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1. A tervezési megbízás tárgya 
 

Jelen terv elkészítésével a generáltervező KAS Design Kft. (1082 Budapest, Futó utca 
8-10. V/38.) bízta meg cégünket. Az építtető engedélyes a Jákob Ingatlan Kft. (1117 
Budapest, Budafoki út 185-189.) Tervezési feladatunk tárgya a Budafoki út 185. sz. alatti, 
3993/4 hrsz. ingatlanon tervezett társasház építéséhez kapcsolódó útépítési munkák 
engedélyezési tervének elkészítése. 

 
A társasház három ütemben valósul meg. Jelen dokumentáció az I. és II. ütem 

engedélyezési terveit tartalmazza, melynek során az alábbi közúti létesítmények kerülnek 
kivitelezésre: 
 
I. ütem: - Barázda utcai mélygarázs bejárat és útcsatlakozás, 
 - 19 db merőleges parkolóhely a Barázda utca déli oldalán, az I. ütemben megépülő 

épületrész vonalában 
 
II. ütem: - 26 db merőleges parkolóhely a Barázda utca déli oldalán, a II. ütemben megépülő 

épületrész vonalában, 
 - 15 m hosszú rakodóhely a Barázda utca déli oldalán, a II. ütemben megépülő 

épületrész előtt 
 - szilárd burkolattal el nem látott 40 férőhelyes ideiglenes parkoló az ingatlanon 

belül, amely a Budafoki úti meglévő kapubejárón közelíthető meg. 
 

A társasház pinceszintjén elhelyezkedő mélygarázsban az I. ütemben 247 db 
személygépkocsi és 10 db motorkerékpár férőhely, a II. ütemben 194 db személygépkocsi és 
17 db motorkerékpár férőhely létesül. 
 

A tárgyi útépítési munkák az utak építésének, forgalomba helyezésének és 
megszűntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012 (V. 10.) kormányrendelet alapján útépítési 
engedély kötelesek. 

 
A tervezési alaptérképet a generáltervező bocsátotta rendelkezésünkre. Az alkalmazott 

geodéziai rendszer EOV, a mért pontok magasságai balti alapszintre vonatkoznak. 
 
A tervezett útépítési munkák az építtető tulajdonában lévő 3993/4 hrsz. ingatlanon, 

valamint közterületen valósulnak meg, idegen területet nem érintenek. 
 
 

2. A jelenlegi állapot ismertetése 
 

A 3993/4 hrsz. ingatlanon jelenleg meglévő telephely található, amely a beruházás 
megkezdésekor bontásra kerül. Az ingatlant északról a Barázda utca, keletről a Budafoki út 
határolja. 
 

A Barázda utca hálózati szerepét tekintve gyűjtőút. Burkolata ~7,5 m széles, kétirányú 
forgalommal. A Budafoki út 2x2 sávos, osztott pályás főútvonal. A Budafoki út – Barázda 
utca kereszteződésében négyágú jelzőlámpás csomópont üzemel, a Budafoki úton balra 
kanyarodó sávokkal, a Barázda utcában két sávos járműosztályozóval. 



3 

 
3. Tervezési műszaki jellemzők 

 
A terv készítése során – bár alkalmazásuk a helyi közutak esetében nem kötelező – 

lehetőség szerint figyelembe vettük 
• az e-UT 03.01.11:2008 (ÚT 2-1.201) „Közutak tervezése (KTSZ)”, 
• az e-UT 03.02.31:2005 (ÚT 2-1.210) „A parkolási létesítmények geometriai 

tervezése”, 
• és az e-UT 03.02.21:2004 (ÚT 2-1.115) „Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló 

létesítmények útcsatlakozása” c. útügyi műszaki előírásokban foglaltakat. 
 

