
 

Budapest Forgalomtechnikai Intézkedések, 

Kiskorrekciók 2018  

5. rész 

tervszám: 1891/5.3 

XI. Andor utca – Tétényi út 

 

 

 

 

0-02 Műszak leírás 
 

 

 

XI. Andor utca – Tétényi út, tömegközlekedést segítő 

beavatkozás 
 

 

 

Egyesített engedélyezési és kiviteli terv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2019. április  



5.3 – Andor – Tétényi út, tömegközlekedést segítő beavatkozása 

Oldal 2 / 20 
 

Tartalomjegyzék: 
1 Előzmények, a tervezés tárgya ........................................................................................... 5 

2 Jelenlegi állapot .................................................................................................................. 5 

2.1 Tervezési terület .......................................................................................................... 5 

2.2 Forgalmi viszonyok ..................................................................................................... 6 

3 Tervezett állapot ................................................................................................................. 6 

3.1 Tervezési paraméterek ................................................................................................. 6 

3.2 Helyszínrajzi kialakítás ................................................................................................ 7 

3.3 Hossz-szelvényi kialakítás ........................................................................................... 7 

3.4 Keresztszelvényi kialakítás .......................................................................................... 8 

4 Pályaszerkezetek ................................................................................................................ 8 

5 Érintett közúti kapcsolatok ................................................................................................. 8 

6 Műtárgyak .......................................................................................................................... 8 

7 Vízépítés ............................................................................................................................. 8 

8 Közművek .......................................................................................................................... 9 

9 Környezetvédelem .............................................................................................................. 9 

9.1 Hulladékgazdálkodás ................................................................................................... 9 

9.2 Hulladékkezelés ........................................................................................................... 9 

9.2.1 A hulladékok kezelési előírásai ............................................................................ 9 

9.2.2 A veszélyes hulladékok kezelési előírásai ......................................................... 10 

9.2.3 A települési hulladékok kezelési előírásai ......................................................... 10 

9.2.4 Dolgozók kommunális hulladéka ....................................................................... 10 

9.2.5 Járművek, munkagépek okozta szennyeződések ............................................... 10 

9.3 A természetes vizek védelme .................................................................................... 10 

10 Zaj-, rezgés- és levegőminőség védelem .......................................................................... 10 

11 Táj- és természetvédelem ................................................................................................. 14 

12 Hófúvás elleni védelem .................................................................................................... 15 



5.3 – Andor – Tétényi út, tömegközlekedést segítő beavatkozása 

Oldal 3 / 20 
 

13 Vízelvezetés, csatornázás ................................................................................................. 15 

14 Vasúti és egyéb pályákkal, vezetékekkel való keresztezések .......................................... 15 

15 Érintett közművek és azok egymáshoz viszonyított elhelyezése, egyeztetések és azok 

jegyzőkönyvei .......................................................................................................................... 15 

16 Úttartozékok ..................................................................................................................... 15 

17 Baleseti adatok ................................................................................................................. 15 

18 Az úttal kapcsolatos egyéb építmények ........................................................................... 15 

19 Igénybe vett területek ....................................................................................................... 15 

20 Érintett épületek és egyéb létesítmények ......................................................................... 16 

21 Építés alatti és utáni forgalmi rend ismertetése ................................................................ 16 

21.1 Építés alatti ideiglenes forgalomszabályozás ......................................................... 16 

21.1.1 Általános előírások ............................................................................................. 16 

21.2 Építés utáni forgalmi rend ...................................................................................... 17 

21.2.1 Jelzőtáblákra vonatkozó előírások ..................................................................... 17 

21.2.2 Útburkolati jelekre vonatkozó előírások ............................................................ 18 

22 Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások ........................................................................... 18 

23 Minőségügyi tervfejezet ................................................................................................... 18 

23.1 Mintavétel, minősítés ............................................................................................. 20 

 

 

 

  



5.3 – Andor – Tétényi út, tömegközlekedést segítő beavatkozása 

Oldal 4 / 20 
 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

A tervezett létesítmény megnevezése: 

 

XI. Andor utca – Tétényi út, tömegközlekedést segítő beavatkozás 

Tervfajta: 

Egyesített terv 

 

„Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről” szóló, 

többször módosított 93/2012.(V.10.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 

 

n y i l a t k o z z u k, 

 

hogy a tárgyi műszaki terveket az érintett közmű üzemeltetőkkel egyeztettük, a tervekben 
foglalt műszaki megoldás megfelel az általános érvényű hatósági előírásoknak. A 
tervdokumentáció a közművezetékek nyomvonalát a szolgáltatóktól kapott adatszolgáltatásnak 
megfelelően, mérethelyesen, hiánytalanul tartalmazza. 
 
