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1. ELŐZMÉNYEK, A TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA 
 
Győrújbarát Önkormányzata kerékpárút építésre TOP forrásból támogatást nyert, amely 
alapján készítjük el a Fő utcában létesítendő kerékpárút terveit. Az építendő szakasz a Fő 
utcában a 83 129. j. országos közút mellett 3+955 - 4+925 km szelvények között, Templom 
sor és a Gárdonyi Géza utca után, iskola bejárata közötti szakaszra terveztük meg. A 
tervezett kerékpárút építéssel párhuzamosan a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az országos 
közút burkolatának felújítását tervezi. A két létesítmény egységes műszaki tartalmának 
kialakítása érdekében ábrázoltunk a terveken a két létesítményre kialakítását. 
Az engedélyezési tervek elkészítése előtt a programban előírtaknak megfelelően „Hálózati 
terv” készült, amely meghatározta a tervezendő kerékpárforgalmi létesítmény kialakítását, 
ennek megfelelően egyoldali kétirányú kerékpárút tervezése a jelen tervezési feladat 
tárgya. 
A tervezés tárgyát képezi a konkrét úttervezési feladatok mellett a felújítással, építéssel 
közvetlenül összefüggő forgalomtechnikai tervek elkészítése, valamint a szükséges 
engedélyek, jóváhagyások és hozzájárulások beszerzése. 
A tervezés alapját képezte az előkészítő munkák keretében elvégzett geodéziai felmérés.  
A tervezés során a szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, osztályokkal, 
lefolytattuk. 
Az engedélyezési terveket az érvényben lévő előírásoknak megfelelően készítettük el. 
A tervezési műszaki jellemzőket az alábbi előírások alapján alkalmaztuk: 

- Országos fő- és mellékutak felújítási és fenntartási munkáinak tervezési egyedi 
szabályzata  

- ÚT 2-1.201:2008 Közutak tervezése 
- ÚT 2-1.202:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése 
- ÚT 2-1.215:2004 Közutak víztelenítése  
- ÚT 2-1.214 Szintbeli csomópontok tervezése 
- ÚT 2-1.222:2002 Utak geotechnikai tervezése  
- ÚT 2-2.103 Aszfaltburkolatok fenntartása,  
- ÚT 2-3.707 Bontott útépítési anyagok újrahasználta I.  
- ÚT 2-3.302 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek 
- ÚT 2-3.301-1 Útépítési aszfaltkeverékek Aszfaltbeton (AC) 
- ÚT 2-1.119. Ideiglenes forgalomterelési terv 
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2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 
 
A tervezendő kerékpárút a 83 129 j. út 3+955 km szelvényében a Templomsor utca 
csatlakozásánál kezdődik. A csatlakozásban külön választottuk a közúti és a kerékpáros 
forgalmat, hogy a csatlakozásban önállóan átvezetésre kerüljön. A Templom sorról érkező 
kerékpáros forgalmat a csatlakozás előtt kialakított kerékpárúton keresztül vezettük át a 
csatlakozáson. A csatlakozást követően jobbos ív található, a beépítés leszűkül, a burkolat 
mellett jobb oldalon zöld terület található a kerítésig, míg a baloldalon padka, kavicsos 
közterület és járda helyezkedik el. A területen található több légvezeték oszlopa, amely 
tovább szűkíti a rendelkezésre álló keresztmetszetet. A 4+148 km szelvénynél áteresz és 
útcsatlakozás található, ezt követően a közterület kiszélesedik, szikkasztó árok, fasor és 
járda található a közterület határáig.  
 

 
Győrújbarát átkelési szakasz 

 
A szélesebb közterület a szakasz mellett található virágboltig tart. A bolt előtt kiépítetlen 
szélesebb terület található, amelyet az ide érkezők várakozási célra használják. Ezt 
követően a terület leszűkül, a szakaszon az út melletti baloldalon több kereskedelmi egység 
található, amelyek előtt különböző kialakítású várakozóhelyek kerültek kiépítésre, míg a 
jobb oldalon nagyszelvényű vízlevezető árok található. 
A meglévő közút forgalma a rendelkezésre álló „Az országos közutak 2015. évre vonatkozó 
keresztmetszeti forgalma” című kiadvány adati alapján 6820 E/nap évi átlagos 
egységjármű. A teherforgalom mértéke csekély. 
A jelenlegi, illetve a megépítés utáni forgalmi viszonyokat a „Forgalmi vizsgálat” fejezetben 
részletezzük. 
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3. TERVEZÉSI OSZTÁLYOK, MŰSZAKI PARAMÉTEREK 
 

A terveket az érvényben lévő előírásoknak megfelelően készítettük el. A tervezési műszaki 
jellemzőket a Közutak tervezésére vonatkozó ÚT 2-1.201:2008 számú valamint a 
kerékpárutak kialakítására vonatkozó ÚT 2-1.203-2010 útügyi műszaki előírás valamint a 
„Hálózati terv” alapján határoztuk meg. 
A tervezett kerékpárút kialakítása előtt megvizsgáltuk a lehetőségeket. A vizsgálat során 
figyelemmel voltunk a közúti forgalom nagyságára, összetételére, sebességére, valamint a 
kerékpáros forgalom nagyságára. Szemelőt tartottuk a gazdaságossági, közlekedés 
biztonsági szempontokat is. Mérlegeltük, hogy „csupán” forgalomtechnikai beavatkozással, 
vagy a meglévő burkolat felhasználásával kialakítható-e, vagy önálló a közúti forgalomtól 
elválasztott létesítmény kialakítására van szükség.  
A település lakot területén belül jellemzően 50 km/h a megengedett sebesség, így 
elsősorban a gyűjtő utakon haladja meg a forgalomnagyság a 2000 E/nap értéket. Vizsgálva 
a tervezési területen lévő nehezítő körülményeket, elsősorban a meglévő beépítettség 
kötöttségeit,  amely a beruházási költségek növekedésével járó építést eredményezhetne 
(közmű kiváltásokkal, a vízelvezető rendszer átépítésével) a hálózati tervvel összhangban 
önálló egyoldali kétirányú kerékpárutat terveztünk. 
 
A felújításhoz előirt műszaki paraméterek rövid szakaszon csak úgy biztosíthatók, hogy a 
kerékpárút keresztmetszete mindenhol megtartásra került, azonban a gyalogosok számára 
kialakított felület helyenként csak beszűkítve alakítható ki. A 64. sz. lakóház után az 
önkormányzat tulajdonában lévő területen a meglévő kerítés el kell bontani és a 
helyszínrajzon bemutatottak szerint kell a kerékpárutat megépíteni. A tervezéshez 
alapadatul használtuk fel az alábbiakat: 

- a részletes geodéziai felmérés adatait 
- az érvényben lévő RRT. ide vonatkozó részletét 
- Magyar Közút Nzrt által a szakaszra készített „83 129 j. Kisbarát bekötő út 

Győrújbarát átkelési szakasz felújítása” burkolat-felújítási tervet 
- a helyszínen és az egyeztetéseken tett észrevételeket 
- a közmű-üzemeltetőkkel folytatott egyeztetések megállapodásait, ill. a közmű 

térképeket 
- a 2015. évi keresztmetszeti forgalomszámlálási adatokat 

 

4. KAPCSOLÓDÁS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEKHEZ 
 

A tervezés során egyeztetést tartottunk, amelyre az érintett település Önkormányzatát, 
engedélyező hatóság valamint az üzemeltető közútkezelőt is meghívtuk. Az itt elmondott 
észrevételeiket a tervezés során figyelembe vettük. 
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5. TERVEZETT ÁLLAPOT 
 
A tervezési szakasz kezdete a 3+955 km szelvény, az építési beavatkozás végszelvénye a 
4+925 km szelvény. 