A tervezett csatlakozó út és rámpa szélessége 5,50 m. A tervezett párhuzamos 
rakodósáv szélessége 3,00 m. A parkolási létesítmények tervezési paraméterei a következők: 

 
Paraméter Minimum Alkalmazott 

merőleges felállás 
Parkolóállás mélysége 4,30 m 5,00 m 
Parkolóállás szélessége 2,30 m 2,50 m 
Biztonsági sáv 0,50 m 0,50 m 
Parkolóút szélessége 5,00 m 7,50 m 
Mozgáskorlátozott parkoló 
szélessége 

3,50 m nem létesül 

 
 

4. Forgalmi méretezés 
 
Mélygarázs bejárat méretezése 
 

Az I. ütemben épülő mélygarázs bejáratot sorbanállási modell segítségével 
ellenőriztük. Jelen leírásban csak a behelyettesítést végezzük el, az elméleti alapokat nem 
ismertetjük. A garázsbejárat egycsatornás, egyfázisú rendszer, ahol a kiszolgálás érkezési 
sorrendben történik, a sorhossz korlátlannak tekinthető. Az érkezési folyamat Poisson 
eloszlású, a kiszolgálási folyamat exponenciális eloszlású. A be- és kilépésnél a kiszolgálás 
időigénye azonosnak tekinthető, ezért az elvégzett ellenőrző számítás eredménye a be- és 
kilépő forgalom vonatkozásában egyaránt érvényes. 
 

A méretezés során az érkezési rátát (λ) a meglévő összes férőhely 50%-ában 
határoztuk meg. A kiszolgálási ráta (µ) kiszámítása során 10 s kiszolgálási időt feltételeztünk, 
így µ=360 j/h. A számított értékek építési ütemenként a következők: 
 
I. ütem: 
 

• az érkezési ráta: λ = (247+10)/2 = 128,5 j/h 
• a rendszer leterheltsége: ρ = λ/µ = 128,5/360 = 35,69% 
• a rendszerben tartózkodók átlagos száma: ns = λ/(µ-λ) = 128,5/(360-128,5) = 0,56 jármű 
• a várakozó sor hossza: n1 = λ2/µ(µ-λ) = 128,52/360(360-128,5) = 0,20 jármű 
• az átlagos várakozási idő: t1 = λ/µ(µ-λ) = 128,5/360(360-128,5) = 0,0015 óra = 5,55 s 
• a rendszerben töltött teljes idő (várakozás és kiszolgálás együtt): 

ts = 1/(µ-λ) = 1/(360-128,5) = 0,0043 h = 15,55 s 
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A számítás alapján megállapítható, hogy az I. ütemben kiépítésre kerülő garázsbejárat 

képes a tervezett mennyiségű férőhely kiszolgálására. A be- és kilépésnél legfeljebb 1-2 
járműből álló sor kialakulása várható, a járművek belépésnél a közúton kívül, a rámpán 
várakoznak. Az átlagos várakozási és kiszolgálási idő kevesebb, mint fél perc, a tervezett 
rendszer elegendő kapacitás tartalékkal rendelkezik. 
 
II. ütem: 
 

• az érkezési ráta: λ = (247+194+10+17)/2 = 234 j/h 
• a rendszer leterheltsége: ρ = λ/µ = 234/360 = 65,00% 
• a rendszerben tartózkodók átlagos száma: ns = λ/(µ-λ) = 234/(360-234) = 1,86 jármű 
• a várakozó sor hossza: n1 = λ2/µ(µ-λ) = 2342/360(360-234) = 1,21 jármű 
• az átlagos várakozási idő: t1 = λ/µ(µ-λ) = 234/360(360-234) = 0,0052 óra = 18,57 s 
• a rendszerben töltött teljes idő (várakozás és kiszolgálás együtt): 

ts = 1/(µ-λ) = 1/(360-234) = 0,0079 h = 28,57 s 
 

A számítás alapján megállapítható, hogy az I. ütemben kiépített garázsbejárat képes a 
II. ütemben tervezett férőhelyek kiszolgálására is. A be- és kilépésnél legfeljebb 1-2 járműből 
álló sor kialakulása várható, a járművek belépésnél a közúton kívül, a rámpán várakoznak. Az 
átlagos várakozási és kiszolgálási idő továbbra is kevesebb, mint fél perc, a tervezett rendszer 
elegendő kapacitás tartalékkal rendelkezik. 
 