A jelen tervezés során az általános érvényű kötelező hatósági előírásoktól való eltérés nem vált 
szükségessé.  
 
A tervek megfelelnek a teljesítéskor érvényben lévő kötelező törvényes rendelkezéseknek, a 
vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és más műszaki előírásoknak. 
 
 

Budapest, 2019. április 

 

 
Dr. Igazvölgyi Zsuzsanna 

okl. építőmérnök, felelős tervező 
KA, KÉ-K, KÉ-VA 
01-16365, 01-67079 
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1 Előzmények, a tervezés tárgya 

A Budapest Közút Zrt. által kiírt „Budapest Forgalomtechnikai Intézkedések, Kiskorrekciók 

2018” beruházás egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 5. rész keretében 

külön balra kanyaródó sáv tervezését a Global Terv Kft. megbízásából az InnoStruktúra Kft. 

készíti el. 

Jelen tervdokumentáció tárgya a Budapest, XI. kerület Andor utca – Tétényi út csomópontjában 

tervezett tömegközlekedést segítő beavatkozás létesítése. 

2 Jelenlegi állapot 

2.1 Tervezési terület 

A tervezett tömegközlekedést segítő beavatkozás létesítésének a helyét a 1. ábra mutatja.  

A terület Budapest XI. kerületében helyezkedik el. A tervezési feladat XI. kerület Andor utca 

– Tétényi út csomópontjában tervezett tömegközlekedést segítő beavatkozás létesítése. 

 

 
1. ábra A tervezési terület elhelyezkedése 
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A XI. kerületi Tétényi utca 2x2 sávos észak-déli feltáró út. A XI. kerületi Andor út nyugat keleti 

2x2 sávos bekötő út. A jelzőlámpás forgalom irányítás található a csomópontban. Az Andor 

útról nyugat felől a Tétényi utcára észak felé található külön balra kanyaródó sáv. A Tétényi 

utcáról dél felől az Andor útra nyugati irányban megengedett a balra kanyaródás külön sáv 

nélkül. A másik két balra kanyaródás tiltott a csomópontban. Autóbuszos közlekedés a Tétényi 

utcán mindkét irányban található, buszmegállók a csomópont után helyezkednek el. Nyugat-

északi buszos útvonal is megtalálható. Valamint az Andor utcán kelet-nyugati irányban 

ideglenes autóbuszos irány van. 

Feladat, olyan tömegközlekedést segítő beavatkozás épüljön, ami segíti az észak-déli 

közlekedést. A beavatkozás úgy valósulna meg, ahogy a déli csomópontiágban található 

középsziget elbontásra kerülne, és helyébe a déli-nyugati balra kanyaródást segítő külön sáv 

létesülne, így javítva az áteresztő képességet. A módosítás érinti a jelzőlámpás csomópont 

jelzéstervét. 

A tervezési területet az U-01 Áttekintő helyszínrajz tartalmazza.  

A jelenlegi forgalmi rendet az U-03.1 Forgalomtechnika – jelenlegi állapot tervlap 

tartalmazza.  

2.2 Forgalmi viszonyok 

A csomópont, a város forgalmának budai ráhordásának, elvezetésének egyik fő tengelye. Az 

autós forgalom a reggeli csúcsórákban a városba vezető irányok erősek. A délutáni 

csúcsidőkben a városból kivezető irányok erősek. Az autóbuszos forgalom a Tétényi úton 

szintén erős a reggeli-délutáni időszakban. A csomópontban a balra kanyaródás két irányból 

lehetséges. A Tétényi útról az Andor utcáról nyugat felé nincs külön baloldali sáv, aminek 

hiánya vissza duzzasztja a csúcsúidőszaki forgalmat. Így szükséges ennek betervezése. 

3 Tervezett állapot 

3.1 Tervezési paraméterek 

A tervezési paraméterek az országos közutakon kötelező érvényű, az önkormányzati utakon 

ajánlott e-UT 03.01.11 „Közutak tervezése” című útügyi műszaki előírás alapján kerültek 

meghatározásra. 

