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1. ELİZMÉNYEK, A TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA 
 

Pápa Város Önkormányzata 2017. márciusában bízta meg a Via Futura Kft-t a Pápa, belterületi utcák 
felújítása kiviteli terveinek tervezési feladataival.  
 
Jelen dokumentáció a Várkert utca útfelújítási terveit tartalmazza.  
 
A tervezési szakasz kezdete csatlakozik a Via Futura Kft. 1733/7 sz. tervéhez. A tervezési szakasz vége 
csatlakozik a Via Futura Kft. 1441/6 sz. tervéhez. 
 
Jelen dokumentáció az útépítési, vízelvezetési és forgalomtechnikai munkarészeket tartalmazza. 
 
A tervezés tárgyát képezi a konkrét úttervezési feladatok mellett a közvetlenül összefüggı 
forgalomtechnikai, víztelenítési, tervek elkészítése valamint a szükséges jóváhagyások és 
hozzájárulások beszerzése. 
 
A tervezés során a szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, a megbízó képviselıivel 
lefolytattuk.  
 
2. MEGLÉVİ ÁLLAPOT 
 
Jelen tervezés tárgya a Várkert utca, amely a Gróf utca és a Szent István út között helyezkedik el. Az 
útburkolat kiemelt szegéllyel vagy zöldfelülettel határolt. Az utcában járda és kerékpárút is található az 
útburkolat mellett. A Szent István út csomópontja elıtt párhuzamos parkoló található. 
 
A Várkert utca burkolata sok helyen hálósan repedezett. Több helyen található javított aszfaltfelület. 
Az útburkolat 6,40-6,60 m széles.  Kerékpáros létesítmények vannak. A kerékpárút 2 helyen keresztezi 
a Várkert utcát. A csapadékvíz elvezetés a párhuzamos parkolók környezetétıl eltekintve nem 
megoldott. A lehulló csapadékvíz az útburkolatról lefolyva a zöldfelületen szikkad el. Az utcán a 
közmővek, közvilágítás kiépítettek. Közmővekkel a Gróf utca csomópontjában erısen tagolt. 
 
 
3. TERVEZÉSI OSZTÁLYOK, MŐSZAKI PARAMÉTEREK 
 
A terveket az érvényben lévı elıírásoknak megfelelıen készítettük el. A tervezési mőszaki jellemzıket 
a Közutak tervezésére vonatkozó ÚT 2-1.201:2008 számú, az Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló 
létesítmények útcsatlakozására vonatkozó ÚT 2-1.115:2004 számú, az Aszfaltburkolatú 
útpályaszerkezetek méretezése és megerısítésére vonatkozó ÚT 2-1.202:2006 számú, a Közutak 
víztelenítésének tervezésére vonatkozó ÚT 2-1.215:2004 számú, a Szintbeli csomópontok tervezésére 
vonatkozó ÚT 2-1.214:2004 számú, a Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezésére vonatkozó 
ÚT 2-1.503:2009 számú, az Útépítési beton burkolatalapok tervezésére vonatkozó ÚT 2-3.208:2006 
számú, az Útpályaszerkezetek kötıanyag nélküli és hidraulikus kötıanyagú alaprétegeire vonatkozó 
ÚT 2-3.207:2007 számú, az Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályaira 
vonatkozó ÚT 2-1.222:2007 számú, a Kerékpárforgalmi létesítmények tervezésére vonatkozó ÚT 2-
1.203:2010 számú, a Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezetére vonatkozó ÚT 2-
1.502:2010 számú, és az Utak üzemeltetése és fenntartása útügyi mőszaki elıírásoknak megfelelıen 
határoztuk meg. Továbbá a 20/1984. (XII.21.) KM rendeletben és a 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendleletben foglaltak is betartásra kerültek.  A tervezés során elıírt és alkalmazott paramétereket a 
következı táblázat összesíti. 
 
Tervezési paraméterek Elıírt Alkalmazott 
Út osztályba sorolása B.IV.  
Hálózati funkció c 
Környezeti körülmény B. 
Tervezési sebesség 50 km/h 
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4. VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI VONALVEZETÉS 
 
A Várkert utca helyszínrajzi kialakítása nem változik, ívekre, ívkorrekciókra nincs szükség. A felújítás 
során az út magassági vonalvezetése alapjaiban nem változik a beépített környezet miatt. Az útpálya 
hossz-esése 0,03-1,04 % között változik. 
 
A tervezési hossz 768,39 m. 
 
5. VÍZELVEZETÉS 
 
Meglévı állapot 
 
A tervezési területen csapadékcsatorna és víznyelıakna a párhuzamos parkolók térségében található 
(3 db). A lehulló csapadékvíz az útburkolatról lefolyva a zöldfelületen szikkad el. A meglévı földmedrő 
árkok feltöltıdtek. Azokon a helyeken, ahol nincs kiemelt szegély az útburkolat mellett a földpadka 
legtöbb esetben magasabb, mint a burkolatszél, a csapadékvíz nem tud a burkolatról lefolyni  
 
Tervezett vízelvezetés 
 
A meglévı víznyelıaknák megmaradnak, a víznyelırácsokat szintbe kell emelni.   
 
A tervezett víznyelı aknákat közúti terhelésre megfelelı vízszintes beömlı ráccsal kell kialakítani. A 
víznyelırácsok és fedlapok D400 teherbírásúak legyenek.  
 
Az aknákat az építés elıtt és után is tisztítani szükséges. 
 