Közúti kapcsolatok méretezése 
 

A tervezett épület által generált közúti forgalom várható nagyságát építési ütemenként 
a garázs és a felszíni parkoló férőhelyeinek száma alapján határoztuk meg. A motorkerékpár 
forgalmat 0,8 egységjármű szorzóval vettük figyelembe. A mértékadó forgalom 
kiszámításának lépései az alábbi táblázatban láthatók: 
 

ütemezés irány 

férőhely 
méretezési forgalom 

aránya 
méretezési forgalom 

garázs 
szgk. 

garázs 
mkp. 

felszín 
szgk. 

reggeli  esti reggeli  esti 

csúcsidőszakban csúcsidőszakban 

I. ütem 
kimenő 

247 10 53 
40% 20% 123 E/h 62 E/h 

bejövő 20% 40% 62 E/h 123 E/h 

II. ütem 
kimenő 

441 27 48 
40% 20% 205 E/h 103 E/h 

bejövő 20% 40% 103 E/h 205 E/h 

 
A fenti mértékadó forgalom cél-, illetve forrás szerinti szétosztását – szintén építési 

ütemenként – a következő oldalon lévő táblázat tartalmazza. 
 

A Barázda utcában jelentkező további forgalom nagyságát becsléssel határoztuk meg, 
irányonként 100 E/h értékben. 
 

A kapacitás ellenőrzés alapját képező, a délelőtti és délutáni csúcsidőszakokhoz 
tartozó, építési ütemenként megrajzolt forgalmi ábrák jelen fejezet végén találhatók. 
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ütemezés irány cél / forrás 
részesedés a teljes 
kimenő, ill. bejövő 

forgalomból 

forgalom nagysága 

reggeli esti 

csúcsidőszakban 

I. ütem 

kimenő 

Barázda utcán a Fehérvári út felé 
Szerémi úton Rákóczi híd felé 
Szerémi úton Budafok felé 
Budafoki úton Centrum felé 
Budafoki úton Budafok felé 

20% 
25% 
10% 
35% 
10% 

25 E/h 
31 E/h 
12 E/h 
43 E/h 
12 E/h 

12 E/h 
16 E/h 
6 E/h 

22 E/h 
6 E/h 

bejövő 

Barázda utcán a Fehérvári út felől 
Szerémi úton Rákóczi híd felől 
Szerémi úton Budafok felől 
Budafoki úton Centrum felől 
Budafoki úton Budafok felől 

20% 
25% 
10% 
35% 
10% 

12 E/h 
16 E/h 
6 E/h 

22 E/h 
6 E/h 

25 E/h 
31 E/h 
12 E/h 
43 E/h 
12 E/h 

II. ütem 

kimenő 

Barázda utcán a Fehérvári út felé 
Szerémi úton Rákóczi híd felé 
Szerémi úton Budafok felé 
Budafoki úton Centrum felé 
Budafoki úton Budafok felé 

20% 
25% 
10% 
35% 
10% 

41 E/h 
51 E/h 
21 E/h 
71 E/h 
21 E/h 

21 E/h 
26 E/h 
10 E/h 
36 E/h 
10 E/h 

bejövő 

Barázda utcán a Fehérvári út felől 
Szerémi úton Rákóczi híd felől 
Szerémi úton Budafok felől 
Budafoki úton Centrum felől 
Budafoki úton Budafok felől 

20% 
25% 
10% 
35% 
10% 

21 E/h 
26 E/h 
10 E/h 
36 E/h 
10 E/h 

41 E/h 
51 E/h 
21 E/h 
71 E/h 
21 E/h 

 
A Szerémi út – Barázda utca, valamint a Budafoki út – Barázda utca jelzőlámpás 

csomópontok érintett irányainak kapacitás ellenőrzését a következő táblázatban foglaltuk 
össze. A számítás során mindkét csomópont esetében feltételeztük, hogy a 
csúcsidőszakokban, P=90 s periódusidejű program futása esetén, legalább 12 s zöldidő áll 
rendelkezésre mind a Barázda utcából kikanyarodó, mind a főirányból a Barázda utcába balra 
bekanyarodó irányok részére. 
 