5.1. Vízszintes vonalvezetés 
A tervezési szakasz a 83 129. j bekötőút 3+955 km szelvényben a Templom sor utca 
csatlakozásánál indul. A csatlakozásban külön választottuk a közúti és a kerékpáros 
forgalmat, hogy a csatlakozásban önállóan átvezetésre kerüljön. A Templom sorról érkező 
kerékpáros forgalmat a csatlakozás előtt kialakított kerékpárúton keresztül vezettük át a 
csatlakozáson. Ezt követően a Fő utca burkolat-felújítása során megépítendő kiemelt 
szegélysorral párhuzamosan vezetett, attól a szükséges űrszelvény megtartásával 
kialakított egyesített gyalog-kerékpárutat terveztünk. A szakaszon lévő elektromos 
oszlopok kiváltásra kerülnek, azokat a Fő utca jobb oldalára kell áthelyezni, amelyre külön 
szakági terv készül. A Fő utca 0+190 km szelvénynél lévő útcsatlakozásnál a meglévő 
áteresz felhasználásával terveztük meg a kerékpáros átvezetést. Ezt követően a meglévő 
gyalogjárdát el kell bontani és az ingatlanhatár mellett biztosítandó gyalogosűrszelvény 
biztosításával, az ingatlanhatárral párhuzamosan terveztük meg a gyalog- kerékpárút 
nyomvonalát. A gyalog- kerékpárút illetve annak padkája valamint a közút keresztmetszete 
közötti zöldterületen vízszikkasztó árkot kell kialakítani, amely a közút és a gyalog- 
kerékpárút vízelvezetését is biztosítja. A szakaszon lévő növényeket, fákat, sövényeket ki 
kell vágni helyettük az Önkormányzat által meghatározott mennyiségű új növénytelepítést 
kell elvégezni. 
A 0+525 km szelvényig a fentiekben jellemzett keresztmetszetet terveztünk. A 0+525 km 
szelvénynél virágbolt üzemel, amely előtt szabályozatlanul az út padkájának 
felhasználásával történik a várakozás. A szakaszon a gyalog- kerékpárutat az ingatlan 
telekhatárának figyelembe vételével alakítottuk ki, a várakozást párhuzamosan kialakított 
várakozó helyeken lehet biztosítani. A virágbolt utáni szakaszon a keresztmetszet leszűkül, 
nincs elegendő terület a gyalog- kerékpárút és minimális méretű vízszikkasztó árok 
kialakítására. Ezért a Fő út burkolat-felújítás terveinek figyelembevétele alapján nincs 
lehetőség szikkasztó árok kialakítására, ezért a szakaszon a Fő út egyoldali eséssel kerül 
kialakításra, a vízelvezetést jobboldalon lévő nagyszelvényű vízlevezető árok biztosítja. A 
virágbolt után a szakasz mellett található kereskedelmi egységek parkolási igényeinek 
biztosítására a baloldalon párhuzamos várakozóhelyek kialakítását terveztük a 
helyszínrajzon megadott kialakítással. A jelentős számú várakozási igény kielégítésére a 
Géza fejedelem út csatlakozása után a Fő utca jobboldalán a meglévő vízlevezető árok 
lefedésével szintén várakozóhely kialakítást terveztünk, amely kialakítását a helyszínrajzok 
tartalmazzák. 
A 0+675 és a 0+700 km szelvények között merőleges beállású térkő burkolatú 
várakozóhelyek üzemelnek. Ezen várakozóhelyeket át kell építeni, hogy a gyalog- 
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kerékpárút megépíthető legyen, a kialakítást a helyszínrajzokon ábrázoltuk. Az út melletti 
várakozóhelyeket a keresztmetszetben elhelyezhető szakaszon végig beterveztük. 
A szakasz mellett lévő általános iskola hátsó bejáratánál vettük fel a tervezési szakasz 
végét, ahol kerékpáros átvezetéssel és gyalogos átkelőhely kialakításával terveztük a 
kerékpáros forgalom átvezetését. A 83129. j. út a tervezett 8311. j. út korszerűsítse, során 
körforgalmú csomópont kialakításával épül meg, így a vélhetőleg módosulni fog ezen a 
szakaszon az út nyomvonala, így a kerékpáros forgalom csomópontig történő elvezetését a 
csomóponti tervezés során lehet pontosan megtervezni. A 8311. j. út felújításáig a 
kerékpáros forgalom, az iskola területén kerül tovább vezetésre a 8311. j. útig.   
A tervezés során az ingatlanok telekhatárával párhuzamosan tervezett nyomvonalat 
helyszínrajzi elemekkel végig lekövettük. A tervezés során egyenes szakaszokat és tiszta 
íveket terveztünk. Helyszínrajzi vonalvezetés szempontjából az útszakasz síkvidéki jellegű. 
A tervezési szakaszon általában egyenes szakaszok húzódnak, ívekkel összekötve. A 
tervezett gyalog- kerékpárút úthoz önkormányzati utak, az ingatlanok kiszolgálást biztosító 
kapubejárók, parkolók csatlakoznak.  
A vízszintes vonalvezetést a „Részletes helyszínrajzok” mutatják be. 

5.2. Magassági vonalvezetés 
A magassági vonalvezetés szempontjából szintén síkvidéki jellegről beszélhetünk. A gyalog- 
kerékpárút tervezett magassági vonalvezetése során a tervezett burkolat-felújítás 
magassági vonalvezetését valamint a meglévő ingatlan kiszolgálását biztosító csatlakozások 
burkolatszintjét vettük figyelembe. A tervezett nyomvonalon meglévő beton burkolatú 
járda található, amelyet el kell bontani és a bontás után kell a tervezett gyalog- kerékpárút 
nyomvonalát kitűzni. 
A szakaszon tervezett várakozóhelyek a tervezett burkolatszélhez csatlakoznak, követik az 
országos közút úttengely tervezett kialakítását. 
A magassági kialakítást a részletes „Hossz-szelvények” mutatják be. 