A terület közmővekkel erısen terhelt, kézi földmunka végzése javasolt.  
 
A tervezett tisztító és víznyelıaknák: 
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V1 0+131,52 B felsı 140,63 139,83 25 építés 

V2 0+182,64 B felsı 140,58 139,58 25 átépítés 

V3 0+327,98 J felsı 140,50 139,50 25 építés 

V4 0+499,22 J felsı 140,10 139,10 25 építés 

V5 0+580,11 J felsı 139,98 138,98 25 építés 

T 0+049,47 B - 140,45 139,55 25 építés 

 
 
A lenti felsorolásban szereplı meglévı földmedrő árkok tisztítása, profilozása szükséges. Ezek az árkok 
szikkasztó jellegőek. A 0+495-0+617 km sz. között mélyebb árok kialakítása szükséges, hogy a V4 és 
V5 jelő víznyelı aknákból a csapadékvizet az árokba tudjuk vezetni. 
 
Meglévı földmedrő árok tisztítása profilozása: 
 

- 0+272 – 0+303 31.00 m, bal oldal 
- 0+319 –  0+366 47.00 m, bal oldal 
- 0+369,00 –  0+328 59.00 m, bal oldal 
- 0+431 –  0+475 44.00 m, bal oldal 
- 0+495 –  0+617 122.00 m, bal oldal 
- 0+632 –  0+673 41.00 m, bal oldal 
- 0+678 – 0+717 39.00 m, bal oldal 
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- 0+722 – 0+768 46.00 m, bal oldal 
 
 
6. FORGALMI VIZSGÁLAT, FORGALMI TERVEZÉS 
 
A tervezés során kézi forgalomszámlálást végeztünk. 
 
 
Ezek alapján a mértékadó forgalmak: 
 

Busz Nehéz tgk Pótkocsis tgk Szerelvény 
451 93 - - 

 

A számítás során az alábbi tényezıket vettük figyelembe: 
 

� tervezési élettartam:     t = 15 
� egy forgalmi sávra redukáló tényezı:               r= 0,5 
� irányszorzó:      s = 1 
� átszámítási szorzó egyes és csuklós autóbuszokra: ea = 1,3 
� átszámítási szorzó egyes nehéz tehergépkocsikra: en = 0,6 
� átszámítási szorzó pótkocsis tehergépkocsikra:             ep = 1,6 
� átszámítási szorzó tehergépkocsi szerelvényekre:    eny = 1,7 

 
TF = 1,25 * 365 * z* t * r * s * f*( ÁNFa * ea + ÁNFn * en + ÁNFp * ep+ ÁNFny * eny)  
 
 
Várkert utca: 

ANF autóbusz: 451 

ANF nehézgépjármő: 93 

Számolt TF: 3 694 398 "E" terhelési osztály 

 
 
A forgalomszámlálási adatokból az alábbi egységtengely szám adódott: 
 
TF=       3 694 398      darab egységtengely 
 
Ezek alapján „E” forgalmi terhelési osztályú az adott útszakasz.  
 
A tervezett felújítás megvalósulásának várható idıpontja: 2017. év.  
 
A forgalmi tervezési idıtáv:15 év  
 
7. KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS 
 
A keresztmetszeti kialakításokat a következı táblázatok foglalják össze: 
 

Teljes keresztmetszet  

Sávok száma  2 forgalmi sáv  

Útburkolat 6,40-6,60 m 

Burkolat oldalesés 2,50% (2,00%) 

 
 
 
A keresztmetszetek kialakítása az ÚT 2-1.201:2008 Útügyi Mőszaki Elıírásban foglaltaknak megfelelı. 
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8. FÖLDMUNKA ÉS FÖLDMŐ 
 
Útépítésnél a földmő eltakarás elıtti teherbírása az E2m>40 MN/m2 értéket ki kell elégítse. 
 
Védıréteg: 20 cm vtg., d=4 %. Kivitelezése: Tömörítése dinamikus hengerrel (Tr¶=97 %) történik. 
Ennek fagyálló (X-1), kiváló földmőanyagból (M-1) kell készülnie. Ez a talaj 40 és 70% között 
tartalmazhat 2,0 mm-nél kisebb szemcséket, a maximális szemcseméret (dmax) 20 és 63 mm közé 
kell, hogy essen, és Cu> 6 egyenlıtlenségi mutatóval kell rendelkezzen. A talaj agyag és iszaptartalma 
(d <0, 063 mm) nem haladhatja meg az 5%-ot és legfeljebb 25%-ban tartalmazhat d<0,1 mm 
mérető szemcséket.  
 
A munkálatok végeztével a felhagyott építési törmeléket el kell szállítani, a területet meg kell tisztítani. 
Az ideiglenes védelmeket el kell bontani.  
 
Elızetes tervezıi egyeztetés alapján a pályaszerkezet alatti földmőtükrön E2≥85 MN/m2 teherbírási 
modulust kell biztosítani. 
 
 
9. PÁLYASZERKEZETEK 
 
A tervezett utak pályaszerkezetét az e-UT 06.03.13 (ÚT 2-1.202:2005) számú Aszfaltburkolatú 
útpályaszerkezetek méretezése és megerısítése címő útügyi mőszaki elıírás, az e-ÚT 05.02.11 (ÚT 2-
3.301-1:2010) számú Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) címő útügyi mőszaki elıírás, és a 
9. sz. Tervezési Útmutató szerint történt. A forgalomba helyezés éve 2017. év. A méretezési idıtáv az 
útkategóriának megfelelıen 15 év. 
 
