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Tervezői nyilatkozat 
 

 

Alulírott Ambrus Dávid okleveles építőmérnök az iUtak Mérnökiroda Kft. részéről kijelentem, 

hogy a „Budapest XI. kerület, Lőportorony utca tervezése a Walzer lakóparkhoz tartozóan, a 

Szerémi út és a budafoki út összekapcsolásával” tárgyú IU 61-02/02/2019 tervszámú útépítési 

engedélyezési tervnél az általános és eseti hatósági előírásokat (ÚME, OTÉK, RRT, helyi 

szabályozási-, munka- és balesetvédelmi, valamint tűzrendészeti előírásokat) valamit az érintett 

kezelő által kiadott hozzájárulásban foglaltakat betartottam. 

 

 

 

 

Budapest, 2019. június 27. 

 

 

 ……………………………… 

 Ambrus Dávid 

 okl. építőmérnök 
 KÉ-K tervező, 01-14544 
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1. Tervezési feladat leírása 

A Kondorosi Corner Zrt. (továbbiakban: Építtető) megbízása alapján a Walzer lakópark 

tervezésével kapcsolatos feladatokat a Városlépték Tervező és Tanácsadó Kft., mint Generál 

tervező látja el. A Generál tervező a tervezett beruházáshoz kapcsolódó útépítési feladatok 

tervezésével Társaságunkat bízta meg. Jelen útépítési szakági tervdokumentáció engedélyezési terv 

szinten készült el. 

A munka tervszáma: IU 61-02/02/2019. 

Az Építtető a beruházást ütemezve szándékozik megvalósítani az épületek kialakításának gazdasági, 

jogi és kivitelezési szempontjai miatt. Jelen tervdokumentáció a lakópark bekötőútjainak 

közútkapcsolat biztosítására szolgáló, a Szerémi út és a Budafoki út összekapcsolásával épülő 

Lőportorony utca tervezett útépítési és forgalomtechnikai kialakítását tartalmazza, összhangban a 

Generál tervezői tervdokumentációval, engedélyezési tervszinten. 

A terület geodéziai alaptérképét és földhivatali térképét, illetve az építész tervezett állapotot a 

Generál tervező biztosította számunkra.  

A tervdokumentációt a 2019.06.03-án kapott építész alaptérkép alapján készítettük el. 

A tervezés során több helyszíni bejárást tartottunk, melyek során megismertük a jelenlegi állapotot, 

illetve feltérképeztük a meglévő forgalmi rendet. 

A tervezés során rendszeresen egyeztetéseket folytattunk a Generál tervezővel, illetve a szakági 

tervezőkkel. Az Építtetővel történő egyeztetéseket a Generál tervező folytatta le. 

2. Előzmények 

A Budapest, XI. kerület, Budafoki-Kondorosi-Lőportár utak által határolt telkeken létesítendő 

többfunkciós épületcsoport tervezésére az Építtetőtől kapott Generál tervezői megbízást a 

Városlépték Kft., mely társaságunkat bízta meg az útépítési szakági munkarészek elkészítésével. 

Az engedélyezési terv előkészítésére a Generál tervező egy ingatlanhasznosítási és beépítési 

tanulmányt készített a Budapest XI. kerület, Budafoki út, Kondorosi út, Szerémi út, Lőportorony 

utca által határolt tömbre, és azon belül a 3995/6 helyrajzi számú telekre, melyben az Építtetővel 

együttműködve fejlesztették ki a tervezési programot, az építészeti kialakítást, valamint a szükséges 

műszaki tartalmat, mely jelen engedélyezési állapot alapját képezi. A tervezés során több 

alkalommal történt egyeztetés a XI. kerület polgármesterével és főépítészével, valamint a területre 

vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatot (KÉSZ_9) készítő település-tervezőkkel, hogy a tervezett 

fejlesztés eredményeképpen létrejövő nagyszámú lakás, és jelentős méretű kiszolgáló, szolgáltató, 
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kereskedelmi és irodakapacitás illeszkedjen a kerület fejlesztési terveibe, továbbá infrastrukturális 

ellátásába. 

Az időközben elfogadott KÉSZ_9 alapján megtörtént a telekosztás, kialakításra kerültek az építési 

telkek, és az azok feltárásához szükséges közterületek. 

A tanulmányterv 2018 áprilisában a kerületi Tervtanács előtt is bemutatásra került. Az 

engedélyezési terv a Tervtanács által tett észrevételeit is figyelembe véve került kialakításra.  

Az építési telkek feltárása a Budafoki út és Szerémi út között létesülő Lőportorony útról, és az 

innen lecsatlakozó új bekötő útról történik. Jelen útépítési tervdokumentáció a 3995/2 hrsz 

ingatlanon tervezett Lőportorony utca tervezett kialakítását tartalmazza. 

3. A tervezési terület és a környezeti körülmények leírása 

A tervezési terület Dél-Budán, Albertfalván található, a Duna közelségében.  

