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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 
kijelölt feladatok kiviteli terveit a Global Terv Kft. megbízásából az InnoStruktúra Kft. készíti 
el.  
 
Jelen tervdokumentáció tárgya a Budapest, XI. kerület Budaörsi út – Egér út csomópont 
korrekciója. 

2 Jelenlegi állapot 
2.1 Tervezési terület 

A tervezési terület elhelyezkedését az alábbi 1. ábra, míg a területet csomópont meglévő 
kialakítását a 2. ábra mutatja. A terület Budapest XI. kerületében helyezkedik el.  
 

1. ábra: A tervezési terület elhelyezkedése 
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2. ábra: A tervezési terület elhelyezkedése 

 
A tervezési területet az U-01 Áttekintő helyszínrajz tartalmazza.  
A jelenlegi forgalmi rendet az U-03.1 Forgalomtechnika – jelenlegi állapot tervlap tartalmazza.  
 

2.1.1 Egér út 

Az Egér út érintett, az M1-M7 autópálya 7. km-nél található csomópontja és a Budaörsi út 
közötti szakasza 4 sávos, elsőrendű belterületi főút, tervezési osztálya B.III.a.B.  
 
A forgalmi sávok szélessége jelenleg: belső sávokban 3,50, külső sávokban 3,75 m, kettős 
záróvonallal.   
 
Az autópálya-csomópont és a Budaörsi út közötti szakaszon az autópálya felől közeledve 70 
km/h a megengedett sebesség.  
 
Hossz-szelvénye a csomópont előtt ~2,17 %-os emelkedővel csatlakozik.  
A Budaörsi úti csomópontnál oldalesése ~1-4% között jellemző, ezt követően déli irányba (M1-
M7 felé) haladva tetőszelvényes kialakításra vált.  
Az út keleti oldalán kiemelt szegély, mögötte szalagkorlát és zajvédő fal, nyugati oldalán 
szegély nélkül, zajvédő fal helyezkedik el.  
 
A csomóponti szakasz vízelvezetését részben a kiemelt szegély mentén, Budapest felé az első 
útcsatlakozásnál elhelyezett víznyelő biztosítja, részben az autópálya irányában a zajvédő 
falakat követően, nyílt árok.  
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3. ábra: Egér út az M1-7 csp. irányába (mögötte: csomópont) 

 

 
4. ábra: A csomópont a szervízút irányából (szemben: Egér út) 
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5. ábra: Az Egér út burkolata a csomóponti osztályozóban  
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6. ábra: A burkolat meglévő kialakítása a csomópontban 

 

2.1.2 Budaörsi út 

Az út kétsávos belterületi főút, Budaörs és Budapest közötti egyik fő közlekedési folyosó, 2 
sávos belterületi elsőrendű főút, tervezési osztálya B.III.a.C. 
A megengedett sebesség a csomóponthoz érkező szakaszokon 60 km/ó.  
 
A kétsávos út északi oldalán kerékpárút található, a csomópont keleti oldalán ingatlanokat 
kiszolgáló szervízúttal. A vízelvezetést ezen a szakaszon kiemelt szegélyek mögötti, burkolat 
árok biztosítja. A déli oldalon az út jelentős töltésen halad, amelyet kiemelt szegély és 
szalagkorlát választ el az úttól.  
 
A meglévő sávszélességek: 

 a csomópont nyugati oldalán: 
o Budaörs felé egyenesen haladó sáv: 4,00 m 
o Budaörs felé megszűnő sáv: 3,25 m 
o Budapest felé egyenesen haladó sáv: 3,25 m 
o Egér út irányába kanyarodó sáv: 3,50 m. 

 
A csomópontban jelenleg Budapest felől egyenes, Egér út irányú balra kanyarodó és egy 
Budapest irányú forgalmi sáv található. Budaörs felől érkezve külön Egér út irányú jobbra 
kanyarodó sáv, egy Budapest irányú egyenesen haladó forgalmi sáv, a Budaörs irányú egyenes 
forgalmi sáv és egy, az Egér út felől Budaörs felé balra kanyarodók számára kialakított 
besorolást segítő sáv található.  
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A szakaszon az út hossz-esése kb. 6,0-6,1% között változik. Az út Budapest felé esik, a 
csomópont délnyugati oldalán az út mentén a töltés övárka található. A csomópont délkeleti 
oldalán kb. 3 m magas töltés található.  
A szakaszon az út meglévő oldalesése 0,5-1,5% között jellemző.  
 