Burkolat feltárás 
 

 
A behajlásmérési adatokat, pályaszerkezet feltárás adatait, a megengedett és mértékadó behajlás 
számítását a melléklet tartalmazza. 
 
Tervezett pályaszerkezet 
 
Várkert utca 
 
Burkolatmegerısítés: 
 

• 4,0 cm vtg. AC 11 kopó (F) kopóréteg  
• 7,0 cm vtg. AC 22 kötı (F) kötıréteg  
• 0-4,0 cm profilba marás 

 
Teljes pályaszerkezet csere: 
 

• 4,0 cm vtg. AC 11 kopó (F) kopóréteg  
• 7,0 cm vtg. AC 22 kötı (mF) kötıréteg  
• 7,0 cm vtg. AC 22 alap (F) alapréteg  
• 15,0 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs alapréteg  
• 20,0 cm vtg. homokos kavics E2>85 MN/m2 
 
- Altalaj eltakarása elıtt Trq=93%, E2>40 MN/m2 

 
Járda átépítés 
 

• 3,0 cm vtg. AC 4 kopó kopóréteg 
• 15 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs alapréteg 
• 15,0 cm vtg. homokos kavics fagyvédı-javítóréteg (Trq=96%, E2>50 MN/m2) 

 
- Altalaj eltakarása elıtt Trq=93%, E2>40 MN/m2 
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Az útcsatlakozások a Részletes helyszínrajzon ábrázolt szélességben a meglévı burkolatnak 
megfelelıen építendık át. 
 
A gyalogátkelıhelyeknél, a kerékpárút átvezetéseknél a kiemelt szegély (2 cm-re) süllyesztése 
szükséges. 
 
A hidraulikus alapréteget feszültségmentesíteni kell.  
 
A tervezési szakasz végén a tervezett aszfaltréteg kifuttatása szükséges 10,00 m.h. 
  
Szegélyépítések 
 
A meglévı szegélyek minden esetben átépítésre kerülnek.  
 
Kiemelt szegély átépítés szükséges az alábbi helyeken: 
 

- 0+005,50 – 0+117,50 121.00 m, jobb oldal 
- 0+125,00 – 0+244,25 121.00 m, jobb oldal 
- 0+251,90 – 0+262,10 14.00 m, jobb oldal 
- 0+328,00 – 0+355,50 7.00 m, jobb oldal 
- 0+342,90 – 0+486,90 146.00 m, jobb oldal 
- 0+497,40 – 0+673,60 178.00 m, jobb oldal 
- 0+686,86 – 0+768,39 88.00 m, jobb oldal 
- 0+003,50 – 0+092,80 97.00 m, bal oldal 

 
„K” szegély építés szükséges az alábbi helyeken: 
 

- 0+092,80 – 0+271,80 179.00 m, bal oldal 
- 0+307,00 – 0+328,00 21.00 m, jobb oldal 

 
Kerti szegély építése szükséges az alábbi helyeken: 
 

- 0+342,90 – 0+486,90 150.00 m, jobb oldal 
- 0+497,40 – 0+673,60 172.00 m, jobb oldal 
- 0+003,50 – 0+092,80 74.00 m, bal oldal 

 
Süllyesztett szegély építés és átépítés a Részletes helyszínrajzon ábrázolt helyeken szükséges. 
 
A meglévı járdák átépítése szükséges az alábbi helyeken: 
 

- 0+342,90 – 0+486,90 144.00 m, jobb oldal 
- 0+497,40 – 0+673,60 175.00 m, jobb oldal 
- 0+003,50 – 0+092,80 84.00 m, bal oldal 

 
 
Az átépítendı járdák mellett lévı szegélyeket a meglévı szegélynek megfelelıen kell átépíteni. 
A meglévı szegélyeket minden esetben új szegélyekre szükséges cserélni. 
A szegélyeket betongerendába kell helyezni. A betongerenda alá homokos-kavics réteg építése 
szükséges 10 cm vastagságban.  
 
A betongerendák utókezelésére (locsolás) különös gondot kell fordítani! 
 
A kiemelt szegélyeket a Részletes helyszínrajzon jelölt helyeken le kell süllyeszteni. 
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Gyalogosátkelı-helyek  
 
A 0+009,60 és a 0+262,38 km sz. lévı gyalogos átkelıhelyek megmaradnak. Ahol kiemelt szegélyek 
kerülnek átépítésre az átkelık környezetében, ott a kiemelt szegély süllyesztése szükséges 2 cm fellépı 
magasságra 1:10 hajlással. A gyalogos átkelıhelyeknél taktilis vakvezetı kı építése szükséges a Részletes 
helyszínrajzon ábrázolt módon (2 sor stop kı, 1 sor rávezetı) 
 
Bontások 
 
A terven jelölt szegélycseréknél a meglévı szegélyt el kell bontani. A járda burkolatának átépítésekor 
a meglévı aszfalt burkolatú járdát át kell építeni, a kopóréteget bontókapaláccsal fel kell törni. A 
törmeléket el kell szállítani engedéllyel rendelkezı helyre, ahol azt fogadni, kezelni tudják.  
 
