő földön álló embereket! 
 
A biztonságos munkavégzés érdekében, kérjük: 

 Jelölje be a légvezetékek és a föld alatti kábelek helyét az építkezés térképén. 
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 A felvonulási útvonalakat úgy alakítsa ki, hogy ne kelljen légvezeték alatt vagy annak 
közvetlen közelében elhaladni. 

 Amennyiben a légvezeték alatti áthaladás elkerülhetetlen, gondoskodjon vizuális és fizikai 
figyelmeztető jelzések (táblák, jelzőcölöpök stb.) kihelyezéséről. 

 Mindig jelöljön ki egy földi irányítót, aki segíti a gépek mozgását és a vezetékektől való 
megfelelően biztonságos távolság megtartásának biztosítását. 
 

Gyakorlati tanácsok- a biztonság érdekében 
 

 Amennyiben a biztonsági előírásokat megszegve egy munkagép vagy más gépjármű valamely 
része hozzáér a vezetékhez, megsérti a kábelt és gumikereke átívelés miatt kigyullad, a 
teendő a következő: 
A vezető próbáljon meg nyugodt maradni, és lehetőleg maradjon a munkagépben, 
gépjárműben! Mindenképpen el kell kerülni, hogy a vezeték és a föld közötti földzárlati, zárlati 
áramkörbe bármely testrésze bekerüljön. A halálos balesetek többnyire akkor következnek be, 
amikor a munkagép vezetője kiugrik a gépből és a talajon állva hozzáér a munkagéphez, így 
áramütést kap. 
Azonnal értesítsük az áramhálózati társaságot, amely intézkedik a kikapcsolásról. 
Amennyiben szükségessé válna a jármű elhagyása, miközben a feszültség alatt álló 
vezetékkel, kábellel érintkezik (pl. tűz miatt), a vezető ugorjon ki minél messzebbre. 
A gép külső teste feszültség alá kerül ilyenkor, a gép közelében pedig lépésfeszültség alakul 
ki. Ezért ne érintse meg a munkagépet, ne próbáljon meg a szokásos módon lemászni. A 
helyszínt két lábbal ugrálva hagyja el, ne fusson.  

 Semmilyen leszakadt vezetéket vagy sérült kábelt nem szabad megfogni, megközelíteni. 
 A leszakadt vezeték vagy sérült kábel környezetében, villamosan nem szigetelt talajon (pl. 

vizes fű) lépésfeszültség jöhet létre: az ember két lába közötti potenciál-különbség okozhat 
áramütést. A leszakadt vezetéket vagy sérült kábelt kerüljük el, környezetét két lábbal ugrálva 
kell elhagyni. 

 A lépésfeszültség a vezeték tartószerkezetétől mért 15 m távolságon belül, a hosszú 
fémeszközt vivő emberek között is kialakulhat. Tartsunk távolságot a vezetéktől ha hosszú 
fémeszközt viszünk. 

 Szilárd burkolatú úton csak 4,5 méternél alacsonyabb építésű gép/jármű közlekedhet, illetőleg 
dolgozhat az utat keresztező vezetékek miatt. ezt a föld feletti magasságot a rakomány, a 
járművön szállított személy, illetőleg szerszám legmagasabbra nyúló része haladhatja 
meg(még munka közben sem). Magasságkorlátozó táblán feltüntetett alacsonyabb érték 
esetén azonban a táblán szereplő magasságot kell betartani. A szilárd burkolaton kívüli 
területen általában 4 méteres magasság a megengedett. 

 a jármű legkiállóbb része a villanyoszlopot, kikötését, illetőleg ezek alapozását úgy közelítheti 
meg, hogy abban károsodást ne okozzon. 

Ha a munkavégzés során előre nem vártan –közműegyeztetés ellenére- kábeljelző szalagra, föld alatti 
vezetékre (pl. védőborításra, kábelvezető csőre) vagy arra utaló nyomra bukkannak, a munkát azonnal 
abba kell hagyni, és az áramhálózati társaság képviselőjének megérkezéséig a munkaterületet 
balesetvédelmi szempontból biztosítani kell. (pl. munkagödör megközelítését akadályozni kell) A 
munkát folytatni csak az áramhálózati társaság hozzájárulásával szabad. 
 
 
16. KÖZVILÁGÍTÁS 
 
A közvilágításra vonatkozó munkarészeket a Közvilágítási szakterv tartalmazza. 
 
 
17. ÚTTAL KAPCSOLATOS EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK 
 
Nincsenek a tervezett gyalogátkelőhelyekkel kapcsolatos egyéb építmények. 
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18. TERÜLET-IGÉNYBEVÉTEL 
 
A tervezett gyalogátkelőhely-kijelölés idegen területet nem érint. 
 