 

 
7. ábra: A Budaörsi út lejtője (szemben: csomópont) 

 

 
8. ábra: A Budaörsi út emelkedője csomóponttól nyugatra (mögötte: csomópont) 
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9. ábra: Ingatlanok, szervízút, kerékpárút, nyílt árok a Budaörsi út északi oldalán (jobbra: 

csomópont) 

 
 



12  Tervszám: 1891/5.4 

 

10. ábra: távlatban megszüntetésre kerülő útcsatlakozás (mögötte: csomópont) 

 
 

 
11. ábra: Egér út – Budapest irányú kanyarodó sáv (szemben) 
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12. ábra: Egér út – Budapest irányú kanyarodó sáv töltésrézsűje 

 

 
13. ábra: Budaörs – Egér út irányú kanyarodó sáv rézsűje és a meglévő árok 
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14. ábra: Budaörs – Egér út irányú kanyarodó sáv padkája  

 

 
15. ábra: Budaörs – Egér út irányú kanyarodó sávban lévő útcsatlakozás  
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2.2 Forgalmi viszonyok 
Forgalomszámlálást végeztünk az e-ÚT 02.01.22 (TU 05) „Helyi közutak keresztmetszeti 
forgalmának meghatározása” előírás figyelembe vételével.  
A kézi forgalomszámlálás 2018.09.20-án reggeli és délutáni órában történt, a reggeli (6:00 – 
9:00 között) és délutáni (15:30 – 18:30 között) csúcsidőszakokban a Budaörsi út – Egér út 
csomópontban. 
  
A mértékadó óraforgalmak a fenti tényezők alkalmazásával, illetve az e-UT 02.01.22 alapján 
az alábbiak szerint adódnak:  

 a 8 órás forgalom számítása a reggeli és délutáni csúcsokban mért adatok 480 percre 
történő kiterjesztésével, 

 napi gépjárműforgalom számítása (a 8 órás forgalom * 1,95), 
 a mértékadó óraforgalom (MÓF) számítása (napi gépjárműforgalom * 0,09), 

ahol 1,95 és 0,09 a „nem üdülő jellegű forgalomhoz” tartozó szorzószámok.  
 
Fentiek alapján a délutáni csúcsforgalom adódott mértékadónak, amelyre a forgalomáramlási 
ábrát az alábbi 16. ábra mutatja. 
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16. ábra: Forgalomszámlálási adatok, délutáni csúcsóra 
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3 Tervezett állapot 
3.1 Tervezési paraméterek 

A tervezett létesítmények paraméterei a megbízóval történt egyeztetések nyomán a vonatkozó 
Útügyi Műszaki Előírásnak és a Megrendelői diszpozíciónak megfelelően: 
 
Útkategória:     B.III.a.C. (Egér út) 
Tervezési sebesség a csomópontban:  40 km/h 
 

Paraméter Előírt érték Alkalmazott érték 

Rmin 45 m - 
Pmin 32 m - 
emax 14% 2,17% 
Rdmin 350 m (megállási lt.) 350 m 
Rhmin 500 500 m 
dmin 2,5% 1,5% 

oldalakadály-távolság 0,50 0,50 m 
forgalmi sáv szélessége 3,25 m 3,25 m 

biztonsági t. kiemelt szegély előtt 0,50 m 0,50 m 
 
Útkategória:     B.III.a.C.  (Budaörsi út) 
Tervezési sebesség a csomópontban:  40 km/h 
 

Paraméter Előírt érték Alkalmazott érték 

Rmin 45 m 45 m 
Pmin 32 m - 
emax 14% 6,18% 
Rdmin 350 m (megállási lt.) - 
Rhmin 500 - 
dmin 2,5% 1,5% 

oldalakadály-távolság 0,50 0,50 
forgalmi sáv szélessége 3,25 m min.   

biztonsági t. kiemelt szegély előtt 0,50 m 0,50 
 
 
Ezen felül:  

 rámpák és járdák maximális esése:     5,0%, 
 szegélymagasság kerékpáros átvezetésnél:    0 cm, 
 útszegély magasság:       15 cm. 
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3.2 Tervezési kötöttségek 
A csomópont áttervezésének alapelve a forgalombiztonság és kapacitás gazdaságos növelése a 
csomóponti sebességek csökkentésének kikényszerítése által.  
A célok elérése érdekében kiemelt cél volt a jelenlegi töltéskorona megtartása mind a Budaörs 
felőli, mind a Budapest felőli oldalon, ui. ennek szélesítése ingatlanhatár és költség 
szempontjából is hátrányos lett volna.  
 