 
10. KÖZÚTI CSOMÓPONTOK, CSATLAKOZÓ UTAK 
 
 

Keresztezı út Szelvény 

útcsatlakozás jobb 
oldalon 

0+064,11 

útcsatlakozás jobb 
oldalon 0+120,59 

útcsatlakozás jobb 
oldalon 0+248,11 

útcsatlakozás jobb 
oldalon 

0+338,97 

útcsatlakozás jobb 
oldalon 

0+680,18 

 
Közúti csomóponti látómezı 
 
Az elindulási látómezı esetén a burkolt szélétıl 3 m x 70 m befoglaló mérető szabadon tartandó 
látómezıt kell biztosítani. Ebbe nem kerülhet semmi, a szabad belátást akadályozó elem. Az elindulási 
látómezıt minden esetben biztosítani kell. 
 
A közlekedési látómezı esetén a burkolt szélétıl 10 m x 110 m befoglaló mérető szabadon tartandó 
látómezıt kell biztosítani. Ebbe nem kerülhet semmi, a szabad belátást akadályozó elem. 
  
11. FAKIVÁGÁS, NÖVÉNYTELEPÍTÉS 
 
A tervezési szakaszon fakivágás nem történik. 
 
12. KÖRNYEZETVÉDELEM, TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 
A beruházás környezetvédelmi szempontból nem jelent változást.  
 
Vízelvezetés 
 
A közlekedésbıl származó káros anyagok, az úttestrıl való elvezetés után vagy a befogadó 
vízfolyásokat terhelik, vagy a szikkasztás során a talajba jutnak, amivel a talajt és a felszín alatti 
vizeket károsítják. Ezért olyan technológiát kell alkalmazni a csapadék elvezetésénél, amely egyaránt 
védi a talajt és a pályaszerkezetet is a káros hatásoktól. 
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Talaj 
 
Az építés során a letermelt humuszos termıföld, az alakító és befejezı földmunkák során 
felhasználásra kerül.  
 
A kivitelezés idıszakában számottevı hatások nem várhatók. 
 
Építés ideje alatt várható kismértékő talajszennyezés a munkagépek olaj csöpögésébıl, de ennek 
mértéke nem kimutatható. Építés alatt meghibásodott munkagépek szervizelése nem történik a 
helyszínen. 
 
Élıvilág 
 
A települések mőködése az egyensúly kialakulását gátló, vagy zavaró, tartósan befolyásoló környezeti 
hatásokkal jár együtt (levegıszennyezés, vízszennyezés, építkezések, területek igénybevétele). A 
havária esetére kidolgozott mőszaki megoldások alkalmazásával az élıvilág állapota jelentékenyen 
nem változik. 
 
Levegıvédelem, zajvédelem 
 
Az építés ideje alatt átmenetileg várható nagyobb porszennyezés, de ezek lokálisan fognak 
megjelenni, és locsolással csökkenthetı a mértéke. 
 
 A korszerősítés során keletkezı hulladékok, kezelésük, szükséges intézkedések 
 
A burkolat bontására és a törmelék elhelyezésére külön gondot kell fordítani. A burkolat bontása 
bontókalapáccsal történik, a továbbtöréshez pofás törıket, vagy kalapácsos törıket kell használni. A 
letört anyagokat célszerő átrostálni, és keverıtelepen tárolni az esetleges újrafelhasználás végett. A 
tárolás az erre a célra kialakított, szegélyekkel határolt, szigetelt burkolt területen történjen, amelynek 
a vízelvezetése külön megoldott. A csapadékvizet el kell vezetni a 3 m-nél nem magasabb depóniáktól, 
amelyet ajánlatos letakarni, vagy tetı alatt tárolni. Az újrahasznosítás környezetvédelmi, gazdasági 
szempontból kedvezı, egyéb esetben a bontott anyagot, veszélyes hulladékot szakszerően elhelyezı 
telepen kell elhelyezni. 
 
Az átmeneti tárolók pontos helyének kijelölését – jelen munkarészben nem lehet meghatározni – mivel 
e területek feltehetıen a telephelyek környezetében kerülnek kijelölésre, ezért ezt csak organizációs 
terv készítésénél lehet és kell meghatározni, mivel az engedélyezési terv fázisában a kivitelezı még 
nem ismert.  
 
Azonban e területeket a késıbbi tervfázisban sem lehet olyan területeken kijelölni, melyek különleges 
védelmet igényelnek (talaj és talajvíz, élıvilág, táj, régészeti védelem alatt álló területek). 
 
Az építkezés befejezése után építési törmelék, bontott anyag az építés területén nem maradhat. A 
mart, újrahasznosítható anyagot a Kivitelezınek, engedéllyel rendelkezı lerakóhelyen kell elhelyezni. 
Az építés során szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek csak diffúz légszennyezést nem okozó, 
és csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyezı módon tárolhatók.  
 
A dolgozók részére hordozható illemhelyet kell telepíteni. Tőz- és robbanásveszélyes anyagok 
(üzemanyag stb.) csak a tőzrendészeti szabályok 266/2013. (VII.11.) BM rendelet betartásával 
tárolhatók. A tervezési területen be kell tartani a 284/2007. (X.29.) Korm. rendeletet. 
 
A tervezési területen be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT. rendelet, valamint a 4/1984. (VIII.8.) EüM. 
rendelet zaj- és rezgésvédelmi határértékeit.  

A bontási anyagok elhelyezése, szállítása és ártalmatlanítása során be kell tartani a 
hulladékgazdálkodásról szóló  92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet (a hulladéklerakás, valamint a 
hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeirıl), a 213/2001. (XI. 
14.) Korm. Rendelet (A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl.) 
rendeletek tárgyi vonatkozású elıírásait. 
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Bontott anyagok elhelyezése 

A tervezett létesítmény megvalósításához az alábbi bontott anyagok elhelyezése szükséges. 