 

XI. kerület Andor utca Előírt (folyópálya) Alkalmazott (csomóponti)  

- útkategória: B.V.c.B 
- tervezési sebesség: vt=50 km/h vt=40 km/h 
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- forgalmi sáv szélessége: 3,00 m 3,00-3,50 m 
- biztonsági sáv a padkán belül: 0,25 m 0,25 m 
- várakozó sáv: 2,30 m  - 
 

Vízszintes vonalvezetés adatai: 

- alkalmazható legkisebb körívsugár: 80 m - 
- legkisebb átmeneti ív paraméter: 48 m - 
 

Magassági vonalvezetés adatai: 

- legnagyobb emelkedő: 12,0 % 0,3-0,7 %  
- legkisebb domború ívsugár: 700 m - 
- legkisebb homorú ívsugár: 800 m - 
 

Burkolatszél vonalvezetése: 

- oldalesés: 2,5 % 2,0-1,5 % meglévő, felújítás 
- burkolatszél minimális hosszesése: 0,3 % 1,5 % 

 

 

 

A tervezett létesítmények paraméterei a megbízóval történt egyeztetések nyomán a vonatkozó 

Útügyi Műszaki Előírásnak és a Megrendelői diszpozíciónak megfelelően: 

• rámpák és járdák maximális esése:     5,0%, 

• gyalogos átkelőhely szélessége:     4,5 m, 

• szegélymagasság buszmegálló esetén (folyópályán):  16 cm, 

• szegélymagasság buszmegálló esetén (öbölben):   12-15 cm, 

• szegélymagasság gyalogos átkelőhelyen:    2 cm. 

Valamennyi tervezett létesítmény akadálymentesített.  

 

3.2 Helyszínrajzi kialakítás 

A tervezési terület helyszínrajzi kialakítását az U-02.1 Útépítési helyszínrajzon látható. 

A plusz balos sáv kialakítása úgy érhető el, hogy a csomópont déli oldalán lévő középsziget 

elbontásával. A sziget elbontását követően a csomópontból 40 m-re déli irányban a kopóréteg 

cseréje szükséges. A jobb és baloldali szegélyek helyben maradnak. 

3.3 Hossz-szelvényi kialakítás 

A tervezési terület hossz-szelvényi kialakítását az U-06 Hossz-szelvény rajzon látható. 
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A magassági vonalvezetés leköveti a meglévő magasságokat. A középsziget elbontása miatt a 

tengelyben lévő sziget lelépő magasságával le kellett vonni meglévő magassági adatokból. A 

hossz-esések 0,3-0,5% között változnak. 

3.4 Keresztszelvényi kialakítás 

A tervezési terület keresztszelvényei kialakítását az U-05 Keresztszelvények rajzon látható. 

A keresztszelvényei kialakítást követi a jelenlegi burkolat eséseket. A burkolat esése 

tetőszelvényes 2-2%-osak.  

4 Pályaszerkezetek 

A keresztszelvényi kialakítást az U-04.1 és a U.04.2 Mintakeresztszelvények I.-II. rajzon 

láthatók. 

A sziget elbontása után burkolatot átlapolással, és bitumenszalag beépítésével kell megoldani. 

 

A meglévő burkolat cseréje – „D” forgalmi terhelés osztály („1” jelű pályaszerkezet): 

• 50 mm AC 11 kopó (F) kopóréteg (átlapolással), 

• 90 mm AC 22 kötő (F) kötőréteg (átlapolással), 

• 200 mm CKt-4 hidraulikus kötőanyagú alapréteg, 

• 300 mm szemcsés fagyvédő réteg, 

• tömörített földmű (E2 ≥ 40 MPa) 

Meglévő burkolat szőnyegezése – „D” forgalmi terhelés osztály („2” jelű pályaszerkezet): 

• 50 mm meglévőburkolat marása, 

• 50 mm AC 11 kopó (F) kopóréteg. 

5 Érintett közúti kapcsolatok 

A Tétényi út és Andor utca csomópontját érinti a kialakítás. 

6 Műtárgyak  

Műtárgyak nem épülnek.  

7 Vízépítés 

A tervezési területen a jobb oldalon egy víznyelő szintbehelyezése szükséges: 

  0+015 km sz.-ben, 
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A tervezési területen a bal oldalon egy víznyelő szintbehelyezése szükséges: 

 0+011 km sz.-ben. 

8 Közművek 

Az átépítés érinti a meglévő forgalomtechnikai hálózatot, amit szakági terv tartalmazza. 

Az elbontandó középszigetben található forgalomtechnikai akna, valamint az útpálya két 
oldalára kifutó 4-4 db PCV cső összekötésből. Az akna elbontandó, a csővezetékek a burkolat 
alatt tartandók. Az elbontandó akna műszaki tartalmát szakági terv tartalmazza. 