További kötöttséget jelent a csomópont északnyugati oldalán lévő szervízút (Madárhegyi út) 
hossz-szelvényi kialakítása, amely jelentősen eltér a Budaörsi útétól, a csomóponttól 20-30 
méterre már 2-3 méteres szintkülönbséget. Ugyanakkor a szervízút megtartandó északi irányú 
kapcsolata miatt.  
 
A Budaörsi út északi oldalán lévő ingatlanok kiszolgálása jelenleg az úttal párhuzamos kb. …. 
m széles szervízúttal történik, amely 4 ingatlan megközelítését biztosítja. Ezek közvetlenül a 
Budaörsi útra nem csatlakoztathatóak, így a szervízút megtartandó.  
 
Kötöttségként jelentkezik a Budaörsi úttal párhuzamos kerékpárút, amelyet természetesen 
elbontani nem lehet, áthelyezni a többi kötöttség és/vagy forgalombiztonsági okok miatt – 
például a Budaörsi út déli oldalára – nem lehetséges.  
 
Távlatban megszűnő kötöttség a Cickafark utca, amelyet a Megbízó és a kerület közötti 
egyeztetés alapján a kerület megszüntetni szándékozik.  
 
A tervezési kötöttségekről áttekintést nyújt a 17. ábra.  
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17. ábra: Tervezési kötöttségek szemléltetése 

 
 

3.3 Helyszínrajzi kialakítás 
A bemutatott tervezési kötöttségeknek megfelelően a tervezett kialakítás az alábbi főbb 
szempontok szerint került kialakítása:  

 a BudaörsBudapest irányú forgalmi sáv R= … m sugarú ellenívekkel kerül elhúzásra 
az Egér út irányába, 

 a Budapest-Budaörs irányok között egy személygépjármű felállására elegendő hely 
került kialakításra szigetek kialakításával,   

 az Egér út  Budapest irányába (helyszínrajzi értelemben) megtartásra került a jobbra 
kanyarodó sáv burkolatszéle, 

 a Budaörs  Egér út jobbra kanyarodó sáv széle (helyszínrajzi értelemben) megtartásra 
került,  

 a Budapest  Budaörs egyenes irány észak-felé … m szélesítéssel elhízásra került,  
 a kialakított középszigetek nyerges szerelvény alapulvételével ellenőrzésre kerültek 

járhatóságra, amely alapján a szigetek egyes részein K-szegéllyel, járható rész került 
kialakításra.  

 
 
A helyszínrajzi kialakítást az U-02.1 Útépítési helyszínrajz tartalmazza. 
 

szervízút 
töltése 

Egér út töltése 

Egér út töltése 

Ingatlankiszolgálás 

Cickafark u. 

Kerékpárút 
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3.4 Hossz-szelvényi kialakítás 
 

A tervezett kialakítás a Budaörsi út úttengelyében követi a meglévő tengely hossz-szelvényét. 
A meglévő esések Budapest irányába 6,02-6,15% között változnak, amelyet a tervezett hoss-
szelvény -2 … +2,9 cm szintkülönbséggel követ.  

Az Egér út csomóponthoz közelebbi szakaszán a vízelvezetés szempontjai és a Budaörsi úttal 
való összehangolás miatt a meglévő hossz-szelvénytől R=500 m homorú lekerekítéssel, a 
legnagyobb eltérés helyén 12 cm-es szintkülönbség tervezett (pályaszint-csökkenés). 

A tervezett kialakítás hossz-szelvényeit az U06.1, U06.2. tervlapok tartalmazzák. 

