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A vonatkozó rendeleteknek megfelelően a tárgyi tervben, illetve dokumentációban 

alkalmazott műszaki megoldásokat az érdekelt hatóságokkal, tulajdonosokkal, kezelőkkel és 

üzemeltetőkkel a tervezés folyamán, illetve a kész tervek birtokában egyeztettem. Azok 
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ágazati szabványoknak, a műszaki és egyéb követelményeknek. A fentiek érvényesülésének 

módját a terv műszaki leírása tartalmazza. 
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1. Tervezési feladat 

 

A TP-Terv Mérnöki Iroda Kft. elkészítette az Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai utca 39-41.) megbízásából a Budapest XI. kerület, 

Rupphegyi út (Barackmag utca – közterület határa közötti szakasz) útépítési és csapadékív-

elvezetési engedélyezési és kiviteli tervét.  

A tervezés alaptérképének elkészítése céljából a helyszínen részletes geodéziai felmérés 

készült. Az alkalmazott geodéziai rendszer EOV, a magasságok balti alapszintre vonatkoznak. 

 

2. Jelenlegi állapot ismertetése 

 

A Rupphegyi út Budapest XI. kerület belterületén, Madárhegy városrészben található, a 

Budaörsi úttól a Barackmag utca után következő közterületi határig tart. A tervezési terület a 

Rupphegyi út Barackmag utca – közterület határa közötti szakasza. A Rupphegyi út jelenleg 

földút, jellemző szélessége 5,00-6,00 m között változik. 

 

3. Tervezési műszaki jellemzők 

 

A terv az ÚT 2-1.201:2004 „Közutak tervezése” (KTSZ), az ÚT 2-1.202:2005 

„Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése”, az ÚT 2-1.215:2004 

„Közutak víztelenítésének tervezése” és az ÚT 2-1.222:2002 „Utak geotechnikai tervezésének 

általános szabályai” c. útügyi műszaki előírásokban foglaltaknak, és egyéb műszaki 

előírásoknak megfelelően készült. 

A tervezett út útkategóriája B.VI.d.C. Lakóút, kiszolgálóút, vegyes használatú út. A 

tervezési sebesség 30 km/h. 

 

4. Helyszínrajzi kialakítás 

 

A tervezett út helyszínrajzi kialakítását a 4. sz. Részletes helyszínrajz c. rajz mutatja be. 

A Rupphegyi út tengelye és a tervezési szakasz kezdete a közterület határából indul, a 

0+000,00 km szelvényben. 
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A tervezett út helyszínrajzi vonalvezetése a 63,40 m hosszon egyenes szakaszon halad, 

majd egy R=1000 m baloldali ívet alkalmazunk. Ezt követően a tervezési szakasz végéig 

egyenes szakaszon folytatódik az útpálya. A tervezési szakasz vége a 0+097,34 szelvényben 

csatlakozik a Rupphegyi út TP-Terv Mérnöki Iroda Kft. 17-167 sz. terve szerinti 

burkolatához. A tervezési tengely vége a 0+257,29 km szelvényben található.  

Az út meglevő szélességét 5,00 m-re módosítjuk. A tervezett aszfalt burkolatú utat 

keleti oldalon K-szegély, míg a nyugati oldalon kiemelt szegély határolja. A szegélyeket az 

ÚT 2-3.205:2006 „Kő- és műkő burkolatok építése” c. útügyi műszaki előírás szerint legalább 

C20/25 betonminőségű ágyazatba kell elhelyezni. 

Amennyiben szükséges, a meglevő burkolt kapubehajtókat 8 cm vastag térkő 

burkolattal kell ellátni.  

 

5. Magassági kialakítás 

 

A tervezett út magassági vonalvezetését a 7. sz. Részletes hossz-szelvény c. rajz mutatja 

be. 

A tervezett utca a tervezési szakasz elején csatlakozik a meglevő burkolatmagassághoz. 

A tervezési szakasz végén csatlakozik a TP-Terv Mérnöki Iroda Kft. 17-167 sz. terve szerint 

kialakítandó Rupphegyi út (Barackmag utca – Törökbálinti út közötti szakasz) burkolatához. 