5.3. Keresztmetszeti kialakítás 
A keresztmetszeti kialakítás során a műszaki jellemzőket a Közutak tervezésére vonatkozó 
ÚT 2-1.201:2008 számú valamint a kerékpárutak kialakítására vonatkozó ÚT 2-1.203-2010 
útügyi műszaki előírás alapján határoztuk meg. 
Ennek megfelelően a tervezési szakaszon 2,70 keresztmetszeti szélességgel vettük 
figyelembe a gyalog- kerékpárút keresztmetszetét. A nyomvonal kialakításánál az 
ingatlanok mellett 0,3 méter gyalogos űrszelvényt biztosítottunk.  
Azokon a szakaszokon ahol a meglévő beépítési adottságok miatt beszűkül a 
keresztmetszet a kialakíthatóság érdekében kiemelt szegély építését terveztünk. A 
szegélyek építésével egyrészről biztosítható, hogy az üzemeltetési időszak alatt ne törjön le 
a burkolat széle, másrészt a szükséges keresztmetszeti szélesség így biztosítható, anélkül, 
hogy jelentős burkolatbontás válna szükségessé.  
A gyalog- kerékpárút és a közút padkája között a meglévő adottságok alapján változó 
szélességű terület áll rendelkezésre, ennek megfelelően kell a szikkasztó árkot kialakítani. 



Győrújbarát központ és Kisbarát településrészt 
összekötő kerékpárút engedélyezési terve 

(Győrújbarát, Fő u.) 
 

7. oldal 
 

A tervezett burkolattípusának kialakítását a „Pályszerkezet méretezés” fejezetben írtuk le 
részletesen. 

5.4. Oldalesési viszonyok 
A gyalog- kerékpárút burkolatának oldalesését 2,0 % -al, míg a padkát 5 %-os oldaleséssel 
alakítottuk ki.   

5.5. Túlemelések 
A gyalog- kerékpárúton nem terveztünk túlemelést.  

5.6. Üzemi lehatárolás kialakítás 
A tervezést megelőzően a Megrendelő Győrújbarát Önkormányzata és az országos közút 
üzemeltetője közös elhatározásra jutott, hogy a projekt megvalósítását követően rendezik 
a jelenlegi közterület tulajdonviszonyát. Ennek értelmében az országos közút önálló 
ingatlanként, míg a megmaradó terület önkormányzati kezelésbe kerül szintén önálló 
ingatlanként kialakítva. A terület lehatárolásnál alapelv, hogy a 83 129. j. út süllyesztett 
szegélyek közötti szakasza, valamint azon szakaszokon, ahol nincsen út mellett 
várakozóhely kialakítva a vízelvezetést biztosító árok külső szélétől mért 2,0 méter széles 
terület az országos közút területéhez tartozik. A fenti területen kívüli területek, azaz a 
várakozóhelyek, az árkon kívüli zöldterületek illetve egyéb területek, amelyek a 
közterülethez tartoznak, az Önkormányzat kezelésébe kerülnek. 
 
 

6. TERVEZÉSI FORGALOM SZÁMÍTÁSA PÁLYASZERKEZET MÉRETEZÉSHEZ 
 
A tervezett gyalog- kerékpárút pályaszerkezetének tervezéséhez forgalmi adatok nem 
állnak rendelkezésre, ezért azt a tervezési előírásokban meghatározottak valamint  
pályázati dokumentumokban előírtak alapján határoztuk meg. 

6.1. Meglévő pályaszerkezet 
A szakaszon beton burkolatú gyalogjárda található, amelynek elbontását terveztük, így 
meglévő burkolat nem kerül felhasználásra. 

6.2. Tervezett pályaszerkezet 
Földmű tervezése burkolat-megerősítéses szakaszokon 
A földmű eltakarás előtti teherbírása az E2=40 MN/m2 értéket ki kell, hogy elégítse. 
Amennyiben a helyszíni feltárást követően kedvezőtlen töltésanyag található, vagy építés 
közbeni rossz időjárási körülmények miatt nem biztosítható az előírt érték, abban az 
esetben helyszíni mérést követően javítóréteg beépítése válhat szükségessé. 
A pályaszerkezet helyenkénti átépítése, szélesítése, a kétoldali padka kiépítése és a 
vízelvezető árkok jó karba helyezése/új árkok készítése során szükség van földmunkára. 
A pályaszerkezet cserével épülő és burkolatszélesítéssel épülő szakaszokon az új 
pályaszerkezet alatti védőréteg alatt, amennyiben az előirt teherbírási értékek nem 
biztosítottak, további 40 cm vastagságban a meglévő töltésanyagot el kell távolítani és 
helyére kiválóan és jól tömöríthető töltésanyagot kell beépíteni. 
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A földmű felső 0,5 m vastag rétegének, a fagyvédő réteg alatti rétegét, tehát jól 
tömöríthető durvaszemcsés talajból (Cu>6) kell megépíteni a vonatkozó ÚT 2-1.222 útügyi 
műszaki előírás alapján. A töltésben a pályaszerkezet alatti földmű felső 0,5 m vastag 
részébe csak a 2-1.222 ÚME 4.2.2.2 pontjában definiált ún. Kiváló és Jó földműanyagok 
építhetők be. 
Az átépítéssel érintett területen lévő humuszt le kell termelni. A letermelt humuszt kijelölt 
lerakóhelyre kell szállítani, és azt a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell tárolni. 
Tömörségi igény a töltés alatti felületen Trρ = 85 %. Teherbírási igény a töltés alatti 
felületen E2 = 20 MN/m2. 
Tömörségi igény a készülő töltések tömegében Trρ = 88 %, a töltés tetején Trρ = 93 %, 
tükörszinten Trρ = 96 %.  
Teherbírási igény a védőréteg alatti földmű felszínén E2 = 40 MN/m2, a védőréteg felszínén 
E2 = 65 MN/m2. 
A földmű felső 1 méter rétege M-1 – M-2 elvárt anyagminőségű, a töltés M-1 – M-5 
anyagminőségű töltésanyagból épüljön. Földmű építése, különös tekintettel a felső 
földműrész és alacsony töltések kialakítására az ÚT 2-1.222 Műszaki Előírás szerinti legyen. 
A felső 1,0 méterben nagyon térfogatváltozó talaj nem lehet. 
A tömörség megfelelőségét bizonylatolni kell. 
A tervezett padkába, rézsűbe eső fákat, bokrokat ki kell vágni. Az űrszelvénybe esetlegesen 
belógó növényzetet, lombkoronát meg kell nyesni. Szakszerű fametszéssel a vágott 
sebeket faseb kezelő anyaggal kell lekezelni. A nagyátmérőjű, értékes fasorok egyedeit 
lehetőleg meg kell tartani. Amennyiben fakivágásra kerül sor, a kivágott fák mennyiségét 
faültetéssel pótolni kell. 
Az 0,50 m széles kétoldali padka utáni árok és rézsű részt rendezni kell (kétszeri vegyszeres 
gyomirtás, helyenként cserje irtás), amennyiben szükséges, meg kell nyesni. 
Az ároképítés során kialakítandó rézsűk tervezett hajlása a magasságtól függetlenül 1:1. A 
felszíni víz erodáló hatásától a földmű rézsűit meg kell védeni 10 cm humuszterítéssel, 
füvesítéssel az érintett szakaszokon. Különösen a gyengén kötött, átmeneti rétegek erózió 
érzékenyek, ezért a rézsűfelületeket füvesítéssel kell megvédeni. 
A földmű építés során az ÚT 2.3-101 sz. Útépítési földmunkák című útügyi műszaki előírást 
kell alkalmazni és betartani. 
Fagyvédő réteg tervezése 
A teljes pályaszerkezet építési szakaszokon alkalmazandó fagyvédő réteg szükséges 
vastagságának méretezése az ÚT 2-1.222:2007 Utak és autópályák létesítésének 
geotechnikai szabályai című Útügyi Műszaki Előírás alapján történt. 
Fagyvédelmi vastagsági irányérték: F = 60 cm (I. éghajlati övezet, fagyveszélyes talaj, C 
forgalmi osztály, fagyveszélyes, 2,0 méternél alacsonyabb töltésben halad az út) 
A szükséges fagyvédő réteg vastagsága: 
M 56 Mechanikai stabilizációs alaprétegű pályaszerkezet esetén: 
2+100 – 5+100 km szelvények között: 
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hv = F – szum(h×f) = 60 – (20 * 1,0) – (16 * 1,5) = 16, cm 
Fagyvédő rétegként 20 cm vtg. homokos kavicságyazat beépítése szükséges. 
A fagyveszély elhárításához a pályaszerkezet alá fagyálló szemszerkezetű homokos kavics 
(a 0,02 mm-nél kisebb szemcsék tömegszázaléka kevesebb, mint 10 % és a 0,1 mm-nél 
kisebb szemcsék tömegszázaléka kevesebb, mint 25 %) fagyvédő réteg beépítése 
szükséges. 
 