ütemezés irány 
forgalom zöldidő sávok 

száma 
kapacitás kapacitás 

kihasználtság E/h s E/h 

reggeli csúcsidőszak 

I. ütem 

Budafoki út – Barázda u. balra 56 12 1 240 23,3% 
Barázda u. – Budafoki út balra 93 12 1 240 38,8% 
Barázda u. – Budafoki út jobbra 62 12 1 240 25,8% 
Szerémi út – Barázda u. balra 66 12 1 240 27,5% 
Barázda u. – Szerémi út balra 49 12 1 240 20,4% 
Barázda u. egyenesen 

119 12 1 240 49,6% 
Barázda u. – Szerémi út jobbra 

esti csúcsidőszak 

I. ütem 

Budafoki út – Barázda u. balra 62 12 1 240 25,8% 
Barázda u. – Budafoki út balra 72 12 1 240 30,0% 
Barázda u. – Budafoki út jobbra 56 12 1 240 23,3% 
Szerémi út – Barázda u. balra 81 12 1 240 33,8% 
Barázda u. – Szerémi út balra 43 12 1 240 17,9% 
Barázda u. egyenesen 

91 12 1 240 37,9% 
Barázda u. – Szerémi út jobbra 

 







6 

 

ütemezés irány 
forgalom zöldidő sávok 

száma 
kapacitás kapacitás 

kihasználtság E/h s E/h 

reggeli csúcsidőszak 

II. ütem 

Budafoki út – Barázda u. balra 60 12 1 240 25,0% 
Barázda u. – Budafoki út balra 121 12 1 240 50,4% 
Barázda u. – Budafoki út jobbra 71 12 1 240 29,6% 
Szerémi út – Barázda u. balra 76 12 1 240 31,7% 
Barázda u. – Szerémi út balra 58 12 1 240 24,2% 
Barázda u. egyenesen 

155 12 1 240 64,6% 
Barázda u. – Szerémi út jobbra 

esti csúcsidőszak 

II. ütem 

Budafoki út – Barázda u. balra 71 12 1 240 29,6% 

Barázda u. – Budafoki út balra 86 12 1 240 35,8% 

Barázda u. – Budafoki út jobbra 60 12 1 240 25,0% 

Szerémi út – Barázda u. balra 101 12 1 240 42,1% 

Barázda u. – Szerémi út balra 47 12 1 240 19,6% 
Barázda u. egyenesen 

110 12 1 240 45,8% 
Barázda u. – Szerémi út jobbra 

 
A kapacitás kihasználtság számított értékei alapján megállapítható, hogy a tervezett 

épület által keltett forgalmat a meglévő jelzőlámpás csomópontok képesek elvezetni. 
 
 

5. Pályaszerkezetek, földmunka 
 

A tervezett pályaszerkezetek méretezését az e-UT 06.03.13:2005 (ÚT 2-1.202) 
„Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése”, valamint az 
e-UT 06.03.42:2007 (ÚT 2-3.212) „Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése” 
c. útügyi műszaki előírások alapján végeztük el. A tervezési időtartamot t = 15 év értékben 
vettük fel. 