A tervezési területen egy nagy beépítetlen tömb („valamikori ipari területen kialakult rozsdaövezet 

része”), melyen kisebb alapterületű, elbontandó ipari épületek találhatók. A területen belül így 

meglévő közlekedési létesítmény nem található. 

A tervezési területet magába foglaló telektömböt az alábbi közterületek határolják:  

 Szerémi út (elsőrendű főútvonal) 

 Budafoki út (másodrendű főútvonal) 

 Kondorosi út (gyűjtőút) 

A Szerémi út a 6. sz. főútvonal bevezető szakaszának minősül, mely mellett a Budafoki út is 

jelentős forgalommal bír. Mindkét út 2x2 forgalmi sávos kialakítású, a csomópontjai pedig 

jelzőlámpás forgalomirányításúak. A Budafoki út aszfalt burkolattal ellátott, két oldalt kiemelt 

szegélysorral határolt, a tervezési terület környezetében az ellentétes forgalmi irányok között 

átlagosan 5.30 m széles, kiemelt szegélysorral határolt elválasztósziget található. A tervezési terület 

szakaszán a Budafoki úton a megengedett legnagyobb haladási sebesség 60 km/h. 

A területet déli irányból határoló út pedig a 2x1 forgalmi sávos Kondorosi út. Ezen utat a fejlesztési 

területtől a Kondorosi árok választja el. A Szerémi út aszfalt burkolattal ellátott, két oldalt kiemelt 

szegélysorral határolt, a tervezési terület környezetében az ellentétes forgalmi irányok között 

átlagosan 12,00 m széles, kiemelt szegélysorral határolt elválasztósziget található. A tervezési 

terület szakaszán a Szerémi úton a megengedett legnagyobb haladási sebesség 60 km/h. 
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4. Bontási munkák 

Mivel a tervezett lakóépületek, illetve az azokat kiszolgáló infrastruktúra kialakításához teljes 

területrendezés szükséges, jelen tervdokumentációban a tervezett közlekedési létesítményekhez 

tartozó tényleges bontási munkarészeket nem kerülnek bemutatásra. A terület fejlesztéséhez tartozó 

bontási munkálatokat egységesen a generál tervezői tervdokumentáció mutatja be. 

Ebből adódóan a közlekedési létesítmények kialakítása jelen tervdokumentáció keretében kvázi 

zöldmezős beavatkozásként történt. 

A terület szokásos munkagépekkel történő járhatósága speciális megoldások nélkül biztosítható. 

A terep-előkészítés megkezdése előtt a szükséges területszerzési, bontási, régészeti és robbanószer-

mentesítési feladatokat el kell végezni. El kell végezni továbbá az esetlegesen szükséges 

közműkiváltásokat is. 

A bontási munkálatok során az esetlegesen érintett közművekre fokozottan oda kell figyelni. 

A terep-előkészítés során ideiglenes víztelenítési szerkezetekkel a terep elázását, felpuhulását, 

elöntését meg kell akadályozni. 

A burkolat és szegély bontása során a törmelék elhelyezésére külön gondot kell fordítani. A 

burkolat bontásához bontókalapácsot, a továbbtöréshez pofás törőket, vagy kalapácsos törőket kell 

használni. A letört anyagokat célszerű átrostálni és keverőtelepen tárolni az esetleges 

újrafelhasználás végett. Az újrahasznosítás környezetvédelmi, gazdasági szempontból kedvező, 

egyéb esetben a bontott anyagot, veszélyes hulladékot szakszerűen elhelyező telepen kell 

elhelyezni. 

Az építéshez tartozó átmeneti tárolók pontos helyének kijelölését jelen munkarészben nem lehet 

meghatározni, mivel ezek csak a kivitelező által készített organizációs terv készítésénél 

határozhatóak meg. Azonban ezeket a területeket a későbbi tervfázisban sem lehet olyan területen 

kijelölni, melyek különleges védelmet igényelnek. Az átmeneti tárolók közművezetékre nem 

kerülhetnek. 

Az építkezés befejezése után építési törmelék, bontott anyag az építés területén nem maradhat. Az 

esetlegesen mart, újrahasznosítható anyagot engedéllyel rendelkező lerakóhelyen kell elhelyezni. 

Az építés során szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek csak diffúz légszennyezést nem 

okozó, és csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyező módon tárolhatóak. 

A 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. sz. melléklete alapján, külön jegyzék kell, hogy készüljön az 

útépítés során keletkező bontott anyagokkal kapcsolatban az előírt EWC kódok besorolása szerint. 
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5. Útépítési munkálatok 

Jelen tervdokumentáció a lakópark bekötőútjainak közútkapcsolat biztosítására szolgáló, a Szerémi 

út és a Budafoki út összekapcsolásával épülő Lőportorony utca tervezett útépítési és 

forgalomtechnikai kialakítását tartalmazza. A tervezett út, valamint gyalogos felületek a 9995/” 

hrsz. ingatlanon helyezkednek el. 

A tervezett létesítmények részletes bemutatását a következő fejezetek tartalmazzák. 