Érintett területek: 1235. 
 
 
19. KITŰZÉSI ADATOK 
 
Digitális formában. 
 
 
20. MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 
 
Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási 
óvórendszabályokat a legszigorúbban be kell tartani. 
Tűz- és robbanásveszélyes anyagok (üzemanyag stb.) csak a tűzrendészeti szabályok 28/2011 (X.6) 
BM rendelet betartásával tárolhatók. 
A tárgyi tervek ezen előírások betartásával készültek és egyúttal biztosítják az építéshez az előírások 
betartásának feltételeit. A kivitelező munkavédelmi felelőst köteles kijelölni és biztosítani kell, hogy a 
munkavégzés idején mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelős. 
 
Az építés során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal 
kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedést meg kell tenni. A szükséges tűzoltó 
berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell. A megfelelő tűzjelzést szintén biztosítani 
kell. 
 
Az építés során a KRESZ, valamint az egyéb vonatkozó óvórendszabályokat be kell tartani. Minden 
munkaterületet védőkorláttal és 30 m-ként világítással kell ellátni. A munkaterület előrejelzését és 
kivilágítását úgy kell elhelyezni, hogy még rossz látási viszonyok mellett is látható legyen. A 
provizóriumokat korláttal és csúszásgátlókkal el kell látni, teherbírásukat az azt használó járművek és a 
talaj teherbírásának függvényében kell meghatározni. A csöveket, berendezéseket elmozdulás ellen 
rögzíteni kell. 
 
Utalva arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkenését semmi sem indokolja, külön 
felhívjuk a kivitelező figyelmét az alábbiak pontos betartására: 
 

 Földmunkák végzését szűk munkatér esetén kézi erővel írjuk elő. 
 Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen lehetséges, ahol más 

létesítményekben a gépi földmunkából károk nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok miatt 
ilyen kár előfordulása lehetséges, úgy a gépi földmunka végzését feltétlenül mellőzni kell. 

 A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe bejelölni. Keresztező 
közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett területen lévő 
közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani. 

 Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok feltárását 
ilyen helyeken igen gondos, óvatos felásással kell elvégezni. Különös gondot kell fordítani az 
építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely melletti 
vezetéknek szakközeg (üzemeltető) útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell. Kotrós 
munka esetén külön ellenőrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotró és gémje azt az 
előírt biztonsági övezeten belül meg ne közelítse. 

 Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös 
figyelemmel, gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett, megfelelő 
felszerelések, védőeszközök használatával. 
 

A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni segédlétesítmények 
készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények figyelembevételével a kivitelező feladata. 
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21. MINŐSÉGÜGYI FEJEZET 
 
A kivitelezőnek be kell tartania a vonatkozó szabványokban, előírásokban, rendeletekben rögzítetteket: 
 
e-UT 05.02.11 Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) 
e-UT 05.02.13  Útépítési aszfaltkeverékek. Zúzalékvázas masztixaszfalt (SMA) 
e-UT 05.02.14  Útépítési aszfaltkeverékek. Öntöttaszfalt (MA) 
e-UT 06.03.21  Út-pályaszerkezeti aszfaltkeverékek. Építési feltételek és minőségi követelmények 
e-UT 06.03.51 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. 
Építési előírások 
e-UT 08.02.11 Aszfaltburkolatok fenntartása 
e-UT 08.02.21 Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése 
e-UT 08.02.32 Az útfenntartás műszaki irányelvei. Beton-, kő- és műkő burkolatok 
e-UT 09.02.21 Hosszirányú útpálya-egyenetlenség mérése Bump-integrátorral 
e-UT 09.02.22 Hosszirányú pályaegyenetlenség mérése mozgóbázisú mérőkészülékkel 
e-UT 09.02.23 Az útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata. Mérés Scrim-mérőkocsival 
e-UT 09.02.24 RST-mérés és –értékelés 
e-UT 09.02.31 Dinamikus teherbírásmérés 
e-UT 09.02.26 Burkolatfelület állapotának minősítése Roadmaster rendszerrel 
e-UT 09.02.32 Teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel 
e-UT 09.02.25 RST-mérés eredményeinek feldolgozása 
e-UT 09.02.33 Dinamikus behajlásmérés méretezéshez (KUAB) 
e-UT 09.02.34 Dinamikus teherbírásmérés (KUAB). Mérési eredmények feldolgozása 
e-UT 09.02.35 Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyű ejtősúlyos 
berendezéssel 
e-UT 08.02.31 Betonburkolatok fenntartási technológiái 
e-UT 09.02.11 Radiometriás tömörségmérés. Földművek, kötőanyag nélküli alaprétegek, 
hidraulikus kötőanyagú útalapok térfogatsűrűségének és víztartalmának meghatározása 
e-UT 06.03.32 Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények 
e-UT 06.03.51 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. 
Építési előírások 
e-UT 05.02.54 Pályalemezekből visszanyert beton újrafelhasználása 
e-UT 05.02.16 Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú alaprétegek, útburkolatok és 
kátyúzókeverékek 
e-UT 09.04.12 Burkolatkeménység mérése PTS-berendezéssel 
[e-UT 05.01.21 Kationaktív bitumenemulziók. Követelmények 
e-UT 05.01.12 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok 
e-UT 05.02.52 Bontott útépítési anyagok újrahasználata I. Helyszíni hideg újrahasznosítás 
e-UT 05.02.43 Az útburkolati jelek felhasználói követelményei 
e-UT 04.00.11 A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata 
e-UT 04.00.13 A közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményei 
 