A középszigetben további két csatorna akna található. Ezek cseréjét nem irányozzuk el, csak a 
fedlap szintbehelyezését, így a burkolat elbontását és építést, különösen nagy gonddal 
szükséges elvégezni. 

A jelzőlámpás csomópont átépítése szakfelügyeletet igényel, amit a munkavégzése előtt meg 
kell kérni és be kell tartani az abban foglaltakat.  

9 Környezetvédelem 

9.1 Hulladékgazdálkodás 

A tervezett közlekedési pálya területéről kikerülő humuszos termőföld, illetve 

szennyeződésmentes töltésképző anyag a felvonulási terület rekultivációjára újbóli 

felhasználásra kerül. A kivitelezés során csak minősített, vagy minősítéssel rendelkező anyagot 

szabad beépíteni. Hulladék vagy bontott anyag (a regenerált aszfalthulladék, humusz, és 

bevizsgált töltésképző anyag kivételével) nem kerülhet beépítésre. 

9.2 Hulladékkezelés 

9.2.1 A hulladékok kezelési előírásai 

A kivitelezés során képződő hulladékok keletkezésével, kezelésével, szállításával, 

elhelyezésével kapcsolatos szabályokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 

a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, és az építési és a bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 

szabályozza, amelyek betartása a kivitelező feladata.  
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9.2.2 A veszélyes hulladékok kezelési előírásai 

Ismereteink szerint az építési munka során veszélyes hulladék nem keletkezik. Amennyiben 

mégis képződik veszélyes hulladék, annak gyűjtését, kezelését és nyilvántartását a 225/2015 

(VIII.7) Korm. rendelet 22. §. előírásai betartandóak.  

9.2.3 A települési hulladékok kezelési előírásai 

A települési hulladék telephelyen belüli, a környezet veszélyeztetését kizáró módon történő 

gyűjtése a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül végezhető. A hulladékok rendszeres 

elszállításáról és megfelelő ártalmatlanításáról – szakcégnek való átadással kell gondoskodni. 

9.2.4 Dolgozók kommunális hulladéka 

A munkálatok során a kivitelezést végző dolgozók által előidézett (étkezési) hulladékokat a 

dolgozók hazahordják. Vagy az Önkormányzat, ill. a kivitelező által biztosított ideiglenes a 

munkaterületen elhelyezett konténerben tárolják, mely heti rendszerességgel elhordásra kerül a 

helyi hulladékszállító bevonásával.  

9.2.5 Járművek, munkagépek okozta szennyeződések 

A munkálatok során a kivitelezést végző munkagépek, járművek, gépek, berendezések 

üzemeléséből, munkavégzéséből, javításából keletkező veszélyes hulladékokat (olajos rongy, 

olajjal szennyezett talaj) a helyszínen külön zárt veszélyes hulladéktároló edénybe kell 

helyezni, és külön fedett helyen kell tárolni, majd befogadó nyilatkozat mellett veszélyes 

hulladék-lerakóban kell elhelyezni. 

9.3 A természetes vizek védelme 

Az építési munka során a kivitelező gondoskodni köteles a természetes vizek minőségének 

megóvásáról. A felszíni vizek védelméről a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti 

vizek védelméről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai szerint kell gondoskodni. 

10 Zaj-, rezgés- és levegőminőség védelem 

Az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM. sz. közös rendelet rendelkezik. 
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A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29) Korm. 

rendelet 9. § (6) bekezdése alapján:  

 

Azokban a zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági engedélyezési eljárásokban, 

amelyekben a felügyelőség szakhatóságként eljár, az eljáráshoz benyújtott dokumentációnak 

zaj elleni védelemről szóló munkarészt kell tartalmaznia. A munkarész tartalmi követelményeit 

a Korm. rendelet 2. számú melléklete rögzíti.  

  

Az építési zaj- és rezgésforrás működtetésével kapcsolatos előírásokat a 12§ és 13§ tartalmazza.  

 

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, 2. sz. melléklet: Az engedélyezési terv zaj és rezgés elleni 

dokumentációjának tartalmi követelményei alapján jelen tervre a 2. bekezdés vonatkozik, mely 

alapján:  

  

„2. Ha az engedélyezési terv készítésekor nem állnak rendelkezésre azok az adatok, amelyekből az 1.5-1.9. pont szerinti 

számítások, műszaki becslések elvégezhetőek, akkor az engedélyezési tervben azokat az intézkedéseket, követelményeket kell 

meghatározni, amelyeket a további tervezéskor (például a kiviteli terv készítésekor) kell elvégezni, illetve megtartani. Ezek 

lehetnek például a zajforrások egyedi zajkibocsátási követelményei, a várhatóan szükséges műszaki zajcsökkentési intézkedések 

(például zajvédő fal, tokozás).”  