Aszfalt: (EWC kód: 17 03 02) Az elbontott vagy lemart aszfalt újra hasznosítható, ezért elbontás után 
olyan helyre kell szállítani, ahol újra hasznosításhoz fölhasználható az elbontott anyag. A telephelynek 
érvényes mőködési engedéllyel kell rendelkeznie. 

Beton: (EWC kód: 17 01 01) A tervezési területen lévı betont össze kell törni és a hulladékot el kell 
szállítani olyan telephelyére, amely érvényes mőködési engedéllyel rendelkezik. 

Földanyag: (EWC kód: 17 05 04) A tervezési területen lévı földanyag nem szennyezett, ezért az építés 
során kikerülı földanyagot engedéllyel rendelkezı lerakó helyre lehet szállítani. 

A munkavégzés során fokozott figyelemmel kell lenni a meglévı növényzet védelmére. 

 
13. FORGALOMTECHNIKA 
 
A tervezett forgalomtechnikai kialakítást a 6. sz. Forgalomtechnikai helyszínrajz mutatja be.  
 
A jelenlegi forgalmi rendet az építés alapjában véve nem befolyásolja. 
 
Közúti jelzıtáblák 
 
A tervezési területen a meglévı KRESZ táblát meg kell tisztítani és a tartóoszlopát függılegessé kell 
tenni. A meglévı tartóoszlopok és táblák megmaradnak. 
 
 
Vízszintes forgalomtechnikai berendezések 
 
Az útburkolati jelek tervezésénél az ÚT 2-1.113:2001 sz. Útügyi Mőszaki Elıírás, és az ÚT 2-
1.150:2001 Útügyi Mőszaki Elıírás rendelkezéseit betartottuk. 
 
A burkolati jelek tartós, thermoplasztik kivitelőek, a terelı vonal osztása 4/2.   
 

• úttest kijárati széle 0,5 m széles, 1,0 m hosszú, szaggatott 
• terelı vonal 12 cm széles szaggatott vonal 
• záró vonal 12 cm széles folytonos vonal 
 

Tengely irányú jel: az út tengelyében lévı terelıvonal (szaggatott), záróvonal, valamint az egyes 
sávokat elválasztó burkolati jelek. 
 
Kézi jelek: csomópontokban található nyilak és pozíció vonalak (megállás helyét jelzı keresztvonalak), 
valamint gyalogos-átkelıhelyek. 
 
Tartós burkolati jelek: kétkomponenső mőgyanta alapú kent festék vagy gázlánggal a burkolatra 
ragasztott elıregyártott jel. 
 
 
Útirányjelzések rendszere 
 
Új útirányjelzı táblák nem kerülnek kihelyezésre a tervezési szakaszon. 
 
14. KÖZMŐVEK 
 
A tervezés során a helyi közmőkezelıkkel egyeztettünk, az elıírásaikat betartottuk. 
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A gázvezetékektıl 2-2 méteres távolságon belül kizárólag kézi földmunka végezhetı, valamint az MSZ 
7487/2. „Közmő- és vezetékek elrendezése közterületen”, az MSZ 7048/1, 2, 3. „Körzeti gázellátó 
rendszerek védıtávolságai”, a 19/2009. (I.30.) korm. rendelet 166 § és a 203/1998. (XII.19) korm. 
rendelet elıírásait kötelezı betartani. 
 
A közmővek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe bejelölni. Keresztezı 
közmőveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett területen lévı 
közmővezetékek üzemeltetıitıl 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 
(üzemeltetı) útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell. Kotrós munka esetén külön ellenırizni 
kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotró és gémje azt az elıírt biztonsági övezeten belül meg ne 
közelítse. 
 
A munkavégzés közmővek szempontjából fontos lépései (kivitelezési szakasz) 
 
A kivitelezınek a munkavégzés megkezdése elıtt meg kell gyızıdnie az engedélyezési 
tervdokumentációban megfogalmazott biztonsági követelményekrıl, ami minden esetben része a 
tervdokumentációnak. Ezt követıen be kell tartania az áramhálózati társaság és az egyes közmő 
szolgáltatók által megfogalmazott követelményeket ( pl. szakfelügyelet  megrendelése). 
 
Az áramhálózati társaság képviselıjét meg kell hívni a munkaterület átadás-átvételi eljárásra.  
 
Az eljárás során az érintett villamos földkábel nyomvonalát és a gépi földmunka tilalmi övezetét -35 
kV-nál nagyobb névleges feszültség felett a vezeték szélsı pontjától vízszintesen és nyomvonalára 
merılegesen mért 1,5 méteres, 35 kV-nál kisebb névleges feszültség esetén 1,0 méteres sáv- szükség 
esetén a nyomvonal feltárással történı pontosításával maradandóan ki kell jelölni.  
 
A földben elhelyezett vezetékek biztonsági övezetében a talajfelszínt, illetıleg burkolatot megbontó 
vagy a talaj felszíne alá hatoló tevékenységeket- bizonyos esetek kivételével- csak az áramhálózati 
társaság hozzájárulásával és a hozzájárulásban elıírt feltételek teljesítése mellett szabad végezni. 
 
Az egyéb biztonsági övezeti korlátozásokat a villamosmő biztonsági övezetérıl szóló 122/2004.(X.15.) 
GKM rendelet részletesen szabályozza, munkavégzés elıtt áttanulmányozása javasolt. 
 