A tervezett tengely követi a terepszintet, figyelembe véve a terepadottságokat, 

ingatlanok csatlakozását és közműveket. 

 

6. Keresztmetszeti kialakítás 

 

A tervezett út keresztmetszeti kialakítását a 6. sz. Mintakeresztszelvény c. rajz mutatja 

be. 

Az út szélessége 5,00 m, két forgalmi sávos, egyoldali esésű. Keresztesése 2,5%. Jellemzően 

az út azon szélét, ahol a víznyelők helyezkednek el, kiemelt szegély található, míg az útpálya 

másik szélén K-szegély található. Mindkét oldalt 0,50 m széles padka alakítandó ki. 

 

 

 

 

 



6/10 

 

7. Forgalmi vizsgálat 

 

A tervezett utca kapcsán nem merült fel olyan tényező, ami a célforgalmon kívül más 

forgalmat is gerjesztene. Az utcát az itt lakókon és ide tartókon kívül nem használja más. 

Ezek alapján határoztuk meg a forgalmi terhelést, ami megfelel az utca jelenlegi és várható 

forgalmának. A forgalmi méretezés során C forgalmi terhelési osztályt határoztuk meg. 

 

8. Pályaszerkezetek 

 

A Rupphegyi út pályaszerkezete: 

 4 cm vtg. AC-11 kopóréteg, 

 7 cm vtg. AC-22 kötőréteg, 

 20 cm vtg. CKt cementstabilizációs alapréteg, 

 20 cm vtg. homokos kavics védőréteg 

hv=60 - (4 x 1,5 + 7 x 1,5 + 20 x 1,2)=19,5 cm, a tervezett védőréteg vastagsága 20 cm. 

 

A fenti pályaszerkezetek fagyvédő rétegének szükséges vastagságát az ÚT 2-1.222 

„Utak geotechnikai tervezésének általános szabályai” c. útügyi műszaki előírások alapján a 

következőképpen kell számítani: 

hv=F-Σ(hixfi) 

ahol: 

hv a védőréteg vastagsága 

hi az egyes pályaszerkezeti rétegek vastagsága 

fi az egyes pályaszerkezeti rétegek anyagától függő szorzó tényező 

 

Az új út esetén fagyveszélyes talajt figyelembe véve az ÚT 2-1.222 sz. műszaki előírás 

4.14. táblázata szerint az F tényező értéke 60 cm (I. éghajlati övezet, C forgalmi terhelési 

osztály, fagyveszélyes talaj), gyalogjárdák esetén 50 cm. A 4.15. táblázat szerint az fi tényező 

értéke hengerelt aszfalt esetén 1,5, zúzott kő esetén 1,0 és beton esetén 1,3. 

 

A tervezett út mélypontjainál, esésváltásainál, illetve közel 200 méteres távolságokban 

keresztszivárgó épül. A tervezett keresztszivárgókat a tervezett víznyelőkbe GÖV anyagú 
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csatornával kell bekötni. A bekötőcsatorna víznyelő felőli végére csappantyút kell felszerelni, 

hogy megakadályozzuk a víz visszaáramlását a víznyelőből. A keresztszivárgókat az 

útpályaszerkezet homokos kavics védőrétege alá kell elhelyezni. A keresztszivárgó 30 cm 

vastag iszapmentes homokos kavics szívótestből és NA100 mm perforált műanyag dréncsövet 

kell elhelyezni geotextília szigeteléssel. A keresztszivárgó oldalesése az útpályaszerkezetnek 

megfelelően 2,5 %. 

 

Az ÚT 2-1.222 sz. műszaki előírás és egyéb útügyi műszaki előírás követelményeit be 

kell tartani.  