  

Ezek alapján részletes számítás nem készült, sem a kivitelező, sem a kivitelezés körülményei 

jelen tervfázisban nem ismertek.  

 

A 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendeletben a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról foglaltakat be kell tartani. A 2. melléklet a 27/2008. (XII.3) 

KvVM-EüM együttes rendelethez tartalmazza az Építési kivitelezési tevékenységből származó 

zaj és terhelési határértékei a zajtól védendő területeken (1. táblázat). 
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1. táblázat: 2. melléklet a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelethez 

 

A kivitelezés során a munkagépek és a szállító járművek okozta többlet zaj mérséklése 

érdekében mind az építési munka, mind az anyagszállítás csak nappali időszakban végezhető. 

 

A 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 3. melléklete a tartalmazza a közlekedéstől 

származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken határértékeit, melyek a 2. 

táblázat szerintiek. A kivitelezés során a munkagépek és a szállító járművek okozta többlet zaj 

mérséklése érdekében mind az építési munka, mind az anyagszállítás csak nappali időszakban 

végezhető.  

  

Létesítéssel kapcsolatos zaj és rezgés elleni védelmi követelmények 
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2. táblázat: 3. melléklet a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelethez  

 

 
3. táblázat: 4. melléklet a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelethez  
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4. táblázat: 5. melléklet a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelethez  

 

A levegőminőség védelméről a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik. A 7. § 1. bek. 

szerint: 

„Amennyiben a levegőterheltség a tervezett helyhez kötött légszennyező forrás hatásterületén az Országos Légszennyezettségi 

Mérőhálózat regionális adatai alapján nem haladja meg az egészségügyi határértéket, a helyhez kötött légszennyező forrás 

létesítésére irányuló engedélyezési eljárásban a levegővédelmi követelményeket úgy szükséges meghatározni, hogy annak 

várható levegőterhelése ne eredményezze az egészségügyi határértékek túllépését.” 

 

Az egészségügyi határértékek értékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete tartalmazza, 

az Országos légszennyezettségi Mérőhálózat mérései a http://www.levegominoseg.hu/ címen 

elérhetőek.  

A tervezési területhez közeli OLM mérőpontok adatai alapján kiváló levegőminőség várható, 

amely azonban a környezeti körülmények függvényében változhat, és a kivitelezés során 

ellenőrizendő. 

 

A megvalósítás után várható levegőminőségi helyzet, tekintettel arra, hogy többlet 

járműforgalmat vonzó vagy egyéb kibocsátással járó létesítmény nem épül, sem szállópor, sem 

szennyezőanyag kibocsátás növekedés nem várható.  

11 Táj- és természetvédelem 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet értelmében a tervezett út kiemelt 

jelentőségű természet-megőrzési területet, illetve Natura 2000 besorolású területet nem érint. 
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12 Hófúvás elleni védelem 

Hófúvás elleni intézkedések nem kerülnek tervezésre.  

13 Vízelvezetés, csatornázás 

A tervezett létesítmény új burkolt felületet lényegében nem eredményez. A tervezett kialakítás 

az útpálya irányába lejt, vízelvezetése az útpálya vízelvezető rendszerén keresztül történik.  

A gyalogos átkelőhely tekintetében nem történik változás a vízelvezetésben.  

A vízelvezető rendszer kivitelezés előtti és utáni tisztítása szükséges! 

14 Vasúti és egyéb pályákkal, vezetékekkel való keresztezések 

A tervezési szakaszon vasúti keresztezés, illetve egyéb pálya keresztezése nem található. 

15 Érintett közművek és azok egymáshoz viszonyított elhelyezése, 
egyeztetések és azok jegyzőkönyvei 

A közműegyeztetés folyamatban.  

Az úttestben lévő közműaknák fedlapját teherbíró fém fedlapra cserélendő. 

Az érintett szerelvényekről a mennyiségi kimutatás ad áttekintést.  

A közművek elhelyezkedését az U-02.3 Közműgenplán tartalmazza.  

16 Úttartozékok 

Úttartozékok nincsenek. Útburkolati jeleket és jelzőtáblákat ld. az „Építés alatti és utáni 

forgalmi rend” c. fejezetben.  

17 Baleseti adatok 

Baleseti adatok elemzése nem szükséges.  