Ha a termékre nem vonatkozik követelmény, szabvány, vagy ha a terméket a szokásostól eltérő 
módon kívánják alkalmazni szükséges előírni a termék adott felhasználási célra való alkalmasságának 
bizonyítására Építőipari Műszaki Engedély meglétét is. 
 
Az Építőipari Műszaki Engedélyt a 39/1997 (XII. 19.) KTM- IKiM együttes rendelet szabályozza. 
Jelenleg az Építésügyi Minőségellenőrzési Innovációs Kht. van kijelölve ennek tanúsítására. 
A megfelelőség igazolás módozatait a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szabályozza. A 
megfelelőség igazolása fenti rendelet alapján lehet: 
Megfelelőségi tanúsítvány, 
szállítói (gyártó, forgalmazó) megfelelőségi nyilatkozata. 
 
Azt is elő kell írni, hogy a Vállalkozónak rendelkeznie kell minőségirányítási vezetővel. Felelősségi körét 
az ISO 9001 szabvány rögzíti. 
 
Rögzíteni kell azt is, hogy a munkát érvényben lévő rendelet alapján csak felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal rendelkező mérnök irányíthatja. A műszaki ellenőrnek a munka megkezdésétől, annak 



14 

 

befejezéséig a feladatok szerződésszerű elvégzésének ellenőrzésére rendelkezésére kell állni a 
helyszínen. 
 
A Vállalkozónak minőségügyi tervet kell benyújtania, amelynek legalább az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 
mintavételi és minősítési terv, 
alapanyagok megfelelősségét tanúsító vizsgálati jelentések, 
keverékterv, 
technológiai utasítások az eltérő munkafolyamatokhoz. 
 
A felsoroltakat a projektben résztvevők részére  
ismertté kell tenni, 
meg kell érteni, 
el kell fogadtatni,  
és be kell tartani. 
 
A minőségügyi terv hivatkozik többek között: 
kiviteli tervre, 
a megvalósítás folyamat tervére, 
a vonatkozó műszaki szabályozásra, előírásokra. 
 
A minőségügyi tervben meg kell fogalmazni: 
a megvalósítás során elérendő minőségi célokat, 
a minőségi követelmények körét: a szerződésben és a tervdokumentációkban előírt szabályozók és a 
szervezet által előírt (például a minőségirányítási rendszere által előírt) követelményeket, 
a felelősségi körök konkrét felosztását a projektmegvalósítás különféle fázisaiban, 
az adott technológiai folyamathoz szükséges konkrét erőforrásokat, 
a munkafolyamatok és dokumentumok kialakítását, 
ellenőrzési (geodéziai, labor) programokat, 
helyesbítő és megelőző tevékenységet, 
a követelményeknek való megfelelősség igazolásához szükséges dokumentumokat, 
formanyomtatványokat. 
 
TECHNOLÓGAI UTASÍTÁSOK  
 
Az  adott technológia alkalmazási, tárgyi, személyi, ellenőrzési feltételeit, feladatait rögzíti. 
Meghatározza a jellemző paramétereket is. 
 
A TU -kat  a műszaki ellenőrzést végző Mérnököknek jóvá kell hagynia legalább 72 órával a beépítés 
munkafolyamat megkezdése előtt. 
 
AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK DIREKTÍVA 
 
Az Európai Unióban az építőipar számára a legalapvetőbb előírásokat az Építési Termék Direktíva 
tartalmazza, a benne foglaltak érvényesítése a tagországok számára kötelező. 
 
A direktíva célja: 
megszüntesse az építési termékek szabad forgalmát gátló akadályokat, 
csak olyan termék kerülhessen a piacra, amelyek használatra alkalmasak, vagyis olyan 
tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy a felhasználásukkal megvalósított építmény -megfelelő tervezést 
és kivitelezést feltételezve- teljesítse az alapvető követelményeket. 
 