Tervezett pályaszerkezet: 
Az önkormányzattal történt egyeztetés alapján az alábbi pályaszerkezet kialakítást 
terveztük: 

• kerékpárút tervezett burkolata: 
- 3,0 cm AC-8 kopó kopóréteg  
- 3,5 cm AC-11 kopó kötő rétegként 
- 5,0 cm M22 mechanikai stabilizáció 
- 15,0 cm M56 mechanikai stabilizáció 
- 20,0 cm homokos kavics védőréteg 
- meglévő földmű (try min= 90%) 

• gyalogjárda tervezett burkolata: 
- 8,0 cm térkő burkolat 
- 3,0 cm zúzalék ágyazó réteg 
- 15,0 cm Ckt hidraulikus stabilizációs alapréteg 
- 20,0 cm homokos kavics védőréteg 
- meglévő földmű (try min= 90%) 

• parkolók tervezett burkolata: 
- 10,0 cm duplakötésű térkő burkolat 
- 2,0 cm zúzalék ágyazó réteg 
- 20,0 cm Ckt hidraulikus stabilizációs alapréteg 
- 20,0 cm homokos kavics védőréteg 
- meglévő földmű (try min= 90%) 

• Padka tervezett burkolati rétegrendje: 
- 10 cm M22 murva  

 
Építéstechnológia és egyéb előírások 
Az útszélesítések során a meglévő burkolatszéleket le kell vágni, el kell bontani úgy, hogy a 
szélesítés mértéke minden esetben minimum 1,00 m legyen.  
A tervezet süllyesztett szegélyek építése előtt a burkolat szélét le kell vágni a megfelelő 
szélességben és így kell megépíteni a süllyesztett szegélysort. A szegélyköveket 20 cm 
vastagságú betonalapra kell helyezni és a szegély külső oldalának megtámasztásához 
támaszbetont kell a szegély oldalához bedolgozni. Az alapbeton és a támaszbeton C30/37 
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szilárdságú légbuborék-adalékszerrel készített legyen. A támaszbeton 10 cm-nél sehol ne 
legyen keskenyebb. 
A hozzászélesítés során a különböző pályaszerkezeti anyagokat lépcsőzetesen szélesedve 
kell megépíteni. 
A profiljavítások végett aszfaltmarást terveztünk. A profiljavítás szükséges mértékét a 
keresztszelvények mutatják be.  
Az aszfaltozás megkezdése előtt, ill. marást követően az eltakarandó aszfaltrétegeken, a 
bomló, összetört kátyúsodott felületeket ki kell javítani. Repedéseket ki kell önteni.  
Lokális javítások (kátyúzás, nagyfelületű javítás, lokális pályaszerkezet csere) mennyiségét, 
helyét és technológiáját helyszíni bejárások és mérési eredmények alapján méter 
pontossággal meg kell tervezni.  
A repedéseket, csatlakozási hézagokat az e-UT 08.02.21 sz, „Aszfaltburkolatok 
repedéseinek, hézagainak kitöltése” c. Útügyi Műszaki Előírásban foglaltaknak megfelelően 
kell előkészíteni, illetve kiönteni az e-UT 05.02.42 sz. Útügyi Műszaki Előírás szerinti 
kiöntőanyag felhasználásával.  
A 8 mm-nél keskenyebb repedéseket, hézagokat kiöntés előtt marógéppel fel kell bővíteni 
úgy, hogy a repedés vonalát és irányát követni kell. A bővített hézagméret 8-12 mm széles 
és 15-20 mm mély legyen. A hézagok kiöntését az e-UT 08.02.21 sz ÚME 4.1.6. pontja 
szerinti „csőrős” kitöltő lándzsával ellátott hézagkiöntő géppel kell elvégezni.  
Az építés során a kereszt-, és hosszirányú csatlakozásoknál, nem meleg aszfaltszélhez ill. 
egyéb technológiai szüneteknél, akna, szegély, stb. történő csatlakozásoknál bitumenes 
tömítő anyag (szalag, gépi szalag, habarcs) beépítése szükséges. A beépítésre kerülő 
aszfaltréteg vastagságának megfelelő magasságú és 8 mm széles bitumenes tömítő 
anyagot kell felragasztani a felület letakarítása, előkészítése és kellősítése után.  
Javasolt hosszabb szakaszon gépi szalag használata. A tömítő szalagot az aszfaltréteg fölé 
túlnyúlással kell beépíteni, majd a forró burkolati réteg hengerlésekor, azzal együtt kell 
simára hengerelni.  
A beépített tömítő anyagoknak az e-UT 08.02.21 előírás követelményeit ki kell elégíteniük. 
A pályaszerkezet aszfaltrétegei  
Aszfaltkeverékek tervezési előírásai  
Alapanyagok:  
Kötőanyagok:  
Kötőanyagként az e-UT 05.01.22. sz. ÚME-t kielégítő modifikált útépítési bitumenek /MSZ 
EN 14023/, illetve MSZ EN 12591 szabványnak megfelelő útépítési bitumenek 
használhatók.  
Töltőanyag:  
Töltőanyagként az e-UT 05.01.13 sz. ÚME-nak megfelelő mészkőliszt és a keverőgép által 
elszívott – de legfeljebb csak a képződés arányában visszaadagolt – sajátpor (exhausztor-
por) használható fel a képződés arányában, amennyiben a keverék ill. az azt alkotó 
anyagok metilénkék vizsgálati értéke külön-külön MBF<8 értékű.  
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Homok:  
Aszfaltkeverék gyártásához csak zúzott homok használható, az e-UT 05.01.12 ÚME szerinti 
NZ 0/2 és NZ 0/4.  
ZK 0/4, Z 0/4 termék, valamint természetes homok használata megengedett.  
F fokozott terhelési osztály kopóréteg esetén csak NZ 0/2 vagy NZ 0/4 zúzott homok 
használható.  
Kőanyagok:  
Kőanyagként aszfaltkeverékek gyártásához csak az e-UT 05.02.11, és -13 3. táblázataiban 
felsorolt az e-UT 05.01.12 ÚME 1. (KZ) illetve 2. (NZ) táblázata szerinti zúzott kőtermékek 
használhatók fel.  
F fokozott terhelési osztály esetén használt aszfalt keverékek kőanyaga csak 100%-ban 
zúzott anyagból állhat.  
F fokozott terhelési osztály esetén használt kopórétegként építendő aszfalt keverékek 
kőanyaga csak zúzott, eruptív eredetű anyag lehet. A felhasznált kőanyagok csak az MSZ EN 
1097-8 szabvány szerint meghatározott csiszolódási értékük alapján PSV50 polírozódási 
követelményt kielégítő kőanyagok lehetnek. Kopóréteg kővázában antigorit alkalmazása 
nem megengedett.  
Adalékszerek:  
A zúzalékvázas masztix aszfalt keverékeket a bitumen lefolyását gátló adalékszer 
alkalmazásával kell gyártani. Adalékszerként erre a célra alkalmazási hozzájárulással 