5.1. Helyszínrajzi kialakítás 

A tervezett út 401,87 méter hosszú, a 0+000,00 szelvényben, a Szerémi út burkolatához történő 

csatlakozással indul és a 0+401,87 szelvényben ér véget, a Budafoki út burkolatához történő 

csatlakozással. A Lőportorony utca aszfalt burkolattal épül, bal oldalon jellemzően K-szegélysorral, 

valamint jobb oldalon jellemzően kiemelt szegélysorral. A tervezett út szélessége folyópálya 

szakaszon 6,00 m, mely a tervezett tűzoltó járművek talpalási helyén 7,50 m szélességre növekszik. 

A talpalási területek 12,00 m hosszúak, bal oldali szélesítéssel épülnek, ahol a tervezett K-szegélyek 

között kiemelt szegélysor épül. A Budafoki út csomópontját megelőző szakaszon a burkolat 9,00 m 

-re szélesedik. Az út bal oldalán a K-szegélysor mellett a 0+012,40 szelvénytől a 0+348,40 

szelvények között, a talpalási területek szakaszainak kihagyásával zúzottkőszórással stabilizált 

útpadka épül, 1,30 m szélességben. A padka mellett, illetve a talpalási területeket határoló 

zöldterület mellett 1:1 hajlású rézsü épül. A 0+105,08 szelvénytől a tervezési szakasz végéig a jobb 

oldalon betonkőburkolattal ellátott járda épül, a Lőportorony utca kiemelt szegélysorához 

csatlakozva, valamint az ellentétes oldalon kerti szegélysorral határolva. A járda szélessége a 

0+0105,08 szelvénytől a 0+359,25 szelvényig 2,55 m, a határoló szegélysorok szélességével együtt. 

A 0+359,25 szelvénytől a járda szélessége a határoló szegélysorokkal együtt 2,50 m, mely a 

Budafoki út csomópontjánál déli irányba kiteresedik a tervezett gyalogos átvezetés irányába, ahol 

5,00 m szélességet vesz fel és átnyúlik a 3995/19 hrsz ingatlan területére. A csomópontban az 

északi oldalon az ingatlanhatárig épül a járda, melynek legkisebb szélessége 1,80 m, a határoló 

szegélysorokkal együtt. A tervezett út a Szerémi úthoz 8,00 m sugarú lekerekítőívekkel csatlakozik, 

a budafoki úthoz a jobb oldalon 8,00 m, a bal oldalon a helyszínrajzi kötöttségek miatt 18,00 m – 

6,00 m – 12,00 m sugarú hármas lekerekítés épül, mely egy 3,00 m sugarú lekerekítőívvel 

csatlakozik a szomszédos töltőállomás közútkapcsolatához. Ugyanitt a Budafoki út nyugati oldalán 

meglévő szűkület átépítése szükséges, átlagosan 2,70 m szélességben, 10, 55 m hosszon, a 

csatlakozás kialakításának érdekében. A Budafoki úton a csomóponti rekultivációhoz kapcsolódóan 

a meglévő elválasztószigetek újra épülnek. A déli ágon a szigetet határoló kiemelt szegélysor 59,25 

m hosszon mindkét oldalt újra épül, a szegélysorok között a meglévő burkolat elbontásával 

zöldterület, illetve a meglévő gyalogos átvezetés helyén tervezett új gyalogos átvezetés 
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fogadófelülete kap helyet. Az északi ágon az elválasztó szigetet határoló kiemelt szegélysor 8,10 m 

hosszon újra épül mindkét oldalon, a szegélysorok között a meglévő burkolat elbontásával 

zöldterület létesül. A tervezett út csatlakozásai mentén a burkolatépítések, illetve a szegélyépítések 

határán a Szerémi út, illetve a Budafoki út aszfalt burkolatának helyreállítása szükséges, 0,50 m 

szélességben. 

A tervezett gyalogos átvezetések előtt , az átvezetések szélességében taktilis figyelmeztető jelzésű 

burkolat épül 3 x 20 cm szélességben, ezekhez kapcsolódóan pedig taktilis vezetősávok épülnek a 

tervezett fogadófelületek burkolatszéléig történő kivezetéssel. 

A Lőportorony utca tervezett burkolatához a jobb oldalon a 0+096,94 szelvényben csatlakozik a 

Társaságunk által IU 61-02/1/2019 tervszámmal ellátott, 2019.06.19 dátummal kiadott 

tervdokumentációban foglaltak szerint a lakópark ingatlanjait kiszolgáló Nyugati dűlőút. A 

0+357,06 szelvényben a Lőportorony utca burkolatához szintén jobb oldalt csatlakozik a lakóparki 

ingatlanokat kiszolgáló Keleti dűlőút, melynek tervezett végleges kialakítása jelen 

tervdokumentáció kiadásának idején még tervezés alatt áll. 