4 Pályaszerkezetek 

4.1 A tervezési forgalom meghatározása 

Az e-UT 06.03.13 előírás 4.2.2. pontja alapján a tervezési forgalom az összevont 
járműkategóriák alapján határozható meg. A tervezési forgalom meghatározásához az autóbusz 
(egyes és csuklós), a nehéz tehergépkocsi (össztömeg > 7,5 tonna), a pótkocsis tehergépkocsi 
valamint a nyerges tehergépkocsi járműkategóriákat kell figyelembe venni. 
A tervezési forgalom az alábbi összefüggésekkel számítható: 
 
푇퐹 = z ∙ 1,25 ∙ 365 ∙ 푡 ∙ 푟 ∙ 푠 ∙ 푓 ∙ (Á푁퐹 ∙ 푒 + Á푁퐹 ∙ 푒 + Á푁퐹 ∙ 푒 + Á푁퐹 ∙ 푒 ) 
 
vagy: 

푇퐹 = 1,25 ∙ 365 ∙ 푡 ∙ ÁNET 
 
ahol: 

Á푁퐸푇 = z ∙ 푟 ∙ 푠 ∙ 푓 ∙ (Á푁퐹 ∙ 푒 + Á푁퐹 ∙ 푒 + Á푁퐹 ∙ 푒 + Á푁퐹 ∙ 푒 ) 

 

 
ahol: 

TF : tervezési forgalom, F100, egységtengely-áthaladás [db], 
ÁNET : az egységtengelyek átlagos napi áthaladási száma egy sávban, egy irányban 

[egységtengely/nap], 
z : az egyes 115 kN-os tengely, a kettős 180 kN-os tengely és az útkímélő 

190 kN-os tengely többlet fárasztó hatását figyelembe vevő szorzó, addig, 
amíg ezeknek megfelelő járműátszámítási szorzók meg nem jelennek [-], 

1,25 : biztonsági tényező, 
t : tervezési élettartam [év];  

autópályákon és kiemelt jelentőségű önkormányzati főutakon: 20 év; 
országos főutakon és önkormányzati kezelésű főutakon és/vagy 
gyűjtőutakon: 15 év; országos és önkormányzati kezelésű mellékutakon: 10 
év, 
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r : irányszorzó, amelynek segítségével a mindkét irányban adott keresztmetszeti 
forgalomból az egyik irányú forgalmat számítjuk ki [-], 

s : sávszorzó, amely az egyik irányban vezető forgalmi sávok számától függ [-],
fN : a pályaszerkezet-méretezéshez képzett összevont járműosztályok 

forgalomfejlődési szorzója az e-UT 02.01.31 [ÚT 2-1.118:2005] alapján [-], 
ÁNFa : egyes és csuklós autóbuszok [jármű/nap], 

ea : járműátszámítási szorzó, egyes és csuklós autóbusz, 
ÁNFn : egyes nehéz tehergépkocsik [jármű/nap], 

en : járműátszámítási szorzó, egyes nehéz tehergépkocsik, 
ÁNFp : pótkocsis tehergépkocsik [jármű/nap], 

ep : járműátszámítási szorzó, pótkocsis tehergépkocsik, 
ÁNFny : nyerges szerelvények [jármű/nap], 

eny : járműátszámítási szorzó, nyerges szerelvények. 
A pályaszerkezet méretezése során az előírás értelmében a nehézgépjármű-forgalom 
fejlődésének figyelembe vételére a nehézgépjármű-kategóriára vonatkozó forgalomfejlődési 
szorzót kell használni, amely a méretezés során az összes nehézgépjármű osztályra érvényesnek 
tekintendő. A forgalomfejlődési szorzót a forgalomba helyezés évétől számított „t” tervezési 
élettartam felének évére kell kiszámolni, 2000-es bázisévre vonatkoztatva, az e-UT 02.01.31 
szerint. Ez három lépésben történik, az alábbi egyenletek szerint, a feltételezve a 2018. évi 
forgalomba helyezést.  
Első lépésben a meghatározandó az alapév forgalmának viszonya a nullév forgalmához: 

푓é /é
, , = 푎 , , ∙ (é푣 − é푣 ) + 푏 , , ∙ (é푣 − é푣 ) + 푐 , , ∙ (é푣 − é푣 ) + 푑 , ,   

 
Második lépésben a távlati év forgalmának viszonya a nullév forgalmához: 

푓é /é
, , = 푎 , , ∙ (é푣 − é푣 ) + 푏 , , ∙ (é푣 − é푣 ) + 푐 , , ∙ (é푣 − é푣 ) + 푑 , ,   

 
A két arányszám felhasználásával adódik a forgalomfejlődési szorzó: 

푓 = 푓é /é
, , =

푓é /é
, ,

푓é /é
, ,   

ahol:  
a j,t,k, b j,t,k 
 c j,t,k, d j,t,k 

: a forgalomfejlődési függvény paraméterei j-edik járműosztály, t-edik területi 
egység és k-adik útkategória esetén (d=1,0), 

év0 : nullév: a szorzók függvényparamétereinek báziséve: 2000, 
év1 : alapév: a legfrissebb forgalomszámlálási eredmények éve, 
év2 : távlati év: az az év, amelyre a forgalmat előrebecsüljük. 