 
A behajtó utat a B jelű, a parkolókat az A jelű terhelési osztályba soroltuk be. A 

tervezett pályaszerkezetek a következők: 
 
B terhelési osztályú pályaszerkezet (aszfalt burkolat) 

• 4 cm AC 11 aszfalt kopóréteg 
• 6 cm AC 16 aszfalt kötőréteg 
• 20 cm CKt-4 stabilizált burkolatalap 
• 20 cm homokos kavics fagyvédő- és javítóréteg 

 
A terhelési osztályú pályaszerkezet (térkő burkolat) 

• 6 cm beton burkolókő 
• 3 cm Z 0/4 ágyazó réteg 
• 20 cm Ckt-4 stabilizált alap 
• 20 cm homokos kavics fagyvédő- és javítóréteg 
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Járdaburkolat 
• 6 cm beton burkolókő 
• 2 cm Z 0/4 ágyazó réteg 
• 10 cm Ckt-4 stabilizált alap 
• 15 cm homokos kavics fagyvédő- és javítóréteg 

 
Az újonnan épülő útpályaszerkezetek alá 20 cm homokos kavics javítóréteget 

javaslunk beépíteni. Ez egyben fagyvédő rétegként is funkcionál. 
 

A pályaszerkezetek fagyvédő rétegének szükséges vastagságát az e-UT 06.02.11:2007 
(ÚT 2-1.222) „Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai” c. útügyi 
műszaki előírás alapján a következő képlet szerint kell számítani: 

 
hv=F-Σ(hixfi) 
ahol: hv a védőréteg vastagsága 

hi az egyes pályaszerkezeti rétegek vastagsága 
fi az egyes pályaszerkezeti rétegek anyagától függő szorzó tényező 

 
Fagyveszélyes talajt figyelembe véve az F vastagsági irányérték 50 cm (I. éghajlati 

övezet). Az fi tényező értékei: 
• aszfalt burkolat esetén 1,5 
• beton alap, beton burkolókő esetén 1,3 
• stabilizált alap esetén 1,1 

 
A védőréteg vastagságának ellenőrzése az egyes pályaszerkezetek esetén a következő: 

• aszfalt burkolat: hv=50-(10 x 1,5 + 20 x 1,1)=13 cm 
• térkő burkolat: hv=50-(6 x 1,3 + 3 + 20 x 1,1)=17,2 cm 

 
Humuszleszedést, ahol szükséges, 30 cm vastagságban irányoztunk elő. A földmű 

védőréteg alatti részét 25 cm vastagságban min. Trρ = 93%-ra, a homokos kavics talajjavító 
réteget min. Trρ = 96%-ra szükséges tömöríteni. A védőréteg alatti meglévő talaj felszínén  
E2 > 30 Mpa, a védőréteg tetején E2 > 65 Mpa teherbírást kell az eltakarás előtt igazolni. 
 

A földmű építése során a feltöltés kialakítása az e-UT 06.02.11:2007 útügyi műszaki 
előírás szerinti kiváló földműanyagból készüljön. A földmű építése 25-30 cm vastagságú 
rétegekben, rétegenkénti tömörítéssel történjen. 
 

A hidraulikus kötőanyagú alapréteget CKt-4 jelű keverékből, min. 4% MSZ EN 197-1 
szerinti CEM II 32,5 N típusú cement hozzáadásával kell készíteni. 
 

A szegélyeket C20/25-XF2-24-F2-MSZ 4798-1:2004 jelű betonba kell rakni, melynek 
cementtartalma min. 260 kg/m3. A szegélyek beton alapjának vastagsága a szegélykő alatt 
legalább 15 cm, szélessége a külső oldalon 10 cm legyen, a kiemelt szegély külső oldalán az 
alap felső éle 5 cm-el legyen a szegélykő felső síkja alatt, a kiálló sarkot legalább 45˚-os 
szögben, 4-5 cm szélességben kell letompítani. 