A tervezett létesítményhez tartozóan a Szerémi út csomópontjában 1 db, a Budafoki út 

csomópontjában 2 db víznyelő bontása szükséges, és további 10 db új víznyelő létesítése szükséges 

a vízelvezetés biztosítása érdekében. A tervezett létesítmény meglévő felszíni közműszerelvényeket 

érint. A tervezett beavatkozáshoz tartozóan 4 db aknafedlap szintbehelyezése, továbbá a Szerémi út 

csomópontjában 1 db közvilágítási oszlop kiváltása szükséges. 

A tervezett létesítmények tényleges helyszínrajzi kialakítását az E-ÚT/HE-01 számú Útépítési 

helyszínrajz I. – Lőporotorony utca, illetve az E-ÚT/HE-02 számú Útépítési helyszínrajz II. – 

Lőportorony utca – Budafoki út csomópont tervlapok tartalmazzák. 

5.2. Magassági és keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett út magassági kialakításánál a Budafoki úthoz, illetve a Szerémi úthoz történő 

csatlakozás, illetve a megfelelő vízelvezetés biztosítása volt a cél, az építész szakági tervhez történő 

alkalmazkodással. 

A Lőportorony utca a tervezési szakasz elején csatlakozik a Szerémi út burkolatához, ahonnan a 

úttengely 0,50% eséssel halad a 0+008,55 szelvényig. Ezt 0,80% emelkedés követi 79,15 méter 

hosszon, majd 105,60 méter hosszon vízszintes magassági vonalvezetéssel halad az úttengely. A 

vízszintes szakaszt követően 155,80 m hosszon 0,50%-kal emelkedik az úttengely, mely végül 

0,60% eséssel csatlakozik a budafoki út burkolatához a tervezési szakasz végén. 

A tervezett út keresztirányú esése alapvetően bal oldali 2,00%, azonban a 0+087,70 - 0+0193,30 

szelvények között, a lakóingatlanok felőli magassági kötöttségek miatt a bal oldal burkolatszélének 

hullámoztatása történik. A bal oldal burkolatszéle ezen a szakaszon 2,00% - 4,00% között változik. 
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A Budafoki, illetve a Szerémi úthoz történő csatlakozásnál a tervezett út oldalesése felveszi a 

csatlakozó burkolatszélek hosszesésének értékét. 

A tervezett játdák magassági vonalvezetése követi az út magassági vonalvezetését, a járdák 

oldalesése a tervezett útburkolat irányába egységesen 2,00%. 

A tervezett út tényleges magassági vonalvezetését az E- ÚT/HO-01- számú Hossz-szelvény tervlap 

mutatja be. A jellemző keresztmetszeti kialakításokat pedig az E-ÚT/MK-01 számú Minta 

keresztszelvények tervlap tartalmazza. 

5.3. Útszegélyek 

A tervezett létesítményekhez tartozóan kiemelt, süllyesztett, K, illetve kerti szegély építése 

szükséges. A Lőportorony utcát alapvetően kiemelt szegély határolja, mely alól kivételt képez az É-

i oldalon lévő nemesített padkát útszakasz, ahol K szegélysort helyeztünk el. A dűlőutak burkolatát 

a Lőportorony utca burkolatától süllyesztett szegélysor választja el. A gyalogos járda zöld terület 

felőli oldalán pedig kerti szegélysort helyeztünk el. A Budafoki úti csomópont közepén lévő 

szigeteket kiemelt szegélysorral határoltuk le. A fentieken túlmenően a gyalogos átvezetéseknél 

egyaránt 2 cm-re kiemelt süllyesztett szegélysort alkalmaztunk. 

A szegélyek pontos elhelyezését az E-ÚT/HE-01 számú Útépítési helyszínrajz I., az E-ÚT/HE-02 

számú Útépítési helyszínrajz II., illetve az E-ÚT/MK-01 számú Jellemző keresztszelvények tervlap 

tartalmazza. 

Ezen szegélykövek anyaga C25/30-32-F1-XF-3-XD3 (só- és fagyálló minőségű) kell, hogy legyen, 

továbbá ki kell elégíteniük az MSZ EN 1340 és az MSZ EN 1343 szabványok követelményeit. A 

szegélyeket a burkolatépítés előtt el kell helyezni. A szegélyek betonalapja legalább C20/25-32-F1 

minőségű legyen. A szegélyköveket a beton kötésének kezdete előtt kell a betonba ágyazni. A 

szegélyalapok kivitelezésénél a szegélykő alatti vastagság 15 cm és a külső oldalon a szélesség 

legalább 10-10 cm legyen. A megtámasztó betongerenda alá minimum 15 cm vastagságban 

homokos kavicsréteget kell építeni fagyvédelem céljából. A szegélyeket – előzetes nedvesítés után 

– cementhabarccsal kell szorosan egymáshoz illeszteni. 

6. Pályaszerkezetek 

A tervezett létesítményekhez, a tényleges funkciójukkal összhangban különböző típusú 

pályaszerkezetek kerültek meghatározásra. A Lőportorony utca aszfalt burkolattal ellátva, a 

gyalogos felületek pedig betonkő burkolattal kerültek kialakításra. 