18 Az úttal kapcsolatos egyéb építmények 

Az úttal kapcsolatos egyéb létesítmény nincsen.  

19 Igénybe vett területek 

A tervezett létesítménya 3111, 2903/2 területen létesül.  
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A szomszédos ingatlanok helyrajzi számai: 3115/2, 3110, 3109/3, 3109/6, 3109/5. 

Az érintett területek nemhiteles tulajdoni lapját a tervdokumentáció tartalmazza. 

A tervezett létesítményekre vonatkozó tulajdonosi-, kezelői-, üzemeltetői lehatárolást az U-

02.2. TKU tervlap tartalmazza.  

20 Érintett épületek és egyéb létesítmények 

A buszmegállók burkolata helyben kerül felújításra.  

21 Építés alatti és utáni forgalmi rend ismertetése 

A tervezett balos kanyarodó sáv, illetve az érintett létesítmények a közforgalom számára 

megnyitottak, területükön a KRESZ szabályai érvényesek.  

 

21.1 Építés alatti ideiglenes forgalomszabályozás 

A burkolatépítés forgalomkorlátozással jár a Tétényi úton a középsziget elbontása és a burkolat 

szőnyegezése kivitelezésekor.  

A járdakapcsolatok kivitelezéséhez ideiglenes forgalomtechnika került megtervezésre, amely 

ideiglenes buszmegálló peront is tartalmaz. 

 

Az építés alatti forgalmi rendet az U-03.3 Forgalomtechnika – ideiglenes állapot tartalmazza.  

 

Egyéb kérdésekben az e-ÚT 04.05.12 (ÚT 2-1.119: 2010) „Közutakon folyó munkák 

elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” c. Útügyi Műszaki Előírás szerint kell 

eljárni. A kivitelezés során sérült útburkolati jelek és úttartozékok helyreállítása a kivitelező 

feladata. 

21.1.1 Általános előírások 

A jelzések fenntartását, megfelelő helyzetét a közúton munkálatot végzőnek (ha szükséges 

folyamatosan) ellenőriznie és biztosítania kell. Ez a kötelezettség fennáll akkor is, ha a 

munkavégzés szünetel, de az elkorlátozást fenn kell tartani. Az alkalmazott útelzáró és 

elkorlátozó eszközök, azok rögzítő elemei és a rajtuk elhelyezett jelzések az elkorlátozás 

vonalától számítva a használható útterületre 0,3 m-nél jobban nem nyúlhatnak be. Az 

elkorlátozó eszközöket a függőleges tartó elemeken úgy kell rögzíteni, hogy alsó szélük az 

úttest síkjához viszonyítva, iránytábla, terelőlánc és jelzőszalag esetében legalább 0,5 m; 
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útelzáró korlát esetében legalább 0,7 m magasan legyen. A sávos terelőtáblákat lakott területen 

legfeljebb 10 m távolságban lehet elhelyezni. Az elkorlátozó, illetve terelőelemeken a sávozás 

iránya, illetve a nyilak hegye a kikerülés felé mutasson. A munkaterületen belül 0,5 m-nél 

mélyebb munkagödröket - a munkavégzés időtartamán túl - külön is körül kell korlátozni 

útelzáró korláttal. A szabadon maradó forgalmi sáv minimális szélessége 2,75 m. A meglévő 

úttartozékokat (oldalakadályokat) a kijelölt forgalmi sáv széle 0,5 m-nél jobban nem közelítheti 

meg. A munkaterületek elkorlátozását lakott területen kívül a munkaterület kezdete előtt 

legalább 20 m-rel, lakott területen belül 0,5 m-rel kell kezdeni. Mozgó munkahely szakaszosan 

többször változó munkaterületén a sávozott terelőtábla terelőkúpokkal is helyettesíthető. 

Amennyiben a fentebb leírtaktól jelentősebben eltérő, jelenleg előre nem látható egyedi 

szabályozást kíván a Kivitelező alkalmazni, akkor a forgalom részletes szabályozására 

vonatkozóan a Kivitelezőnek – a kivitelezés ütemtervének, illetve organizációjának elfogadása 

után – ideiglenes forgalomszabályozási tervet kell készítenie, amelyet az engedélyező 

hatóságokkal és az önkormányzattal jóvá kell hagyatni. 