 
Az építendő, ill. meglévő burkolatok találkozásánál létrejövő hézagot utólag 

bitumenes kiöntéssel vagy tömítő szalaggal szigetelni kell.  
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6. Bontási munkák, terület előkészítés 

 
Az építési munkák megkezdése előtt el kell végezni a 3993/4 hrsz. ingatlanon meglévő 

épületek, térburkolatok bontását és a szükséges durva tereprendezést. A bontandó szegélyek, 
valamint út- és térburkolatok az U-2 sz. bontási terven láthatók. 
 
 

7. Építési munkák, tervezett állapot 
 

A tervezett építési munkák helyszínrajza az U-3 sz. tervlapon látható. A Barázda utca 
parkoló építéssel érintett szakasza és a tervezett rámpa magassági kialakítását az U-4 sz. 
hossz-szelvényeken és az U-8 sz. magassági terven ábrázoltuk. A tervezett létesítmények 
keresztmetszeti kialakítását az U-5 sz. mintakeresztszelvények és az U-6 sz. 
keresztszelvények mutatják be. 
 
I. ütem: 
 

A Barázda utcai mélygarázs behajtó (1. sz. rámpa) szélessége 5,50 m, az útburkolathoz 
merőlegesen, r=6,0 m és r=4,0 m sugarú szegély lekerekítésekkel csatlakozik. A garázsbejárat 
szélessége 8,50 m, a rámpában lévő ív sugara úttengelyben R=8,00 m. 

 
A Barázda utcában 19 db merőleges parkolóhelyet terveztünk, melyek szélessége 

2,50 m, mélysége 5,00 m. A várakozóhelyeket fák ültetésére alkalmas, 2,50 m szélességű 
szigetekkel elválasztva hármas csoportokba rendeztük. Az egyes lépcsőházak bejáratainál a 
kukák kihúzására szolgáló 1,50 m széles rámpákat terveztünk, összesen 2 db-ot, melyeket a 
szomszédos parkolóhelytől 1,00 m széles sziget választ el. 
 
II. ütem: 
 

A Barázda utcában 26 db merőleges parkolóhelyet terveztünk, melyek szélessége 
2,50 m, mélysége 5,00 m. A várakozóhelyeket fák ültetésére alkalmas, 2,50 m szélességű 
szigetekkel elválasztva hármas csoportokba rendeztük. Az egyes lépcsőházak bejáratainál a 
kukák kihúzására szolgáló 1,50 m széles rámpákat terveztünk, összesen 3 db-ot, melyeket a 
szomszédos parkolóhelytől 1,00 m széles sziget választ el. 
 

A létesítendő üzletek kiszolgálására 15,00 m hosszú, 3,00 m széles párhuzamos 
rakodó sáv építését terveztük, a II. ütemű épület és a későbbiekben megépülő III. ütemű 
épületrész közötti szakaszon. 

 
Az ingatlanon belüli járdákat mindkét építési ütemben a kertészeti terv szerint kell 

kialakítani. 
 
 

8. Forgalomtechnika 
 

A tervezett forgalmi rendet az U-7.1 sz. forgalomtechnikai helyszínrajz ábrázolja. A 
mélygarázs forgalmi rendje az U-7.2 sz. helyszínrajzon látható. 



9 

A Barázda utcában egy-egy rakodóhely kijelölését terveztük mindkét ütemben, az 
épületekben létesülő üzletek kiszolgálása céljából, a következők szerint: 

• az I. ütemben a parkolósáv kezdetén lévő 5 db merőleges parkolóhelyet jelöljük ki 
rakodóhely céljára, olyan időbeli korlátozással, amely lehetővé teszi azok éjszakai és 
hétvégi használatát más gépjárművek számára is, 

• a II. ütemben a tervezett párhuzamos rakodóhely kitáblázása történik. 
 

A mélygarázs forgalmi rendjét oly módon alakítottuk ki, hogy a bejáratnál 
keresztirányú mozgások ne forduljanak elő, illetve a kiléptetésre várakozó gépkocsik ne 
akadályozzák a behajtó járművek folyamatos haladását. Ezért a garázs körbejárását biztosító 
utak egyirányúak. 
 