A tényleges pályaszerkezetek részletes bemutatását a következő alfejezetek tartalmazzák. 

6.1. Aszfalt útburkolat 
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A 10 éves tervezési időszakot figyelembe véve a méretezési forgalmat „B” forgalmi terhelési 

osztályba soroltuk, ami 0,1 – 0,3 millió egységtengely áthaladást jelent. Ez alapján e-UT 06.03.13. 

Útügyi Műszaki Előírás szerint az aszfaltburkolatot a következő rétegrend szerint kell megépíteni: 

Az alapréteg 200 mm vastag Ckt-4 jelű hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alapréteg. A 

hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alaprétegnek meg kell felelnie az építéskor hatályos e-UT 

06.03.53 Útügyi Műszaki Előírásban foglaltaknak.  

Az alapréteg alá az UT 06.02.11 Útügyi Műszaki Előírásban és a geotechnikai munkarészben 

foglaltaknak megfelelően 200 mm szemcsés anyagú fagyvédő réteget kell építeni. A fagyvédő réteg 

alá geotextíliát kell fektetni.  

Az aszfaltréteg csak profilhelyes, egyenletes felület szerkezetű száraz, megfelelő szilárdságú és 

tömörségű, szennyeződéstől mentes pályaszerkezeti rétegre építhető. A hengereltaszfalt burkolat 

oldalról szegélykövekkel van megtámasztva. A hengerelt aszfaltréteg alá 0,3-06 kg/m2 

bitumenemulziót kell egyenletes vastagságban kipermetezni. 

Az aszfaltrétegek összvastagsága 80 mm, mely az e-UT 06.03.21 Útügyi Műszaki Előírás 3. 

táblázata alapján került felosztásra. 

A fentiek alapján az aszfaltburkolatú út tervezett pályaszerkezete következő: 

 40 mm AC 11 kopó (e-UT 05.02.11 és e-UT 06.03.21 szerint) 

 40 mm AC 11 kötő (e-UT 05.02.11 és e-UT 06.03.21 szerint) 

 200 mm Ckt-4 jelű hidr. köt. stab. alapréteg (e-UT 06.03.53) 

 200 mm homokos kavics fagyvédő réteg  (e-UT 06.02.11 szerint) 

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

  tömörített talaj (e-UT 06.02.11 szerint) 

A fenti pályaszerkezet feltételezi, hogy a földmű megfelel az építéskor érvényben lévő e-UT 

06.02.11 Útügyi Műszaki Előírás földmű építésre vonatkozó előírásainak betartását. Az alapréteg 

alatt az e-UT 06.02.11 Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak alapján a helyrajzi elhelyezkedés és a 

burkolat típus figyelembevételével számított 200 mm szemcsés anyagú fagyvédő réteget kell 

építeni. A földművet a tervezett pályaszintig - földmű tükörszint - a végleges útprofillal kell 

kialakítani. A földmű tömörsége (Trρ) legalább 85%, de a földmű legfelső 50 centiméterében 

(beleértve a stabilizációs réteg vastagságát is) legalább 90% legyen. Az e-UT 06.02.11 Útügyi 

Műszaki Előírás alapján, ha a földmű koronaszintjén az E2 teherbírási modulus értéke nem éri el az 

50 MN/m2-t, akkor a javítóréteg építésre van szükség, hogy a földmű teherbírását legalább 50 

MN/m2 értékre növelje. A földmű felső rétegeként a javítóréteget az építéskor érvényben lévő e-UT 

06.02.11 Útügyi Műszaki Előírás alapján kell tervezni. 
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6.2. Betonkő burkolatú járda 

A dűlőúttal párhuzamos járda betonkő pályaszerkezetének méretezése az e-UT 06.03.11 és az e-UT 

06.03.42 Útügyi Műszaki Előírások alapján készült és építéskor az éppen érvényben lévő e-UT 

06.03.41 Útügyi Műszaki Előírást be kell tartani. A beton burkolókövek előírt fizikai 

tulajdonságaira és a burkolat építéséhez szükséges anyagok minőségére az építéskor éppen 

érvényben lévő e-UT 06.03.42 Útügyi Műszaki Előírás pontos utasítást ad, amely kötelezően 

betartandó a lentebb bemutatásra kerülő pályaszerkezet megfelelőségének érdekében. A kivitelező 

által épített beton burkolókövek fizikai tulajdonságainak meg kell felelnie az előírás 1. táblázatban 

szereplő értékekkel. A megfelelőség igazolása a kivitelező feladata az Építtető irányába. 

A járda alaprétege az e-UT 06.03.11 Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelve Ckt-4 jelű hidraulikus 

kötőanyagú stabilizációs alapréteg, melynek tervezett vastagsága 150 mm. A hidraulikus 

kötőanyagú stabilizációs alaprétegnek meg kell felelnie az építéskor hatályos e-UT 06.03.53 Útügyi 

Műszaki Előírásban foglaltaknak.  