rendelkező anyagok használhatók az alkalmazási hozzájárulásban, keveréktervben előírt 
mennyiségben adagolva az aszfaltkeverékhez.  
Laboratóriumi típus vizsgálat készítése, keverékterv benyújtása  
Az aszfaltkeverékek összetételét a típusvizsgálat tartalmazza, amelyet a gyártó készíttet az 
MSZ EN 13108-20 előírásai alapján. Mindegyik keverék összetétel megadásához úgy kell 
elvégezni. A típusvizsgálati eljárást, hogy az igazolja, hogy a keverék összetétel a 
termékszabványban előírt vonatkozó követelményeknek megfelel, beleértve az 
alapanyagokat is. A típusvizsgálatnak olyan vizsgálatokat is kell tartalmaznia, amelyek 
igazolják, hogy az alapanyagok (kőanyaghalmazok, bitumenek, stb) megfelelnek a 
vonatkozó szabványnak. Az alapanyagok vizsgálati gyakoriságának meg kell felelnie az e-ÚT 
05.01.12 5 pontban leírtaknak.  
A típusvizsgálati jegyzőkönyv tartalmának meg kell felelnie az MSZ EN 13108-20 7. 
pontjának.  
A típusvizsgálat alapján a kiválasztott összetételű aszfaltkeverékről keveréktervet kell 
készíteni. A keverékterv elfogadása után, az ebben szereplő adatok a megfelelőség igazolás 
alapadatai az összetételre és a burkolati hézagra vonatkozóan.  
A típusvizsgálatot és a keveréktervet aszfalttípusonként a Vállalkozó köteles legkésőbb 3 
munkanappal a munkaterület átadás-átvétel előtt a Megrendelőnek elfogadásra 
benyújtani, beleértve az alapanyagok megfelelőségét igazoló dokumentációt is!Az 
elfogadásra benyújtott összetételű keverék, teljesítményalapú (merevség, fáradás) és 
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teljesítményelvű (keréknyomképződés) tulajdonságainak bemutatására a szabvány szerinti 
típusvizsgálatot elfogadja. A vizsgálatot a Vállalkozó által megjelölt keverőüzemben 
gyártott keverékből kell elvégezni.  
Megrendelő a keverékterv elfogadása előtt vizsgálja az UME szerinti megfelelést:  
A keverékterv megrendelői elfogadása a Vállalkozó felelősségét nem csökkenti. A 
Megrendelő által elfogadott keverékterv csak az adott létesítményre és az oda 
beépítendő keveréktípusra érvényes. A Megrendelő által előzetesen jóváhagyott és 
elfogadott keverékterv a beépítés megkezdése után kizárólag Megrendelő 
jóváhagyásával módosítható a beépítés befejeztével nem módosítható.  
Az aszfaltkeverékek tervezési követelményei  
Az aszfalt-keveréktípusok tervezési követelményeinek az e-UT 05.02.11 sz.; e-UT 05.02.13 
sz. és az e-UT 05.02.55 szerinti előírásoknak kell megfelelniük.  
Az aszfaltkeverékek gyártási feltételei  
Az aszfaltkeverék gyártójának üzemi gyártásellenőrzési rendszert kell működtetnie az MSZ 
EN 131108-21 szerint. Az üzemi gyártásellenőrzési rendszernek a beérkező anyagok és 
összetevők, a termelési folyamat és a termék ellenőrzése érdekében megvalósítandó 
eljárásokról, rendszeres felülvizsgálatokból kell állnia. A keverőtelepnek független tanúsító 
szervezettel tanúsítottnak kell lennie.  
Az aszfaltkeveréket a típusvizsgálat adatai alapján összeállított, elfogadott keverékterv, 
gyártási utasítás szerint kell gyártani.  
Az aszfaltkeverékek előállítása csak minősített, akkreditált aszfaltkeverőtelepen történhet. 
Az akkreditációról szóló dokumentumot / Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány / a 
Vállalkozónak a keveréktervvel együtt be kell nyújtania a Megrendelőnek.  
Az adott aszfaltkeverékre vonatkozóan az alkalmazott kötőanyag, illetve adalékszer 
figyelembevételével a Megrendelő részére átadandó típus vizsgálat mellett meg kell adni a 
keverékek legmagasabb és legalacsonyabb gyártási hőmérsékletét.  
Az aszfaltkeverék gyártási előírt értékeit a gyártásközi ellenőrzés keretében 
keverékfajtánkként laboratóriumi vizsgálattal ellenőrizni kell a 9.5 pontban megadott 
gyakorisággal. 
A kopóréteg építése során a második sáv beépítése előtt a már elkészült réteg szélét 
hosszirányban tárcsával le kell vágni (nem függőlegesen) és bitumenes kenés után 
modifikált bitumenes szalag beépítésével kell a két réteg összedolgozását biztosítani. 
Szélesítések és hozzáépítések esetén az új pályaszerkezet és a meglévő pályaszerkezet 
csatlakozásának sávjában a csatlakozás vonalában az alapréteg fölé erősítőréteget kell 
beépíteni minden esetben az átrepedés megakadályozása végett. A beépítendő aszfaltrács 
hordozóanyag nélküli, két, egymásra merőleges irányba legalább 100 kN/m 
szakítószilárdságú, 3 % alatti szakadó nyúlású, polimerrel bevont üvegszálas rács legyen. Az 
aszfaltrétegek terítése során 30-30 cm átlapolási szélesség szükséges. 
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A tervezési szakasz határainál a szőnyegezéssel szintben kell csatlakozni a meglévő 
burkolathoz. Ezért ezeken a helyeken a csatlakozó aszfaltburkolatot a terítés 
vastagságában kell lemarni. 
Az új pályaszerkezetű szakaszokon a homokos kavics fagyvédő réteget úgy kell megépíteni, 
hogy a szivárgóléc 25 m-ként, a mélypontokban a tervezett vagy meglévő árokba 
kivezethető legyen. A kivezető réteg szélessége 1,0 m, vastagsága 20 cm. Az árokba 
történő kivezetés során az árokfenéknek min. 20 cm-rel kell a kivezetés alsó szintje alatt 
lennie. Ha ez nem lehetséges, hossz-szivárgót kell építeni, majd azt az árokba kötni. 
Az átépítendő kétoldali padka 10 cm vastagságú M22 anyagú legyen. A padkáról leszedett 
humuszt a tervezett földpadka alsó szintjéig szemcsés anyagból fel kell tölteni, ezután 
kezdhető a földpadka kialakítása. 
A pályaszerkezet kialakítást a „Mintakeresztszelvények” és a „Keresztszelvények” tervrajzok 
mutatják be. 
 