A nyomvonal és munkavégzés tilalmi övezetének kijelölését az áramszolgáltatónál meg kell rendelni. A 
felmerülı (geodéziai) költségek a megrendelıt terhelik. Az üzemelı vezetékek nyomvonalának és 
tilalmi övezet megjelölésének fenntartása az építés felelıs mőszaki vezetıjének feladata.  
 
Amennyiben bármilyen tervezett létesítmény az áramhálózati társaság tulajdonában lévı vezetékek 
biztonsági övezetét érinti, vagy nyomvonalában keresztezi, a földkábel biztonsági övezetén belül 
földmunka csak az áramhálózati társaság vagy megbízottja szakfelügyelete mellett végezhetı. Ennek 
megrendelését a kivitelezés megkezdése elıtt 15 nappal, írásban kell megtenni. 
 
A vonatkozó elıírások be nem tartásából eredı, a társaság tulajdonában lévı vezetékek vagy más 
létesítmények rongálása miatt keletkezett költségek, kártérítési teher a beruházót/kivitelezıt terhelik. 
Az élet-, vagyon-és üzembiztonság szempontjainak maximális figyelembe vételével történı 
munkavégzés közös érdek. A károkozónak polgári és büntetı jogi felelıssége is van. A biztonsági 
övezetre vonatkozó elıírások megsértésének szabálysértési és bőncselekményi kategóriáját külön is 
rögzítette, valamint szankcionálta a jogalkotó. 
 
Vonatkozó elıírások: 

• a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény ( 137.§) 
• a villamosmő biztonsági övezetérıl szóló 122/2004. (X.15.) GKM rendelet 
• a Villamosmő Mőszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetésérıl szóló 

8/2001.(III.30.) GM rendelet 
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• Villamos berendezések megközelítése esetén a berendezések védelmére, kábel esetén MSZ 
13207, légvezeték esetében az MSZ 151 szabványok 

• a Büntetı törvénykönyvrıl szóló 1978. évi IV. törvény (260. §) 
• az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII.28.) Kormány rendelet (130. §) 

 
 

A vezetékek, kábelek veszélyei a munkaterületen 
 
Az építései területeken gyakran elıforduló billenıkocsik, gépjármővek, munkagépek, markolók, 
állványzatok és fémlétrák mind vezetik az áramot. A vezetékekkel, kábelekkel történı érintkezés, 
illetve légvezeték esetén annak veszélyes megközelítése minden évben több áramütéses balesetet is 
okoz. 
 
Nagyfeszültségnél légvezeték esetében az áram kisebb távolságokon átívelhet, vagyis az adott 
gépjármőnek, munkaeszköznek, berendezésnek nem is kell érintkeznie a vezetékkel ahhoz, hogy 
komoly áramütés érje az azt fogó, vagy ahhoz hozzáérı földön álló embereket! 
 
A biztonságos munkavégzés érdekében, kérjük: 

• Jelölje be a légvezetékek és a föld alatti kábelek helyét az építkezés térképén. 
• A felvonulási útvonalakat úgy alakítsa ki, hogy ne kelljen légvezeték alatt vagy annak 

közvetlen közelében elhaladni. 
• Amennyiben a légvezeték alatti áthaladás elkerülhetetlen, gondoskodjon vizuális és fizikai 

figyelmeztetı jelzések (táblák, jelzıcölöpök stb.) kihelyezésérıl. 
• Mindig jelöljön ki egy földi irányítót, aki segíti a gépek mozgását és a vezetékektıl való 

megfelelıen biztonságos távolság megtartásának biztosítását. 
 

Gyakorlati tanácsok- a biztonság érdekében 
• Amennyiben a biztonsági elıírásokat megszegve egy munkagép vagy más gépjármő valamely 

része hozzáér a vezetékhez, megsérti a kábelt és gumikereke átívelés miatt kigyullad, a 
teendı a következı: 
A vezetı próbáljon meg nyugodt maradni, és lehetıleg maradjon a munkagépben, 
gépjármőben! Mindenképpen el kell kerülni, hogy a vezeték és a föld közötti földzárlati, zárlati 
áramkörbe bármely testrésze bekerüljön. A halálos balesetek többnyire akkor következnek be, 
amikor a munkagép vezetıje kiugrik a gépbıl és a talajon állva hozzáér a munkagéphez, így 
áramütést kap. 
Azonnal értesítsük az áramhálózati társaságot, amely intézkedik a kikapcsolásról. 
Amennyiben szükségessé válna a jármő elhagyása, miközben a feszültség alatt álló 
vezetékkel, kábellel érintkezik (pl. tőz miatt), a vezetı ugorjon ki minél messzebbre. 
A gép külsı teste feszültség alá kerül ilyenkor, a gép közelében pedig lépésfeszültség alakul 
ki. Ezért ne érintse meg a munkagépet, ne próbáljon meg a szokásos módon lemászni. A 
helyszínt két lábbal ugrálva hagyja el, ne fusson.  

• Semmilyen leszakadt vezetéket vagy sérült kábelt nem szabad megfogni, megközelíteni. 
• A leszakadt vezeték vagy sérült kábel környezetében, villamosan nem szigetelt talajon (pl. 

vizes fő) lépésfeszültség jöhet létre: az ember két lába közötti potenciál-különbség okozhat 
áramütést. A leszakadt vezetéket vagy sérült kábelt kerüljük el, környezetét két lábbal ugrálva 
kell elhagyni. 