Az alapréteg alá 250 mm szemcsés anyagú fagyvédő réteget kell építeni. A fagyvédő réteg alá 

geotextíliát kell fektetni. 

Az alaprétegre 30 mm ágyazóhomokra 60 mm vastag betonkő kerül. 

A betonkövek kapcsolódási osztályának és fektetési mintázatának meg kell felelni az építéskor 

érvényben lévő e-UT 06.03.42 Útügyi Műszaki Előírásnak. 

A fentiek alapján a tervezett járda pályaszerkezete a következő: 

 60 mm betonkő burkolat (szürke színben) (e-UT 06.03.52 szerint) 

 30 mm ágyazó homok NZ 0/4 (e-ÚT 06.03.42 szerint) 

 150 mm Ckt-4 jelű hidr. köt. stab. alapréteg (e-UT 06.03.53 szerint) 

 250 mm homokos kavics fagyvédő réteg (e-UT 06.03.42 szerint) 

 1 rtg. nem szőtt GRK3 minőségű geotextília (e-UT 06.02.11 szerint) 

  tömörített talaj (e-ÚT 06.02.11 szerint) 

7. Víztelenítés 

A tervezett létesítmények helyszínrajzi- és magassági vonalvezetésének, illetve keresztmetszeti 

kialakításának tervezése során egyik fő szempont a megfelelő vízelvezetés biztosítása volt. 

A Lőportorony utca burkolatára hulló csapadékvíz a tervezett hossz és keresztirányú lejtésekből 

adódóan a tervezett víznyelőkbe, illetve rácsos folyókákba kerül elvezetésre. A gyalogos járda 

felületére hulló csapadékvíz a járda keresztirányú eséséből adódóan az útburkolatra folyik, ahonnan 

el tud jutni a tervezett vízelvezető rendszerhez.  
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8. Közművek 

A tervezett útépítési létesítményekhez kapcsolódóan – a zárt rendszerű csapadékvíz elvezető 

rendszer kivételével – közműépítési munkálatok és közműkiváltás nem szükséges. A csapadékvíz 

elvezető rendszert, illetve a lakóépületek kiszolgálását biztosító közmű nyomvonalak tervezését 

pedig külön szakági tervdokumentáció tartalmazza.  

A meglévő közműállapotot az E-ÚT/KG-01 számú Közmű genplán I., az E-ÚT/KG-02 számú 

Közmű genplán II., tervlapok tartalmazzák. 

9. Növényzet 

A tervezett létesítmények építéséhez tartozóan tervezetten fakivágásra nincs szükség. 

10. Forgalomtechnika 

A tervezett létesítményekhez tartozóan több, végleges forgalomtechnikai beavatkozás is szükséges, 

melyeket a következő alfejezet tartalmaz.  

Jelen tervdokumentációnak nem képezi részét az építés alatti ideiglenes forgalmi rend kialakítása, 

az a kiviteli tervdokumentáció keretében kerül részletes kidolgozásra. 

10.1. Végleges forgalmi rend 

A tervezett beavatkozásokhoz tartozóan több végleges forgalomtechnikai beavatkozás is szükséges.  

A Lőportorony utca 6 méter széles burkolattal rendelkezik, melyen 3 db tűzoltási terület 

helyezkedik el. Ezen szakaszokon a burkolat egységesen 7,5 méter szélességű. Az utcában 

kétirányú forgalmi rend van érvényben. Az utcában – leszámítva a csomóponti szakaszokat és a 

tűzoltó talpalási területeket – az úttest É-i oldalán, az útburkolattól K szegélysorral elválasztott 

nemesített padkát alakítottunk ki. 

Mivel a Lőportorony utca a Budafoki út és a Szerémi út összekapcsolásával biztosítja a Walzer 

lakópark dűlőútjainak a kiszolgálását, ezért a tervezés során a Budafoki úton és a Szerémi soron is 

kialakítottunk egy-egy csomópontot. A Megrendelővel és a közútkezelővel egyeztetve, a Szerémi 

úton egy csökkentett funkciójú csomópontot alakítottunk ki, míg a Budafoki úton teljes értékű 

csomópontot terveztünk. Ennek értelmében a Szerémi úti csomópontban csak a jobbra kis íves 

kanyarodó mozgások lettek biztosítva, mind a Szerémi útról a Lőportorony utca, mind pedig a 

Lőportorony útról a Szerémi utca irányába. Az elsőbbségek megfelelő szabályozása érdekében, 

illetve a jobbra kanyarodási kötelezettség jelzése miatt a Lőportorony utca torkolati szakaszán el 

kell helyezni egy B-002 jelű ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező és egy D-003 jelű Kötelező haladási 

irány (jobbra) jelzőtáblát. 
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A Budafoki úton és a Szerémi úton a Lőportorony újonnan kialakított útcsatlakozása miatt, a 

csomópontot követően minden irányból ki kell helyezni a B-003 jelű Főútvonal, a 60 km/h-ra 

vonatkozó C-033 jelű Sebességkorlátozás és a C-048 jelű Megállni tilos jelzőtábla csoportokat. 