Az „a”, „b”, „c” és „d” együtthatók az előírásban meghatározott harmadfokú forgalomfejlődési 
görbék paraméterei a vonatkozó előírás alapján. 
A számítás során a nehézgépjármű-forgalom hasonló járműtípusokból álló összevont 
járműosztályokba sorolva kerül figyelembe vételre, melyeket az alábbi 1. táblázat tartalmaz.  
 

Jel Járműosztály Járműátszámítási szorzó, „e” 

B Egyes és csuklós autóbuszok 1,3 
C Egyes nehéz tehergépkocsik (össztömeg > 7,5 tonna) 0,6 
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D Pótkocsis tehergépkocsik 1,6 
E Nyerges szerelvények 1,7 

1. táblázat: Az összevont járműosztályok járműátszámítási szorzója 
 
A tervezési forgalom értéke alapján az útszakasz forgalmi terhelési osztályba sorolandó az 
e-UT 06.03.13 előírás 4.1 táblázata alapján (2. táblázat).  

Jel Forgalmi terhelési osztály Tervezési forgalom, TF (F100, millió db) 
A Nagyon könnyű 0,031) < TF ≤ 0,1 
B Könnyű 0,1   < TF ≤  0,3 
C Közepes 0,3   < TF ≤  1,0 
D Nehéz 1,0   < TF ≤  3,0 
E Nagyon nehéz 3,0   < TF ≤ 10,0 
K Különösen nehéz 10,0   < TF ≤ 30,0 
R Rendkívül nehéz > 30,0 

2. táblázat: A forgalmi terhelési osztályok megnevezése 
 
A tervezési forgalom fentiek alapján, a rendelkezésre álló legfrissebb, 2018. évi 
forgalomszámlálási adatok alapján került meghatározásra.  
 
A tervezési forgalom számításához a saját forgalomszámlálás eredményeit vettük alapul, mivel 
a Budaörsi út (1. sz. főút) csak a 2+550 km. szelvénytől Országos közút, és a tárgyi szakaszra 
nincsen forgalomszámlálási adat.  
A saját számlálásunk feldolgozása alapján, az egyes keresztmetszetekben az alábbi ÁNET 
értékek vehetők alapul: 

 Budapest  Budaörs irányban:   403 db. egységtengely 
 Budaörs  Budapest irányban:   496 db. egységtengely 
 Egér úton (négy sáv együtt):   218 db. egységtengely.  

A méretezés alapadatai az alábbiak:  

 t = 15 év 
 s = 1,0   
 r = 1,0 (Budaörsi út) r= 0,5 (Egér út) 
 fN = 1,28 (2020. évi átadást feltételezve)  

A tervezési forgalom a fentiek alapján: 

 Budapest  Budaörs irányban:   5.318.658 db. egységtengely, 
 Budaörs  Budapest irányban:   6.546.305 db. egységtengely, 
 Egér úton (négy sáv együtt):   1.436.827 db. egységtengely. 

 
A forgalmi terhelési osztály: 

 Budapest  Budaörs irányban:   E, nagyon nehéz 
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 Budaörs  Budapest irányban:   E, nagyon nehéz 
 Egér úton (négy sáv együtt):   D, nehéz. 

Valamennyi útszakasz Fokozott (F) igénybevételi kategóriába tartozik az e-ÚT 06.03.21 
szerinti besorolás alapján.  
 

4.2 Alkalmazott pályaszerkezetek 
A meglévő útpálya szerkezete fúrt mintavétel alapján: 

 Budaörsi úton: 
o 40 mm aszfaltbeton kopóréteg, 
o 53 mm aszfaltbeton kopóréteg, 
o 44 mm aszfaltbeton kopóréteg, 
o szemcsés alapréteg.  

 Egér úton: 
o 42 mm aszfaltbeton kopóréteg, 
o 76 mm aszfaltbeton kötőréteg, 
o 92 mm aszfaltbeton kötőréteg, 
o 80 mm aszfaltbeton alapréteg, 
o szemcsés alapréteg. 