21.2 Építés utáni forgalmi rend 

Az érintett csomópontban középsziget elbontása érinti a forgalomirányítási jelzőlámákat, a jobb 

oldalon érinti a parkolóhelyeket, valamint a forgalmisávok kialakítását. A tervezett forgalmi 

rend az alábbiakban különbözik a meglévőtől: 

• A Tétényi út déli részén az észak felé vezető oldalon konzolos jelzőlámpa elhelyezés a 
három sáv felé, amiből legbelső csak balra lehet kanyarodni, a mellette lévőből balra és 
egyenesen a legszélső sávból egyenesen és jobbra. A két szélső sávhoz még további 
külön egyenes kiegészítő jelző is szükséges. 

• A középső sáv felett „Főútvonal vége” (6. ábra), „Elsőbségadás kötelező” (9. ábra). 

• Az északi irány felé sáv kiosztást jelző, illetve „Forgalmi rend változás” tábla szükséges. 

• A déli iránynál a mozgáskorlátozott parkolóhely áthelyezése. Illetve sáv kiosztás jelző. 

Az elsőbbségadási viszonyok nem változnak.  

 

A meglévő és megszűnő forgalmi jelzéseket az U-03.1 Forgalomtechnika – jelenlegi, a 

végleges forgalmi rendet az U-03.2 Forgalomtechnika – végleges állapot tervlap tartalmazza. 

21.2.1 Jelzőtáblákra vonatkozó előírások 

A jelzőtáblákat min. HI fóliás kivitelben kell elkészíteni. A jelzőtáblákat az érvényes 

szabványoknak és műszaki előírásoknak megfelelően, különösen az e-ÚT 04.00.11 (ÚT 1-

1.123) „A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata”, e-ÚT 04.00.12 (ÚT 1-1.160) „Közúti 
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jelzőtáblák”, e-ÚT 04.02.12 (ÚT 1-1.124) „Közúti jelzőtáblák. A feliratok betűi, számjegyei és 

írásjelei”, e-ÚT 04.02.21 (ÚT 1-1.125) Közúti jelzőtáblák. Veszélyt jelző táblák és jelképeik”, 

e-ÚT 04.02.24 (ÚT 1-1.128) „Közúti jelzőtáblák. Utasítást adó jelzőtáblák és jelképeik”, e-ÚT 

04.02.25 (ÚT 1-1.130) „Közúti jelzőtáblák Tájékoztató jelzőtáblák és jelképeik” Útügyi 

Műszaki Előírásokban foglaltak szerint, kell elkészíteni és kihelyezni.  

21.2.2 Útburkolati jelekre vonatkozó előírások 

Az útburkolati jeleket az érvényes szabványoknak és műszaki előírásoknak megfelelően, 

különösen az e-ÚT 04.03.21 „Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése”, e-

ÚT 04.03.11 „Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT)”, e-ÚT 05.02.43 „Útburkolati jelek anyagai. 

Az útburkolati jelek felhasználói követelményei” Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltak 

szerint, kell elkészíteni és kihelyezni. 

22 Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások 

Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi, balesetvédelmi rendszabályokat be kell 

tartani. Felhívjuk a kivitelező vállalat figyelmét az MSZ 172/1-86 Érintésvédelmi szabályzat, 

MSZ 1600/77 Biztonsági szabályzat, MSZ 1585/1-87 Üzemi szabályzat, MSZ 13207/1,2,6 

Közművezetékek elrendezése, az Országos Tűzvédelmi szabályzat, valamint a vonatkozó 

összes szabvány és munkavédelmi előírás legszigorúbb betartására. 

23 Minőségügyi tervfejezet 

A kivitelezés során betartandók a vonatkozó előírások, szabványok és rendeletek, különös 

tekintettel az alábbiakra: 