A Walzer lakóparkhoz kapcsolódó dűlőutak torkolati szakaszain, az elsőbbségi viszonyok 

szabályozása érdekében el kell helyezni egy-egy B-001 jelű Elsőbbségadás kötelező jelzőtáblát. 

A Lőportorony utcában a tűzoltási talpalási területeken fel kell festeni a veszélyes helyre 

figyelmeztető sárga színű burkolati jelet, továbbá a szakaszra vonatkozó várakozási tilalom 

bevezetése érdekében a Budafoki út irányából érkezők számára, a talpalási helyek előtt el kell 

helyezni egy C-047 „Várakozni tilos” jelzőtáblát a hozzá tartozó „15 m” távolság 

kiegészítőtáblával, valamint „Tűzoltási felvonulási terület” szövegű kiegészítőtáblával együtt. 

A Lőportorony utca és a Budafoki út csomópontját teljes értékű csomópontként alakítottuk ki. Az 

újonnan kialakított csomópontban a forgalmi rendet jelzőlámpák irányítják, így a jelzőlámpás 

forgalomirányításhoz szükséges osztályozó sávok is kialakításra kerültek. A Budafoki úton az 

Északi irányból érkezők számára két egyenes és egy jobbra kis ívben kanyarodó sáv, a Déli irányból 

érkezők számára szintén két egyenes és egy balra nagy ívben kanyarodó sáv került kialakításra. A 

Lőportorony utca torkolati szakaszán az egy fogadó sáv mellett egy balra és egy jobbra kanyarodó 

sáv lett kialakítva. 

A csomópontban felújítottuk a Budafoki úton lévő kijelölt gyalogos átkelőhelyet, továbbá a 

Lőportorony utca torkolati szakaszán is elhelyeztünk egy új kijelölt gyalogos átkelőhelyet, 

melyekhez biztosítottuk a megfelelő gyalogos fogadási felületeket. 

A csomópontban a Lőportorony utcán a jobbra és a balra kanyarodók részére, és a Budafoki út déli 

ágán a balra kanyarodók számára induktív járműdetektor kerül elhelyezésre. A tervezett 

beavatkozásokhoz tartozóan, a Budafoki út déli szakaszán a meglévő útburkolati jelek eltávolítása, 

majd áthelyezése szükséges.  

A fentieken túlmenően, a tervezett lakópark építési munkálatok miatt, egyeztetve a kezelőkkel és a 

tömegközlekedési hálózat üzemeltetőjével, a Budafoki úton ismételten kijelöltük az É-i és D-i 

irányú buszmegállókat. 

Az újonnan létesítendő jelzőlámpás csomópont miatt a Budafoki úton mindkét irányból 60 napos 

időszakra ideiglenesen ki kell helyezni egy A-026 jelű Forgalomirányító fényjelző készülék 

jelzőtáblát, illetve egy A-053 jelű Egyéb veszély jelű táblát, a hozzá tartozó „Forgalmi rend 

változás” szövegű kiegészítő jelzőtáblát. 

A tervezett forgalomtechnikai beavatkozások tényleges kialakítását az E-FT/HE-01 számú 

Forgalomtechnikai helyszínrajz tervlap mutatja be. 
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11. Közvilágítás 

A tervezett létesítményekhez tartozóan közvilágítási hálózat kiépítése szükséges. Ez azonban jelen 

útépítési szakági tervezési feladatnak nem képezi részét, az külön szakági tervdokumentációban 

kerül feltüntetésre. A tervdokumentációk együtt kezelendők.  

12. Műtárgyak 

A tervezett létesítményekhez tartozóan műtárgyépítés nem szükséges. 

13. Hófúvás elleni védelem 

A tervezett létesítmények hófúvás elleni védelemére nincs szükség. 

14. Vasúti és egyéb pályákkal, vezetékekkel való keresztezések 

A tervezett létesítmények vasúti és egyéb pályákat, vezetékeket nem kereszteznek. 

15. Úttartozékok 

A tervezett létesítmények építése során úttartozékok kihelyezése nem szükséges. 

16. Úttal kapcsolatos egyéb építmények 

A tervezett létesítmények építése során úttal kapcsolatos egyéb építmények kihelyezésére nincs 

szükség. 

17. Érintett épületek és egyéb építmények 

A 3995/2 hrsz. ingatlanon tervezett Lőportorony utca a Budafoki út és a Szerémi út között biztosít 

közvetlen közúti kapcsolatot, kiszolgálva a Walzer lakópark dűlőútjait és azok megközelíthetőségét. 

A tervezett nyomvonal létesítése egyéb épületet és egyéb építményt nem érint. 

18. Környezet, táj- és természetvédelem 

18.1. A föld védelme 

A tervezett létesítmények építéséhez ingatlanrendezésre nincs szükség, a meglévő területek 

földhivatali értelemben vett szabályozása a tervezett lakóingatlanokhoz tartozóan valósul meg. 