A tükörszint alatti felső földműrész, illetve a védőréteg anyagát illetően az alábbiakat 

kell betartani: 

- a pályaszerkezet tükörszint alatti, legfelső 20-30 cm vastag réteg kiváló és jól 

tömöríthető anyagból készüljön, 

- a második 20-30 cm vastag réteg anyaga is kiváló anyagból, vagy különös 

gondossággal tervezett, beépített és ellenőrzött jó anyagból készüljön, s jól vagy legalább 

közepesen tömöríthető legyen, 

- a felső 1,0 méterben nagyon térfogatváltozó talaj még akkor sem lehet, ha kezeléssel 

javítják.  

A pályaszerkezet legalsó homokos kavics rétege legalább Trγ ≥ 90 % tömörségi fokot 

érje el. 

Ha a töltés alatti termett talajban tuskó és gyökér kiszedése, földalatti építmények 

eltávolítása, vagy egyéb okok következtében gödrök maradnának, a fellazult részek 

eltávolítása után a gödröket meg kell szüntetni és tömörítve betölteni.  

A földműtükör oldalesése egyezzen meg a pályaszerkezet, illetve padka oldalesésével, 

alsó felületének oldalesése 2,5 - 4,0 % lehet.  

A felső földműrész tömörségét és teherbírását illetően az alábbiaknak kell teljesülnie: 

- A töltés alatti felületet Trγ ≥ 85 % értékűre kell tömöríteni és biztosítani az E2 ≥ 20 

MPa teherbírási modulust. 

- A töltés tetején és a bevágás termett talaján (a védőréteg alatt) Trγ ≥ 93 % 

- A tükörszinten (felső földműrész, a védőréteg tetején) Trγ ≥ 96 % 

- Típus-pályaszerkezet alkalmazásakor E2m ≥ 40 MPa méretezési teherbírási modulust 

kell a földmű tervezésekor teljesíteni. 

A talaj tömöríthetőségét próbatömörítéssel kell megállapítani. Meg kell meghatározni a 

tömörítendő réteg vastagságát, a tömörítő eszköz járatszámát a talajfajta és a talaj 
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víztartalmának függvényében olyan módon, hogy az elért tömörségi fok a minőségi 

követelményeknek megfelelő legyen. 

 

Ha a terephajlás 5 %-nál nagyobb, akkor gondoskodni kell arról, hogy a töltés a terepen 

ne csúszhasson le. Ez megakadályozható a terep, illetve a töltéstalp megfelelő kialakításával:  

- 5-10 % terephajlás esetén a lehumuszolt felszín érdesítése (barázdálása) elegendő, s 

ennek statikai megfelelőségét külön igazolni nem kell, 

- 10-25 % hajlású terep esetén 0,2-0,5 m magas 5 % oldalesésű lépcsőzés 

alkalmazandó. 

 

A munkaterületről a növényzetet, valamint a termőföldet - a humuszleszedési szakaszokon 

belül - az előírt, szakaszonként változó (0,10-0,15 cm) vastagságban kell leszedni. 

 

A humusz leszedését a földmű építésének megfelelő ütemben kell végezni, a humuszleszedés 

ismételten elrendelhető, ha a felület időközben elgyomosodott. 

A tervezett út mélypontjainál, illetve közel 200 méteres távolságokban keresztszivárgó épül. 

A tervezett keresztszivárgókat a tervezett víznyelőkbe GÖV anyagú csatornával, csappantyús 

véggel kell bekötni. A keresztszivárgókat az útpályaszerkezet homokos kavics védőrétege alá 

kell elhelyezni. A keresztszivárgó 30 cm vastag iszapmentes homokos kavics szívótestből és 

NA100 mm perforált műanyag dréncsövet kell elhelyezni geotextília szigeteléssel. A 

keresztszivárgó oldalesése az útpályaszerkezetnek megfelelően 2,5 %. 

 

9. Forgalomtechnika 

A teljes Madárhegy átnézeti helyszínrajzát a 3. sz. Átnézeti helyszínrajz c. rajz mutatja 

be.  

A környező terület Tempo 30 övezetbe vonását tervezzük. A Tempo 30 övezet határai: 

Budaörsi út - Rupphegyi út - Törökbálinti út - Gazdagréti út. A forgalomtechnikai kialakítás 

ennek megfelelően készült. 