• A lépésfeszültség a vezeték tartószerkezetétıl mért 15 m távolságon belül, a hosszú 
fémeszközt vivı emberek között is kialakulhat. Tartsunk távolságot a vezetéktıl ha hosszú 
fémeszközt viszünk. 

• Szilárd burkolatú úton csak 4,5 méternél alacsonyabb építéső gép/jármő közlekedhet, illetıleg 
dolgozhat az utat keresztezı vezetékek miatt. ezt a föld feletti magasságot a rakomány, a 
jármővön szállított személy, illetıleg szerszám legmagasabbra nyúló része haladhatja 
meg(még munka közben sem). Magasságkorlátozó táblán feltüntetett alacsonyabb érték 
esetén azonban a táblán szereplı magasságot kell betartani. A szilárd burkolaton kívüli 
területen általában 4 méteres magasság a megengedett. 

• a jármő legkiállóbb része a villanyoszlopot, kikötését, illetıleg ezek alapozását úgy közelítheti 
meg, hogy abban károsodást ne okozzon. 

Ha a munkavégzés során elıre nem vártan –közmőegyeztetés ellenére- kábeljelzı szalagra, föld alatti 
vezetékre (pl. védıborításra, kábelvezetı csıre) vagy arra utaló nyomra bukkannak, a munkát azonnal 
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abba kell hagyni, és az áramhálózati társaság képviselıjének megérkezéséig a munkaterületet 
balesetvédelmi szempontból biztosítani kell. (pl. munkagödör megközelítését akadályozni kell) A 
munkát folytatni csak az áramhálózati társaság hozzájárulásával szabad. 
 
 
15. KÖZVILÁGÍTÁS 
 
A közvilágítás átépítésre nem kerül sor. 
 
16. ÚTTAL KAPCSOLATOS EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK 
 
A felújítással kapcsolatban nem létesülnek egyéb építmények.  
 
17. TERÜLET-IGÉNYBEVÉTEL 
 
A tervezett felújítás, járda átépítés idegen területet nem érint. 
 
18. ÉPÍTÉS ALATTI FORGALMI REND 
 
Az építései munkálatok alatt is biztosítani kell az úton közlekedı gépjármővek zavartalan haladását. 
Ezért az építési területet megfelelıen el kell korlátozni, és a forgalmat ideiglenesen szabályozni kell. 
 
Az építési munkaterület elıtt kihelyezendı az úton folyó munkátok, az útszőkület tábla 50 m-re. A 
jelzéseket minden rávezetı útra ki kell helyezni. A teljes munkaterületen a 30 km/h 
sebességkorlátozás és a megállni tilos táblát minden útcsatlakozás után meg kell ismételni. A 
munkaterületet "piros vagy borostyánsárga villogóval és a "kikerülési irány" jelzıtáblával ellátott nyíl 
alakban sávozott terelıtáblákkal kell elkorlátozni. Az aszfaltozási géplánc elhaladtával jelzıırök 
biztosítsák a kétirányú forgalmat. A jelzıırös forgalomirányítást a csomóponti munkálatok alatt is fenn 
kell tartani az adott csomópontra. A forgalom ráengedhetı a burkolatra, ha hımérséklete 40 oC alá 
csökken. 
 
Egy forgalmi sávra a min. 2,75 méter szélességet kell biztosítani. 
 
Egyszerre csak egy ütem építhetı, csak az elızı befejeztével lehet kezdeni a következı ütemet. 
 
Az ideiglenes forgalomszabályozás területén ill. annak környezetében a jelzésrendszerben ellentétes 
értelmő utasítás nem lehet. Ezért a meglévı jelzéseket, amelyek a munkák miatt nem érvényesek el 
kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell. 
 
Az ideiglenesen kihelyezett forgalomtechnikai táblák EG fóliájú, HI kerető, horganyzott és porszórt 
acéllemez anyagú, fényvisszabocsátó kivitelőnek kell lennie. A táblák a forgalmi sáv szélétıl min. 1,5 
m-re helyezhetık ki, melyek tisztán tartásáról és „helyben maradásáról” az építınek kell gondoskodni. 
Biztosítani kell a kivitelezınek az érintett területen a gépjármőforgalmat igény szerint, valamint a 
lakossági magánbejáratok funkcióját azon a területen, ahol félpályás útlezárást alkalmazott. A 
kivitelezınek a munkák megkezdése elıtt tájékoztatni kell a lakosságot a terelések idejérıl és 
kialakításáról.  
 
Éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett az elkorlátozást folyamatos piros, vagy borostyánságra 
jelzılámpával meg kell jelölni, melyhez pót akkumulátorról gondoskodni kell . A munkaterületen 
mozgó munkagépeknek a sárga villogó jelzést mőködtetni kell. A járdán vagy a gyalogúton lévı 
munkaterületet útelzáró korláttal körül kell határolni. 
 
A munkálatok 30 munkanapnál nem hosszabb idıtávban történik. A munkálatok éjszaka nem 
végezhetık.  
 
Az esetlegesen használt munkagépek mozgását jelzıırök segítsék tárcsák segítségével úgy, hogy az 
elkorlátozás kezdetétıl 10 m –re helyezkedjenek el, és észlelhetıek legyenek a gépjármővezetık 
számára a megállási távolságról (140 m). A jelzııröknek megkülönböztetı ruházatot kell viselniük. 
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A jelzıırös forgalom forgalomirányítás alatt a munkaterület hossza maximum 150 m lehet. Az 
aszfaltozási munkák befejeztével a forgalmi rendet vissza kell állítani.  
 