Az útburkolati jeleket hideg vagy meleg plasztik, ún. tartós festékanyaggal kell 
felfesteni. Az alkalmazott útburkolati jelek méretei a következők legyenek: 

• a hosszirányú útburkolati jelek szélessége 0,12 m, 
• a burkolatra festett feliratok, jelképek, nyilak hossza 3,0 m, 
• a megállás helyét jelző vonal vastagsága 0,50 m. 

 
Térkő burkolaton a várakozóhelyeket elválasztó vonalat eltérő színű burkolókövekből 

kell kialakítani. 
 

A jelzőtáblák méretei az alábbiak legyenek: 
• utasítást adó és tiltó táblák 600 mm, 
• elsőbbséget szabályozó és veszélyt jelző táblák 600 mm, 
• minden egyéb négyzet alakú tábla 560 x 560 mm. 

 
A jelzőtáblák tartóoszlopait betontömbbe ágyazott horganyzott acélcsőből kell 

kialakítani. A jelzőtáblák alaplemezének anyaga horganyzott acél legyen. A jelzőtáblák 
fényvisszaverő HI fóliás kivitelűek legyenek. 
 
 

9. Vízelvezetés 
 

A tervezett útburkolatok csapadékvíz elvezetését a meglévő csatornába bekötött 4 db 
építendő víznyelő biztosítja. A csapadékvíz elvezetés részletes kialakítását, méretezését külön 
tervdokumentáció tartalmazza. 
 

10. Közművek 
 

A közmű vezetékeket a közmű genplánon tüntettük fel. A meglévő föld alatti 
vezetékeket a közműkezelőktől beszerzett adatok alapján ábrázoltuk. A nyilvántartási adatok 
pontosságáért az adott szolgáltató felelős. 

 
A jelen terven szereplő nyomvonalak pontossága a közmű üzemeltetőktől kapott 

alapadatok bizonytalansága miatt nem garantálható. Ennek figyelembe vételével a föld alatti 
vezetékek környezetében kivitelezési munkát végezni csak a közmű tulajdonosok előírásait 
betartva, a közműkezelők szakfelügyelete mellett lehet. A közmű üzemeltetők előírásainak be 
nem tartásából, a szakfelügyelet megrendelésének elmulasztásából adódó károkért a 
kivitelező felelős. 
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Az útépítési munkák megkezdése előtt, a vonatkozó szakági tervek szerint ki kell 
váltani vagy védelembe kell helyezni az építési munkák során érintett meglévő közműveket, 
valamint ki kell építeni a tervezett közmű bekötéseket. 
 

11. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások 
 

Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi 
előírások figyelembe vételével készült, illetve azok megvalósítása megtervezésre került. 
 

Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási 
óvórendszabályokat be kell tartani, betartásukért a kivitelező által kijelölt munkavédelmi 
felelős, illetve az építésvezető személyesen felelős. Biztosítani kell, hogy a munkavégzés 
idején mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelős. 
 

Utalva arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkenését semmi sem 
indokolja, külön felhívjuk a kivitelező figyelmét az alábbiak pontos betartására: 
 
− A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell valósítani, a 

munkaárkokon való átjárást kellő módon biztosítani szükséges. 
− 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. 

 
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. 
 

12. Mellékletek 
 

Jelen műszaki leírás mellékletként a tervezői nyilatkozatot tartalmazza. 
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A Pannon Engineering Kft. (2040 Budaörs, Vöröskő u. 10.) vezető tervezője 

kijelentem, hogy a tárgyi tervdokumentációt a tervezés időszakában érvényes műszaki 

előírások figyelembe vételével készítettük el. A tervdokumentáció az érdekelt 

szakhatóságokkal, tulajdonosokkal, üzemeltetőkkel a szükséges mértékben egyeztetésre 

került. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiss Csaba 
felelős tervező 

KÉ-K, KÉ-KK 01-8449 
 
 
 