Útpályaszélesítés (Budaörsi út) esetében alkalmazott pályaszerkezet: 

 40 mm AC11 kopó (mF) 25/55-65 aszfaltbeton kopóréteg, 
 70 mm AC22 kötő (mF) 25/55-65 aszfaltbeton kötőréteg,  
 80 mm AC22 kötő (mF) 25/55-65 aszfaltbeton kötőréteg, 
 sami réteg, 
 200 mm Ckt-4 alapréteg,  
 200 mm homokoskavics védőréteg (E2 ≥ 65 MPa), 
 tömörített földmű (E2 ≥ 40 MPa). 

Lokális pályaszerkezet-csere (Budaörsi út) eseténben alkalmazott pályaszerkezet: 

 40 mm AC11 kopó (mF) 25/55-65 aszfaltbeton kopóréteg, 
 70 mm AC22 kötő (mF) 25/55-65 aszfaltbeton kötőréteg,  
 80 mm AC22 kötő (mF) 25/55-65 aszfaltbeton kötőréteg, 
 sami réteg, 
 200 mm Ckt-4 alapréteg,  
 200 mm homokoskavics védőréteg (E2 ≥ 65 MPa), 
 tömörített földmű (E2 ≥ 40 MPa). 

Lokális pályaszerkezet-csere (Egér út) eseténben alkalmazott pályaszerkezet: 

 40 mm AC11 kopó (mF) 25/55-65 aszfaltbeton kopóréteg, 
 100 mm AC22 kötő (mF) 25/55-65 aszfaltbeton kötőréteg, 
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 sami réteg, 
 200 mm Ckt-4 alapréteg,  
 200 mm homokoskavics védőréteg (E2 ≥ 65 MPa), 
 tömörített földmű (E2 ≥ 40 MPa). 

A lokális pályaszerkezet cserék a csomópont déli oldalán a Budaörsi út és az Egér út pályáját 
érintik, az útpálya elhúzása miatt, a szükséges hossz-és oldalesések kialakítása miatt szükséges 
mértékben.  

 
Egyrétegű beavatkozás pályaszerkezete (hossz/kereszt-szelvény miatti magassági korrekció 
esetén, 0-10 mm szintkülönbségig): 

 40 mm marás, kopóréteg eltávolítása,  
 40-50 mm AC11 kopó (mF) 25/55-65 kopóréteg építése. 

Kétrétegű beavatkozás pályaszerkezete (hossz/kereszt-szelvény miatti magassági korrekció 
esetén, 0-80 mm szintkülönbségig): 

 40 mm marás, kopóréteg eltávolítása,  
 40 mm AC11 kopó (mF) 25/55-65 kopóréteg építése 
 70-120 mm AC11 kopó (mF) 25/55-65 

Útpálya burkolatszélek helyreállítása az alábbi („H” jelű pályaszerkezet): 

 45 mm MA11 kopó 35/50, ~30 cm szélességben 
 45 mm MA11 kopó 35/50, ~15 cm szélességben 
 200 mm C12/15-32-F1 alapbeton, hézagolva, 
 150 mm homokoskavics ágyazat (E2 ≥ 65 MPa), 
 tömörített földmű (E2 ≥ 40 MPa). 

Burkolatcsere (járdában) pályaszerkezete az alábbi („B2” jelű pályaszerkezet):  

 kopóréteg eltávolítása, 
 MA11 kopó 35/50 építése, terv szerint. 

Burkolatcsere (útpályában) pályaszerkezete az alábbi („B1” jelű pályaszerkezet):  

 átlagosan 40-50 mm marás, kopóréteg eltávolítása, 
 40-50 mm AC11 kopó (mF) 25/55-65 építése. 

Burkolatszélesítés pályaszerkezete az alábbi („SZ” jelű pályaszerkezet):  

 40 mm AC11 kopó (mF) 25/55-65,  
 70 mm AC22 kötő (F) 50/70, 
 80 mm AC22 kötő (F) 50/70, 
 200 mm Ckt-4 alapréteg, 
 250 mm homokoskavics ágyazat (E2 ≥ 65 MPa), 
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 tömörített földmű (E2 ≥ 40 MPa). 