e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3.301-1) Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) 
e-UT 06.03.21 (ÚT 2-3.302) Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi 
követelmények 
e-UT 06.03.51 (ÚT 2-3.206) Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú 
alaprétegei. Építési előírások  
e-UT 05.02.54 (ÚT 2-3.210) Pályalemezekből visszanyert beton újrafelhasználása 
e-UT 06.03.42 (ÚT 2-3.212) Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése. 
Követelmények 
e-UT 05.01.11 (ÚT 2-3.601-3) Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 3. rész Útalapok 
e-UT 05.02.51 (ÚT 2-3.706) Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása. 
Általános feltételek 
e-UT 06.03.41 (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése 
e-UT 09.02.32 (ÚT 2-2.119) Teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel  
e-UT 09.02.35 (ÚT 2-2.124) Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyű 
ejtősúlyos berendezéssel  
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e-UT 04.00.11 (ÚT 1-1.123) A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata (JTSZ) [A 4/2001. (I. 
31.) KöViM rendelet, illetve módosításának, a 64/2007. (VII. 2.) GKM rendeletnek a 
melléklete] 
e-UT 04.00.15 (ÚT 1-1.145) A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 
szabályzata [A 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet melléklete]  
e-UT 04.00.14 (ÚT 1-1.149) A közúti útburkolati jelek szabályzata (ÚBJSZ) [A 11/2001. (III. 
13.) KöViM rendelet, illetve első módosításának, a 46/2001. (XII. 20.) KöViM rendeletnek, és 
második módosításának, a 65/2007. (VII. 2.) GKM rendeletnek a melléklete] 
e-UT 04.00.12 (ÚT 1-1.160) Közúti jelzőtáblák. A közúti jelzőtáblák megtervezésének, 
alkalmazásának és elhelyezésének követelményei (JETSZ) [A 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet, 
illetve módosításának, a 84/2004. (VI. 4.) GKM rendeletnek a melléklete]  
e-UT 04.05.12 (ÚT 2-1.119) Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes 
forgalomszabályozása 
e-UT 04.01.21 (ÚT 2-1.120) Közúti forgalomirányító berendezések. Fényjelző készülékek. 
e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.1222) Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai 
e-UT 06.03.51 (ÚT 2-3.306) Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú 
alaprétegei. Építési előírások. 
e-UT 06.03.52 (ÚT 2-3.207) Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú 
alaprétegei. Tervezési előírások. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a beépített anyagoknak meg kell felelniük az építési termék 

építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának 

részletes szabályairól szóló 275/2013 (VII. 16.) kormányrendeletnek. 

 
Ha a termékre nem vonatkozik követelmény vagy a terméket a szokásostól eltérő módon 

kívánják alkalmazni, előírni szükséges a termék adott felhasználási célra való alkalmasságának 

bizonyítására Építőipari Műszaki Engedély meglétét is, amelyet a 39/1997 (XII. 19.) KTM-

IKiM együttes rendelet szabályoz, tanúsítására pedig az Építésügyi Minőségellenőrző 

Innovációs Kht. van kijelölve. A megfelelőségi igazolás módozatait a 3/2003 (I. 25.) BM-

GKM-KvVM együttes rendelet szabályozza. A megfelelőség igazolása lehet Megfelelőségi 

tanúsítvány vagy a szállító (gyártó, forgalmazó) megfelelőségi nyilatkozata. A munkát az 

51/2000 (VIII. 9.) FVM-GM-KöVIM együttes rendelet alapján csak felelős műszaki vezetői 

jogosultsággal rendelkező mérnök irányíthatja. A 87/2000 (VI. 15.) kormányrendelettel 

módosított 158/1997 (IX. 26.) kormányrendelettel szabályozott műszaki ellenőrnek a munka 

megkezdésétől annak befejezéséig a feladatok szerződésszerű elvégzésének ellenőrzésére 

rendelkezésre kell állni a helyszínen. A Vállalkozó kötelessége Minőségügyi terv készítése és 

benyújtása, amelynek tartalmaznia kell: 

• Mintavételi és minősítési tervet, 

• Technológiai utasításokat az eltérő munkafolyamatokhoz, 

• Alapanyagok megfelelőségét tanúsító vizsgálati jelentéseket. 
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A Minőségügyi tervet a projektben részt vevők részére ismertté kell tenni, meg kell értetni, el 

kell fogadtatni és be kell tartani. A Minőségügyi tervben meg kell fogalmazni: 

• a megvalósítás során elérendő minőségi célokat, 

• a minőségi követelmények körét (a szerződésben és a tervdokumentációban előírt 
szabályozók és a szervezet 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 megfelelőség igazolásához szükséges dokumentumokat, 
formanyomtatványokat. 

A Technológiai utasításokat (TU), amely rögzíti az adott technológia alkalmazási, tárgyi, 

személyi, ellenőrzési feltételeit és feladatait, a műszaki ellenőrnek a beépítés megkezdése előtt 

jóvá kell hagynia. 

23.1 Mintavétel, minősítés 

A minősítés feltétele, hogy a minta és a mintavétel szabályos volt, illetve valamennyi előírt 

vizsgálat megtörtént értékelhető eredménnyel. Az értékelés során a mért adatokból 

meghatározzák a vizsgált paramétereket, majd a minősítés során megállapítják a mintával 

reprezentált tétel megfelelőségét. A minőség-ellenőrzés során a nem megfelelőnek minősített 

eseteket kezelésére alkalmazandó a helyesbítő és megelőző tevékenység. 
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