18.2. A víz védelme 

A tervezett létesítmények nem módosítják a felszíni és a felszín alatti vizek áramlását, vízi 

életközösséget nem károsít. 
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18.3. A levegő védelme 

A tervezett közúton csak a tervezett lakóingatlanokat kiszolgáló célforgalom fog megjelenni, az így 

megjelenő forgalom a légszennyezés szempontjából elhanyagolható. 

18.4. Az épített környezet védelme 

A tervezett létesítmények építése műemléki épületet nem érint. 

18.5. Veszélyes anyagok technológiák 

Az építés során veszélyes anyagot vagy környezetet károsító veszélyes technológiát nem 

alkalmazunk. Minden anyag és technológia az útépítés során szokásos. 

18.6. Hulladékok 

A tervezett építési beavatkozások kivitelezési munkálatai során különböző típusú hulladékok 

keletkeznek, melyek gyűjtéséről és ártalmatlanításáról az alábbi jogszabályokkal szabályozottan 

kell gondoskodni: 

 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 

 98/2001. (VI.15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről 

 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről  

 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építés és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 A 2000. évi XLIII. törvény 13.§ értelmében az építési területen keletkező hulladékok 

termelője és birtokosa a kivitelező. Ennek megfelelően az építő feladata az építés során 

keletkező hulladékoknak a vonatkozó jogszabályok szerinti minősítése, kezelése és 

ártalmatlanítása.  

18.7. Zaj és rezgés 

Az építési terület mellett rezgésre érzékeny létesítmény nem található. 

18.8. Sugárzások 

Az építés és az üzemelés során mesterségesen nem keltünk sugárzást. 

19. Munkavédelem 

Az építés ideje alatt a vonatkozó egészség-, baleset- és vagyonvédelmi óvórendszabályokat 

szigorúan be kell tartani. A kivitelező a munkavégzés ideje alatt állandóan a helyszínen tartózkodó 
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munkavédelmi felelőst köteles kijelölni, a dolgozókat – figyelemmel az út speciális forgalmi 

viszonyaira, fokozottan balesetveszélyes körülményeire – a munkálatok megkezdése előtt, 

ismertetve a veszélyforrásokat és az előírásokat ki kell oktatni. 

Köteles minden dolgozó fényvisszaverő öltözetben dolgozni. 

A munkaterület járművekkel és gépekkel történő megközelítését a KRESZ előírásai szerint kell 

megtervezni és végrehajtani. 

Kivitelező köteles betartani az összes vonatkozó jogszabályt, kormányrendeletet és egyéb 

szabályzatokat. Többek között az alább felsoroltakat: 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 

 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

 5/2002. (XI.12.) FMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint 

információs célú felhasználásáról, 

 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete 

vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről, 

 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, 

 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről. 

A kivitelezés (bontás) során a kivitelező vállalatnak a fenti és a vállalati munkavédelmi előírásokon 

túlmenően felhívom a figyelmét az alábbiak fokozottabb betartására: 

 A közterületen folyó munkáknál a munkaterület elkorlátozására, 

 A munkaterület éjszakai megvilágítására, 

 A forgalomkorlátozási (elterelési) területen meghatározott közúti jelzőtáblák, figyelmeztető 

és terelő táblák, burkolati jelek pontos elhelyezésére, ezek megóvására és karbantartására, 

 A közúti és gyalogos forgalom biztonságos átvezetésére a munkaterület környezetében, 

 A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni. 

Sérült kábel közelében MUNKAVÉGZÉS TILOS! 

A dolgozók részére hordozható WC-kabint kell telepíteni. Tűz- és robbanásveszélyes anyagok 

(üzemanyag stb.) csak az 54/2014 (XII. 5.) BM rendeletben foglaltak betartásával tárolhatók. A 

tervezési területen be kell tartani a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti 

zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról jogszabályban foglaltakat. Mivel az építési 

munka lakóterület környezetében zajlik, így az építés során törekedni kell a lehető legkisebb zajjal 

járó technológiák és eljárások alkalmazására. 
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A feszültség alatt lévő légvezetékek, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági övezetében és 

közelében végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani: 

 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen 

vezetékek biztonsági övezetéről. 

A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében az Mvt. 23-as pontja értelmében időszakos 

felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát, továbbá a munkaügyi miniszter 5/1993. 

(XII.26.) MüM rendelete 1-3-a értelmében az 1.sz. mellékletben felsorolt munkaeszközöket és 

gépeket. 

A terv előírásaitól eltérni csak a tervező előzetes értesítése és írásbeli engedélye alapján szabad! 

20. Tűzvédelem 

Az 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szerint a műszaki 

leírásban ismertetett létesítmény a „NAK” jelű osztályba tartozik, amely nem tűzveszélyes 

osztályba sorolható anyagokból készül, és tűz- vagy hőhatás ellen nincs külön védelemmel ellátva. 

A kivitelezéskor a kivitelező köteles a munkavégzés során a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi 

előírásokat betartani. 

Az építési munkák során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes 

anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A szükséges 

tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell. 
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