Kiemelt szegélyek pályaszerkezete az alábbi („KI” jelű pályaszerkezet):  

 előregyártott beton kiemelt szegély elem, C25/30-32-F1-XF3-XD3 só- és fagyálló 
betonból 

 150 mm C20/25-32-F1 helyszíni betongerenda, 
 150 mm homokoskavics ágyazat (E2 ≥ 65 MPa), 
 tömörített földmű (E2 ≥ 40 MPa). 

Süllyesztett szegélyek pályaszerkezete az alábbi („SÜ” jelű pályaszerkezet):  

 előregyártott beton süllyesztett szegély elem, C25/30-32-F1-XF3-XD3 só- és fagyálló 
betonból,  

 150 mm C20/25-32-F1 helyszíni betongerenda, 
 150 mm homokoskavics ágyazat (E2 ≥ 65 MPa), 
 tömörített földmű (E2 ≥ 40 MPa). 

Kerti szegélyek pályaszerkezete az alábbi („KE” jelű pályaszerkezet):  

 előregyártott beton kerti szegély elem, C25/30-32-F1-XF3-XD3 só- és fagyálló 
betonból 

 150 mm C20/25-32-F1 helyszíni betongerenda, 
 150 mm homokoskavics ágyazat (E2 ≥ 65 MPa), 
 tömörített földmű (E2 ≥ 40 MPa). 

Zöldfelületek építése és kivitelezés utáni helyreállítása („Z” jelű pályaszerkezet): 

 10 cm fedőréteg eltávolítás (kivitelezéssel érintett felület esetén), 
 tömörítés Trγ≥95%, 
 10 cm humuszterítés, 
 füvesítés.  

A kivitelezés során sérült szegélyköveket az eredetivel megegyező anyagú és típusú, minimum 
a vonatkozó szabványban előírt minőségű, ép szegélykövekkel kell pótolni, C20/25-32-F1 
(földnedves) minőségű betongerendába fektetve. A kivitelezés során sérült egyéb felületek, 
úttartozékok, egyebek helyreállításáról a kivitelező feladata gondoskodni. 
Új és régi burkolatok csatlakozásánál a csatlakozási vonalakat szélvágással kell kialakítani, és 
a csatlakozási vonalakat utólagos bitumenkiöntéssel, vagy a Megrendelő által jóváhagyott 
speciális ragasztószalaggal el kell látni. A vágások a pálya tengelyével párhuzamosak és arra 
merőlegesek legyenek.  
Süllyedt, töredezett felülethez csatlakozni nem szabad, a süllyedést, töredezettséget meg kell 
szüntetni. Régi és új aszfaltfelület csatlakozásánál szintbeli különbség nem lehet.  
 
A pályaszerkezeteket az U-04 Mintakeresztszelvények tervlapok tartalmazzák.  
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5 Érintett közúti kapcsolatok 
Közúti kapcsolatok nem érintettek. 

6 Műtárgyak  

Műtárgyak nem épülnek.  

7 Környezetvédelem 
7.1 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. 

7.2 Hulladékkezelés 

7.2.1 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.  

7.2.2 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.  

7.2.3 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. 

7.2.4 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.  
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7.2.5 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. 

7.3 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. 

8 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. 
 
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.  
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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 (3. táblázat). 

 
3. 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 5. 
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.  
  

 



29  Tervszám: 1891/5.4 

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

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

 

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

9 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. 

10 Hófúvás elleni védelem 
Hófúvás elleni intézkedések nem kerülnek tervezésre. A hóval kapcsolatos intézkedések, 
hóeltakarítás a kezelő feladata. 

11 Vízelvezetés, csatornázás 
A tervezett …. m2 új burkolt felületet eredményez.  
 
A tervezés során amennyire a tervezési kötöttségek megengedték, a meglévő vízelvezetési 
viszonyok javítására törekedtünk.  
A pálya vízelvezetését a meglévő létesítmények biztosítják: 

 az északi irányba eső BudapestBudaörs útpályát a meglévő burkolt árkos vízelvezető 
rendszer biztosítja, amelyet az útpályaszélesítés szakaszán átereszben kell átvezetni. 
Erre szakági terv készül.  

 a BudaörsBudapest irányú útpálya oldalesése déli irányú, azonban a Budaörsi út 
jelentős hossz-esése miatt, a meglévő állapothoz hasonlóan, a csomópont dél-nyugati 
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oldaláról a csapadékvizek egy része a csomópont dél-keleti oldalára, majd a kiemelt 
szegély mentén a meglévő víznyelőbe kerülnek kivezetésre. A csapadékvizek másik 
része a délnyugati oldalon lévő övárokba kerülnek kivezetésre.  