7. FORGALMI CSOMÓPONTOK, ÚTCSATLAKOZÁSOK, TELEKBEJÁRÓK, 

KAPUBEJÁRÓK 
 
A tervezett szakaszon több útcsatlakozás, kapubehajtó található, amelyek kialakítását a 
helyszínrajzon jelöltek szerint kell megvalósítani. 
A tervezési szakaszon a kapubehajtókat a meglévő burkolattal azonos műszaki kialakítással 
építünk ki, a stabilizált burkolattal kialakított bejárókat továbbra is murva stabilizációval, 
míg a szilárd burkolatú bejárókat szilárd, aszfalt burkolatú kialakítással kell megépíteni a 
„Mintakeresztszelvényen” ábrázoltak szerint.  
Az útcsatlakozásokat a lekerekítő ívek végéig kell aszfaltozni.   
A tervezéssel érintett csomópontok, út- és földútcsatlakozások az alábbiak: 
3+960 km szelvény Templomsor utca baloldalon,  
4+149 km szelvény kavicsolt út a baloldalon 
4+570 km szelvény betonburkolatú út a baloldalon 
4+874 km szelvény  Gárdonyi út a baloldalon 
 
Az útcsatlakozások a 83129. j. út felújítása során kerül kiépítésre, a kerékpárút építése 
során azok magassági kialakításának figyelembe vételével kell a csatlakozást kiépíteni. 
A tervben jelölt helyeken teleklehajtók, kapubehajtók, járdák és parkolók csatlakoznak a 
gyalog- kerékpárúthoz.  
A fent említett csomópontok, teleklejárók, kapubejárók, járdák és parkolók kialakítását a 
„Részletes helyszínrajz” tervlapok mutatják be. 
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8. KÖZMŰVEK 
 
Az érintett közműveket a helyszínrajz mutatja be, a közműkezelőkkel lefolytatott 
egyeztetéseket a melléklet tartalmazza. Közművek kiváltására nincs szükség. 
A tervezési területen az alábbi közművek helyezkednek el: 

- Elektromos hálózat (E-ON, 1kV-os; 22kV légvezeték, 1 kV földkábel, transzformátor) 
- Gázelosztó hálózatot keresztez 3 bar nyomású PE anyagú (ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt) 
- Vízvezeték hálózat (Pannonvíz Kft) 
- Szennyvízcsatorna (Pannonvíz Kft) 
- Távközlési hálózat Magyar Telekom Nyrt, alépítmény és földkábelt érint vagy 

megközelíti kitűzés nem szükséges, szakfelügyelet megrendelése kötelező 
A közművek felszíni létesítményei a geodézia alaptérkép készítése során felmérésre 
kerültek. A tervezési területen található közművek felszíni létesítményeit a helyszínrajzi 
tervlapok ábrázolják. A közművek szerelvényeit, fedlapjait a burkolat megerősítés, 
padkaátépítés miatt meg kell emelni, az új burkolatszintre kell áthelyezni. Közmű 
szerelvény nem kerülhet eltakarásra. 
A felszín alatti közművek bizonytalan elhelyezkedése miatt az árok kialakításánál, árok 
profilozásánál kizárólag kézi földmunka végezhető! 
A kiviteli munkák megkezdése előtt a szolgáltatóktól szakfelügyelet megrendelése 
szükséges. A szolgáltatók előírásait a munkák során be kell tartani. 
 
A kivitelezés során a kivitelező köteles betartani a gázelosztó vezeték biztonsági 
övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokat, „A földgázellátásról szóló 2008. évi 
XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) korm. rendelet  166 §, 
illetve a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 
19.) Korm. rendelet  19/A §” figyelembevételével. A gázelosztó vezeték biztonsági 
övezetén belül a vezeték 2-2 m-es zónájában gépi földmunka nem végezhető. 
 
9. KÖZVILÁGÍTÁS 
 
A tervezett felújítás a meglévő közvilágítási hálózatot érinti, amely átépítésére külön 
szakági terv készül. 
 
10. VÍZELVEZETÉS 
 
Felszíni csapadékvíz elvezetése 
A tervezet vízelvezetés egyes szakaszon eltérő kialakítással került megtervezésre. A kezdő 
szelvényt követő szakaszon kiemelt szegély épül, ezen a szakaszon az út vízelvezetésével 
együtt biztosított a gyalog- kerékpárút vízelvezetése. A 0+118 km szelvénytől a 0+200 km 
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szelvényig tartó szakaszon az országos közút felújítása során víznyelők kerülnek 
megépítésre, azonban annak tovább vezetésre Ø 110 KG-PVC cső beépítésével és a 0+200 
km szelvénynél keresztezett vízelvezető árokba történő bekötéssel kell a vízelvezetést 
kiépíteni. 
Ezt követően a virágboltig terjedő szakaszon biztosított megfelelő szélesség, így itt a közút 
padkája és a gyalog- kerékpárút között vízszikkasztó árok került megtervezésre, amely 
együtt biztosítja a két létesítmény vízelvezetését. 
Ezt követően a közút 3+600 – 5+100 km szelvényei közötti szakasz egyoldali eséssel került 
megtervezésre, így a vízelvezetést a jobboldalon lévő vízlevezető árokba történő 
bekötéssel – padkán keresztül, vagy víznyelő kiépítésével a parkolóknál - kell a 
csapadékvizeket elvezetni.  
Az út mellett a baloldalon lévő árok nagyrészt feltöltődőt, profilját elvesztette, míg a jobb 
oldalon meglévő levezető árok található. A tervezett kerékpárút miatt a baloldali árok 
részben megszüntetésre került. Ezért a baloldali vízelvezetés vagy „K” szegély melletti 
hosszirányú lefolyással vagy egyoldali esésű és a jobb oldalra történő esés kialakítással 
vagy földárok kialakítással került biztosításra.  
A tervezett árkokat és azok fenékszintjeit a „Hossz-szelvény” és „Keresztszelvények” 
tervlapok ábrázolják. 
A csatlakozó utak alatti kisméretű csőátereszek, a kapu és telekbehajtók alatti átereszek 
eltömődtek, szintén tisztításuk szükséges. 
A padka 5% keresztesésű kialakításával a burkolatról a víz lefolyását biztosítani kell. A 
szélesített, vagy pályaszerkezet cserével érintett szakaszokon a homokos-kavics védőréteg 
padkaszivárgókkal történő kivezetését biztosítani kell úgy, hogy 25 m-ként a 
mélypontokban 1-1 m széles szivárgó lécet kell a rézsű síkjáig kivezetni. 
 