Másképpen fogalmazva megakadályozza olyan termékek forgalomba hozását, amelyek biztonság 
nélküli, egészségre káros, nem környezetbarát építményeket eredményeznek. 
 
A CE jelölés egységes alkalmazását a 89/106 EGK számú irányelv és a Tanács 93/68/ EGK irányelve 
írta elő. Ez egy megfelelősség értékelés a forgalomba hozatalról. Ez a direktíva a legsajátosabb, 
legkomplexebb, mert középpontjában hat követelmény áll nevezetesen: 
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Mechanikai ellenállás, stabilitás. 
Tűzbiztonság. 
Higiénia, egészség és környezetvédelem. 
Használati biztonság. 
Zajvédelem. 
Energiatakarékosság, hő védelem. 
 
A CE jelölés egy megfelelőségi jelölés. Azt jelzi, hogy a termék a megfelelőség igazolási eljárás során 
eredményesen vizsgázott. 
 
A CE jelölést a gyártó/szállító a megfelelőség tanúsítására adja ki, amelyet megelőz egy tanúsító 
szervezet megfelelőségi tanúsítási eljárása. Azt is jelenti a CE jelölés, hogy a termék megfelel a 
harmonizált szabványoknak, megfelel az Európai Műszaki Engedélynek, megfelel harmonizált műszaki 
specifikációk hiányában olyan nemzeti műszaki specifikációnak, amelyek megfelelnek az alapvető 
követelményeknek. 
 
A CE jelölést magán a terméken, ill. a termékre ragasztott csomagoláson, vagy a kísérő 
dokumentumon kell feltüntetni. A CE jelölést a termék ellenőrzésével megbízott szerv azonosító száma 
és az odaítélés éve követi, majd a gyártó neve jön és (vagy) annak azonosítója. 
 
A CE jellel ellátott termékek a közösség területén belül szabadon forgalmazhatók és tervezett 
céljuknak megfelelően szabadon felhasználhatók. 
 
MINTAVÉTEL, MINŐSÍTÉS 
 
A mintavételi jegyzőkönyvet sorszámmal kell ellátni. 
 
Értékelés: A vizsgált paraméter jellemző értékének meghatározása a mért adatokból. 
 
Minősítés: A mintával reprezentált tétel megfelelőségének megállapítása. 
 
A minősítés feltételei: 
a minta és mintavétel szabályos volt, 
valamennyi előírt vizsgálat megtörtént értékelhető eredménnyel. 
 
A minőség ellenőrzése során külön kell kezelni a nem megfelelősségű eseteket. Fontos a helyesbítő, 
megelőző tevékenység hangsúlyozása is. 
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A nem megfelelő termék kezelése, a helyesbítő és a megelőző tevékenység. 
 
 
22. GEODÉZIAI ADATOK 
 
A geodéziai felvétel Balti alapszinten történt. 
 
 
23. SZABVÁNY ALÓLI FELMENTÉSEK 
 
A tervezés során a műszaki előírásokban rögzítetteket betartottuk. 
 
 
24. EGYEBEK 
 
Jelen beruházás a közbeszerzési törvény előírásai alá tartozik.  
 
A tervben feltüntetett magasságok Balti alapszinten értendők. A terv országos vetületi rendszerben 
készült.  
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VIA FUTURA Kft. Tárgy: XI. kerület, Repülőtéri út felújítása 

Kőérberki út – benzinkúti körforgalmi 
csp. között 
Tervezett gyalogátkelőhely 
 
ENGEDÉLYEZÉSI TERV 
 

 Tervszám: 1854/2. 
 Dátum: 2018.10.29. 
 Szakág: Útépítés, vízelvezetés, 

forgalomtechnika 
 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
Az utak építésének és a forgalom részére való átadásának hatósági engedélyezéséről szóló 93/2012. 
(V. 10.) Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdésének b.) pontjában foglaltak alapján  
 

n y i l a t k o z o m 
 
hogy az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági 
előírásoknak, a tűzvédelmi rendeletek, szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazat szabványok, 
műszaki előírások követelményeinek.  
 
A dokumentáció a létesítmények telepítésére vonatkozó biztonságtechnikai szabványok, valamint 
hatósági, egészség- és környezetvédelmi előírások betartásával készült, továbbá ezek 
érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás vonatkozó fejezetei tartalmazzák. 
 
 
A tervben meghatározott beruházás létesítményeinek adatai a kezelői hozzájárulásokban foglalt 
előírásokkal együtt érvényesek. 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
Lantai Gyula 
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