A Rupphegyi út forgalomtechnikai kialakítását az 5. számú Forgalomtechnikai 

helyszínrajz mutatja be. 

A Rupphegyi út – Barackmag utca csomópontban a csomópont előtt 50 m-rel 

"Egyenrangú utak kereszteződése" KRESZ tábla lesz kihelyezve. A Rupphegyi út – 

Barackmag utca kereszteződésébe a TP-Terv Mérnöki Iroda Kft. 17-167 sz. terve szerint 

elhelyezett 30 km/h-s "Korlátozott sebességű övezet", valamint "Korlátozott sebességű övezet 
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vége" KRESZ táblák elbontásra kerülnek. A Rupphegyi út – Barackmag utca csomópontjába 

a Rupphegyi útra vonatkozóan „Zsákutca” KRESZ tábla kerül kihelyezésre. 

 

10. Vízelvezetés 

 

A tervezési területen a vízelvezetés nem megoldott. Az általános csapadékcsatornázási 

terv szerint elválasztott rendszerű zárt csapadékcsatorna épül. A tervezett csapadékvíz-

elvezetést külön munkarész tartalmazza. 

 

11. Közművek 

 

A tervezett beavatkozással az utcában haladó közművek érintettek. Ahol közművek 

burkolatfelületen lévő részét érinti, a fedlapokat, a közműszerelvényeket szintbe kell helyezni. 

A kiviteli munka megkezdése előtt az út kezelőjével, ill. az közművek kezelőivel egyeztetni 

szükséges a beavatkozásról.  

A közművek megközelítésekor kiemelten fontos a közművek megfelelő védelme, és a 

rájuk vonatkozó előírások betartása. A meglévő föld alatti vezetékeket a közműkezelőktől 

beszerzett adatok alapján ábrázoltuk. A nyilvántartási adatok pontosságáért az adott 

szolgáltató a felelős. A jelen terven szereplő nyomvonalak pontossága a közmű 

üzemeltetőktől kapott alapadatok bizonytalansága miatt nem garantálható. Ennek figyelembe 

vételével a föld alatti vezetékek környezetében kivitelezési munkát végezni csak a közmű 

tulajdonosok előírásait betartva, a közműkezelők szakfelügyelete mellett lehet. A közmű 

üzemeltetők, kezelők előírásainak be nem tartásából, a szakfelügyelet megrendelésének 

elmulasztásából adódó károkért a kivitelező felelős. 

 

12. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások 

 

Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások 

figyelembe vételével készült, illetve azok megvalósítása megtervezésre került. 

Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási 

óvórendszabályokat be kell tartani, betartásukért a kivitelező által kijelölt munkavédelmi 

felelős, illetve az építésvezető személyesen felelős. Biztosítani kell, hogy a munkavégzés 

idején mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelős. 
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Utalva arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkenését semmi sem 

indokolja, külön felhívjuk a kivitelező figyelmét az alábbiak pontos betartására: 

A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell valósítani, a munkaárkokon 

való átjárást kellő módon biztosítani szükséges. 

Földmunkák végzését szűk munkatér esetén kézi erővel írjuk elő. 

Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen lehetséges, ahol más 

létesítményekben a gépi földmunkából károk nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok 

miatt ilyen kár előfordulása lehetséges, úgy a gépi földmunka végzését feltétlenül mellőzni 

kell. 

A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe bejelölni. Keresztező 

közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett területen lévő 

közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani. 

Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok feltárását 

ilyen helyeken igen gondos, óvatos felásással kell elvégezni. Különös gondot kell fordítani az 

építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely melletti 

vezetéknek szakközeg (üzemeltető) útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell. Kotrós 

munka esetén külön ellenőrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotró és gémje azt az 

előírt biztonsági övezeten belül meg ne közelítse. 

Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös 

figyelemmel, gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett, megfelelő 

felszerelések, védőeszközök használatával. 

A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni 

segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények 

figyelembevételével a kivitelező feladata. 

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

anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A 

szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell. 