11. MŰTÁRGYAK 
 
A tervezett szakaszon áteresz található a 4+149,15 km szelvényben. Az átereszt el kell 
bontani és újjá kell építeni. 
 
12. HÓFÚVÁS ELLENI VÉDELEM 
 
A tervezési szakasz belterületi környezetében található hóvédművekre nincs szükség. 
 
13. VASÚTI- ÉS EGYÉB PÁLYÁKKAL VALÓ KERESZTEZÉSEK 
 
A tervezési szakaszon vasúti átjáró nem található. 
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14. AZ ÚTTAL KAPCSOLATOS EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK 
 
A tervezési feladat részét képezi a meglévő autó-buszmegállóhely peronjának átépítése, 
szintre emelése, valamint a meglévő buszváró áthelyezése. 
A megálló kiépítése során annak geometriai méreteit megtartottuk módosításra egy 
megálló esetében volt szükséges. A módosításra amiatt került sor, hogy utas kényelmi okok 
miatt  kiemelt szegélyes leszálló kialakítást terveztünk, amelyet a meglévő kapubejárók 
miatt csak módosított helyszínen lehetet betervezni. A helyszín kialakítására a tervezés 
során egyeztetést tartottunk az érintettek bevonásával, az új helyszín ez alapján került 
megtervezésre. 
Az átépítendő buszmegállóhelyek kialakítását a „Részletes helyszínrajz”, és a 
„Keresztszelvények” munkarészek mutatják be. 
 
15. FORGALOMTECHNIKA, ÚTTARTOZÉKOK 
 
A tervezett forgalmi rendnek megfelelő forgalomtechnikai kialakítást és a tervezett 
úttartozékokat a „Forgalomtechnikai helyszínrajzok” tervlapon ábrázoltuk.  
Függőleges jelzések 
A tervezés során felmértük a régi, fakó, sérült, cserélendő KRESZ táblákat és elvégeztük a 
meglévő forgalmi rend felülvizsgálatát is. 
A tervezett forgalmi rendnek megfelelő forgalomtechnikai kialakítást és a tervezett 
úttartozékokat a „Forgalomtechnikai helyszínrajzok” tervlapok mutatják be. 
 
16. ÉPÍTÉS ALATTI FORGALMI REND 
 
A tervezett felújítás a meglevő burkolaton folyó munkákkal jár. Az építés alatti forgalmi 
rendet úgy kell kialakítani, hogy a forgalom szakaszos építés mellett félpályás útlezárással 
mindig biztosítható legyen. 
Az ingatlanok megközelítését csak a lehető legkisebb mértékben szabad korlátozni, a 
gyalogos- és tömegközlekedést a felújítás teljes idejére biztosítani szükséges.  
A kivitelezési munkák megkezdése előtt a kivitelezőnek ideiglenes forgalomszabályozási 
tervet kell készítenie, és arra be kell szereznie a közútkezelő jóváhagyását. 
A munkavégzés ideje alatti forgalomkorlátozást illetve terelést csak a közútkezelői 
hozzájárulásban foglaltak betartásával szabad megvalósítani. Amennyiben maga az 
elkorlátozás, vagy az elkorlátozás miatti közúti jelzések elhelyezése több útkezelőt érint, a 
közútkezelői hozzájárulást mindegyik közútkezelőtől meg kell kérni. 
A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet és mellékleteit a közutak igazgatásáról szóló 
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6. §-ában foglaltaknak megfelelően kell összeállítani, és a 
közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért az ott meghatározott díjat - 
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illetve a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő módon történő igénybevétel esetén pótdíjat - 
kell megfizetni. 
Az építés idején is biztosítani kell a közút melletti ingatlanok megközelítését! Ennek 
érdekében ideiglenes földút kiépítése is szükségessé válhat. 
 
17. TERÜLET-IGÉNYBEVÉTEL 
 
A tervezett beavatkozások idegen területet nem, csak az önkormányzat tulajdonába lévő 
területet vesz igénybe. 
 
18.ÉRINTETT ÉPÜLETEK 
 
A tervezés építményt nem érint. 
 

19. GEODÉZIAI ADATOK 
 
A terven szereplő magasságok az EOMA alapszintre vonatkoznak, a terv egységes EOV 
koordináta-rendszerben készült. 
A felmérési alappontokat a műleíráshoz csatolt táblázat tartalmazza. 
 

20. SZABVÁNY ALÓLI FELMENTÉSEK 
 
A tervezés során a Közutak tervezésére vonatkozó ÚT 2-1.201:2008 számú valamint a 
kerékpárutak kialakítására vonatkozó ÚT 2-1.203-2010 útügyi műszaki előírásokban 
rögzítetteket előírásokat betartottuk. 
 
21. MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM 
 
Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási 
óvórendszabályokat, a tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Ez 
a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi és a munkavégzés biztonságát szolgáló 
szabályok, valamint szociális előírások figyelembevételével készült, illetve azok 
megvalósítása megtervezésre került. A tervek biztosítják az építéshez a munkavédelmi 
előírások betartásának feltételeit. A kivitelező munkavédelmi felelőst (vagy felelősöket) 
köteles kijelölni, és biztosítani kell, hogy a munkavégzés idején mindig legyen a helyszínen 
munkavédelmi felelős. Az építés konkrét lebonyolításával kapcsolatos részletes 
munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat a kivitelező által készítendő 
részletes organizációs tervnek kell tartalmaznia. Fentiekért az építésvezető felelős. Utalva 
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arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkentését 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. 

- Munkavégzés biztonságát fokozott figyelemmel kell biztosítani! 
- Földmunkák végzését szűk munkatér esetén kézi erővel írjuk elő. 
- Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen lehetséges, ahol 

más létesítményekben a gépi földmunkákból károk nem keletkezhetnek. 
- Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kár előfordulása lehetséges, úgy a gépi földmunka 

végzését feltétlenül mellőzni kell.  
- A nyilvántartás műszaki előírásait, balesetvédelmi követelményeit be kell tartani. 
- 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 felállással 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. 

- Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös 
figyelemmel, gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett. 