 
Az alkalmazott kialakítás lehetővé teszi a vizek meglévő rendszerbe történő elvezetését a 
meglévő állapottal megegyező módon. 
 
A vízelvezető rendszer kivitelezés előtti és utáni tisztítása szükséges! 

12 Vasúti és egyéb pályákkal, vezetékekkel való keresztezések 
A tervezési szakaszon vasúti keresztezés, illetve egyéb pálya keresztezése nem található. 

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

Folyamatban.  
 
Az érintett közművekkel kapcsolatban szakági tervek készülnek. 
 
Az eddig járdában lévő, de a munkák után úttestbe kerülő közműaknák fala teherbíróra építendő 
és fedlapja teherbíró fém fedlapra cserélendő. 
Az építéssel érintett területeken és a zöldterületeken az érintett szerelvényeket szintbe kell 
helyezni. Az érintett szerelvényekről a mennyiségi kimutatás ad áttekintést.  
 
A közművek elhelyezkedését az U-02.3 Közműgenplán tartalmazza.  

14 Világítás 
Közvilágítással és elektromos létesítmények kialakításával kapcsolatban szakági terv készül. 

15 Úttartozékok 
Útburkolati jeleket és jelzőtáblákat ld. az „Építés alatti és utáni forgalmi rend” c. fejezetben.  
 
A csomópont délkeleti oldalán, az Egér út  Budapest irányú kanyarodó sáv külső szélén H1 
feltartóztatási fokozatú szalagkorlát építendő be.  
A szegély mentén jelenleg is szalagkorlát található, amely az autópálya csomóponti ágtól a 
Budaörsi út – Egér út csomóponttól keletre lévő első útcsatlakozásig tart. Az érintett szakaszon 
a meglévő szegély vonala kissé módosul, a szalagkorlát ezeken a helyeken cserélendő.   

16 Baleseti adatok 
Baleseti adatok elemzése nem szükséges.  
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17 Az úttal kapcsolatos egyéb építmények 
Az úttal kapcsolatos egyéb létesítmény nincsen.  

18 Igénybe vett területek 
Építéssel igénybe vett területek helyrajzi számai:  

 1147/13 
 1147/14 
 1287/2 
 1146/2 

 
Az építéssel közvetlenül szomszédos ingatlanok helyrajzi számai: 

1147/7, 1146/1, 1694/5, 1694/4, 1694/3, 1694/2, 1694/1, (1587), 1586/2, 1582. 

  
Az érintett területek nemhiteles tulajdoni lapját a tervdokumentáció tartalmazza. 
A tervezett létesítményekre vonatkozó tulajdonosi-, kezelői-, üzemeltetői lehatárolást az U-
02.2. TKU tervlap tartalmazza.  

19 Érintett épületek és egyéb létesítmények 
A létesítmény épületet vagy egyéb létesítményt nem érint.  

20 Építés alatti és utáni forgalmi rend ismertetése 
A tervezett átkelőhely illetve az érintett létesítmények a közforgalom számára megnyitottak, 
területükön a KRESZ szabályai érvényesek.  

20.1 Építés alatti ideiglenes forgalomszabályozás 
A kivitelezés félpályás útlezárással megoldható. Az építés alatti forgalmi rendet az U-03.3 
Forgalomtechnika – ideiglenes állapot tervlap(ok) tartalmazza(ák).    
 
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. 

20.1.1 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 
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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; 
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. 
 

20.2 Építés utáni forgalmi rend 

A csomópontban az elsőbbségi viszonyok és az osztályozó sávszámai lényegében nem 
változnak a megváltozó geometriától függetlenül.  
 
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. 

20.2.1 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 
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.  

20.2.2 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. 



34  Tervszám: 1891/5.4 

21 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. 

22 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  
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. 
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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. 

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. 

22.1 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 
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reprezentált tétel megfelelőségét. A minőség-ellenőrzés során a nem megfelelőnek minősített 
eseteket kezelésére alkalmazandó a helyesbítő és megelőző tevékenység. 
 
 
Budapest, 2019. március 

Dr. Igazvölgyi Zsuzsanna 
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