A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni 
segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények 
figyelembevételével a kivitelező feladata. 
A munka bármelyik fázisában biztosítandó a forgalmi lehetőség az esetleges tűzoltó vagy 
mentőautó részére. 
Veszélyes hulladékok (pl. bontott aszfalt, stb.) gyűjtésére, átmeneti tárolására külön tároló 
helyeket kell kijelölni, melyeket vízzáró burkolattal kell kialakítani, valamint meg kell 
akadályozni, hogy csapadékvízzel érintkezzenek, hogy talaj és talajvízszennyezés ne 
következhessen be. A hulladékokat fajtánként elkülönítve kell gyűjteni. Ártalmatlanításukat 
az erre szakosodott szakvállalatoknál lehet megoldani. Az ártalmatlanításra átadott 
hulladékokat bizonylatolni szükséges. 
Burkolatbontásból kikerülő bitumentartalmú hulladékokat a gyűjtő helyre kell beszállítani. 
A keletkezett mennyiséget és az átadásra kerülő mennyiségeket bizonylatolni kell. 
Fel kell hívni a kivitelező figyelmét, hogy veszélyes hulladékot közúton csak ÁDR vizsgával 
rendelkező gépjárműveken lehet szállítani. 
Veszélyes hulladékok gyűjtésénél, átmeneti tárolásánál, ártalmatlanításnál be kell tartani a 
102/1996. (VII.12.)Kor. Rendeletben foglaltakat. 
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A megvalósítás során a tűzvédelemre a megelőzésre ugyanolyan hangsúlyt kell fektetni, 
mint az egészség megőrzésre és a munkahelyi balesetek elkerülésére. 
A legfontosabb tűzvédelmi jogszabályokat ismerni kell a dolgozóknak és a munkahelyen 
oktatás formájában is meg kell azokat ismertetni. Az oktatást dokumentálni kell és a 
dolgozóknak aláírásukkal kell igazolni, hogy a jogszabályokat megértették és betartásuk 
érdekében minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy elkerülhetők legyenek a tűzesetek. 
Csak olyan munkavállaló foglalkoztatható, aki a munkájához szükséges tűzvédelmi 
ismeretekkel tisztában van. (1996. évi XXXI. Trv)) 
Betartandó jogszabályok: 
 
Törvények: 

- 1966. évi XXXl. Törvény a tűz elleni védelemről, a műszaki mentésről, és a 
tűzoltóságról.  

Kormányrendeletek: 
- 115/1996 (Vll.24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes 

szabályairól, a hivatalos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi testületéről.  
- 116/1996 (Vll.24.) Korm Rendelet a tűzvédelmi bírságról.  

Miniszteri rendelet: 
- 30/1996 (Xll.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítésről. 
- 35/1996 (Xll.29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.  
- 13/1997 (ll.26.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályról  
- 48/1999 (Xll.15.) BM Katasztrófavédelem feladatai, a védekezés…. 

 
A tűzvédelemmel összefüggő legfontosabb nemzeti szabványok 
 MSZ 9936  Veszélyes áruk… 
 MSZ 1500-14  Villamosság, közterületek 
 MSZ 1610-8  Közterületek 
 MSZ 16040-1,3,4, Sztatikus feltöltődés  
 
A szabványban meghatározott foglalkozási ágban és munkakörben csak tűzvédelmi 
szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. 
A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott munkakörre képesítést adó oktatás keretében az 
oktatást végző köteles megszervezni.  
Az 53/2005 (Xl.10.) BM rendelet alapján, szakvizsga kell. (Szakvizsgát csak regisztrált 
oktatásszervező vagy oktató végezhet. 
 

22. AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK DIREKTÍVA 
 
Az Európai Unióban az építőipar számára a legalapvetőbb előírásokat az Építési Termék 
Direktíva tartalmazza, a benne foglaltak érvényesítése a tagországok számára kötelező. 
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A direktíva célja: 
megszüntesse az építési termékek szabad forgalmát gátló akadályokat, csak olyan termék 
kerülhessen a piacra, amelyek használatra alkalmasak, vagyis olyan tulajdonságokkal 
rendelkeznek, hogy a felhasználásukkal megvalósított építmény -megfelelő tervezést és 
kivitelezést feltételezve- teljesítse az alapvető követelményeket. 
Másképpen fogalmazva megakadályozza olyan termékek forgalomba hozását, amelyek 
biztonság nélküli, egészségre káros, nem környezetbarát építményeket eredményeznek. 
A CE jelölés egységes alkalmazását a 89/106 EGK számú irányelv és a Tanács 93/68/ EGK 
irányelve írta elő. Ez egy megfelelősség értékelés a forgalomba hozatalról. Ez a direktíva a 
legsajátosabb, legkomplexebb, mert középpontjában hat követelmény áll nevezetesen: 

- Mechanikai ellenállás, stabilitás. 
- Tűzbiztonság. 
- Higiénia, egészség és környezetvédelem. 
- Használati biztonság. 
- Zajvédelem. 
- Energiatakarékosság, hő védelem. 

A CE jelölés egy megfelelőségi jelölés. Azt jelzi, hogy a termék a megfelelőség igazolási 
eljárás során eredményesen vizsgázott. 
A CE jelölést a gyártó/szállító a megfelelőség tanúsítására adja ki, amelyet megelőz egy 
tanúsító szervezet megfelelőségi tanúsítási eljárása. Azt is jelenti a CE jelölés, hogy a 
termék megfelel a harmonizált szabványoknak, megfelel az Európai Műszaki Engedélynek, 
megfelel harmonizált műszaki specifikációk hiányában olyan nemzeti műszaki 
specifikációnak, amelyek megfelelnek az alapvető követelményeknek. 
A CE jelölést magán a terméken, ill. a termékre ragasztott csomagoláson, vagy a kísérő 
dokumentumon kell feltüntetni. A CE jelölést a termék ellenőrzésével megbízott szerv 
azonosító száma és az odaítélés éve követi, majd a gyártó neve jön és (vagy) annak 
azonosítója. 
A CE jellel ellátott termékek a közösség területén belül szabadon forgalmazhatók és 
tervezett céljuknak megfelelően szabadon felhasználhatók. 
 
23. MINTAVÉTEL, MINŐSÍTÉS 
 
A mintavételi jegyzőkönyvet sorszámmal kell ellátni. 
Értékelés: A vizsgált paraméter jellemző értékének meghatározása a mért adatokból. 
Minősítés: A mintával reprezentált tétel megfelelőségének megállapítása. 
A minősítés feltételei: 

- a minta és mintavétel szabályos volt, 
- valamennyi előírt vizsgálat megtörtént értékelhető eredménnyel. 

A minőség ellenőrzése során külön kell kezelni a nem megfelelősségű eseteket. Fontos a 
helyesbítő, megelőző tevékenység hangsúlyozása is. 
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A nem megfelelő termék kezelése, a helyesbítő és a megelőző tevékenység. 
 

24. MELLÉKLETEK 
 

- Közmű egyeztetési jegyzőkönyvek 
- Tervezői nyilatkozat 
- Tervjegyzék 

 
Győr, 2017. december  
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