Az építési munkálatok alatt biztosítani kell a megkülönböztetett jármővek számára a terület 
megközelíthetıségét. 
 
Az építés befejeztével a táblák elbonthatók, és vissza kell állítani az eredeti jelzésrendszereket. 
 
A kivitelezı felesısége a jelzésrendszer megléte, állapota. A forgalomkorlátozási terveket az építés 
helyszínén, elérhetı helyen kell tartani. 
 
Az ideiglenesen kihelyezett megállni tilos jelzıtáblák alá 06h-20h idıtartamot jelzı kiegészítı táblák 
kihelyezése is szükséges.  
 
 
19. MUNKAVÉDELMI ÉS TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSOK 
 
Az építkezés során az érvényben lévı munkavédelmi, tőzvédelmi és balesetelhárítási 
óvórendszabályokat a legszigorúbban be kell tartani. 
Tőz- és robbanásveszélyes anyagok (üzemanyag stb.) csak a tőzrendészeti szabályok 28/2011 (X.6) 
BM rendelet betartásával tárolhatók. 
A tárgyi tervek ezen elıírások betartásával készültek és egyúttal biztosítják az építéshez az elıírások 
betartásának feltételeit. A kivitelezı munkavédelmi felelıst köteles kijelölni és biztosítani kell, hogy a 
munkavégzés idején mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelıs. 
 
Az építés során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülı tőzveszélyes anyagokkal 
kapcsolatban az elıírásoknak megfelelı óvintézkedést meg kell tenni. A szükséges tőzoltó 
berendezések és eszközök készenlétérıl gondoskodni kell. A megfelelı tőzjelzést szintén biztosítani 
kell. 
 
Az építés során a KRESZ, valamint az egyéb vonatkozó óvórendszabályokat be kell tartani. Minden 
munkaterületet védıkorláttal és 30 m-ként világítással kell ellátni. A munkaterület elırejelzését és 
kivilágítását úgy kell elhelyezni, hogy még rossz látási viszonyok mellett is látható legyen. A 
provizóriumokat korláttal és csúszásgátlókkal el kell látni, teherbírásukat az azt használó jármővek és a 
talaj teherbírásának függvényében kell meghatározni. A csöveket, berendezéseket elmozdulás ellen 
rögzíteni kell. 
 
Utalva arra, hogy a balesetelhárító elıírások mellızését vagy csökkenését semmi sem indokolja, külön 
felhívjuk a kivitelezı figyelmét az alábbiak pontos betartására: 
 

• Földmunkák végzését szők munkatér esetén kézi erıvel írjuk elı. 
• 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 elıfordulása lehetséges, úgy a gépi földmunka végzését feltétlenül mellızni kell. 

• A közmővek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe bejelölni. Keresztezı 
közmőveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett területen lévı 
közmővezetékek üzemeltetıitıl 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 (üzemeltetı) útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell. Kotrós 
munka esetén külön ellenırizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotró és gémje azt az 
elıírt biztonsági övezeten belül meg ne közelítse. 

• Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös 
figyelemmel, gondossággal, folyamatos mőszaki felügyelet és irányítás mellett, megfelelı 
felszerelések, védıeszközök használatával. 
 

A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni segédlétesítmények 
készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények figyelembevételével a kivitelezı feladata. 
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20. MINİSÉGÜGYI FEJEZET 
 
A kivitelezınek be kell tartania a vonatkozó szabványokban, elıírásokban, rendeletekben rögzítetteket: 
 
ÚT 2-3.301-1.2010  Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) 
ÚT 2-3.301-5.2010  Útépítési aszfaltkeverékek. Zúzalékvázas masztixaszfalt (SMA) 
ÚT 2-3.301-6.2010  Útépítési aszfaltkeverékek. Öntöttaszfalt (MA) 
ÚT 2-3.302.2010  Út-pályaszerkezeti aszfaltkeverékek. Építési feltételek és minıségi 
követelmények 
ÚT 2-3.206:2007 Útpályaszerkezetek kötıanyag nélküli és hidraulikus kötıanyagú alaprétegei. 
Építési elıírások 
ÚT 2-2.103.2007 Aszfaltburkolatok fenntartása 
ÚT 2-2.107.2008 Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése 
ÚT 3-2.104:1983 Az útfenntartás mőszaki irányelvei. Beton-, kı- és mőkı burkolatok 
ÚT 2-2.107:1998 Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése 
ÚT 2-2.112:1999 Hosszirányú útpálya-egyenetlenség mérése Bump-integrátorral 
ÚT 2-2.113:2002 Hosszirányú pályaegyenetlenség mérése mozgóbázisú mérıkészülékkel 
ÚT 2-2.114:1999 Az útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata. Mérés Scrim-
mérıkocsival 
ÚT 2-2.116:1998 RST-mérés és –értékelés 
ÚT 2-2.117:1998 Dinamikus teherbírásmérés 
ÚT 2-2.118:1999 Burkolatfelület állapotának minısítése Roadmaster rendszerrel 
ÚT 2-2.119:1998 Teherbírásmérés könnyő ejtısúlyos berendezéssel 
ÚT 2-2.120:2000 RST-mérés eredményeinek feldolgozása 
ÚT 2-2.121:2000 Dinamikus behajlásmérés méretezéshez (KUAB) 
ÚT 2-2.122:2000 Dinamikus teherbírásmérés (KUAB). Mérési eredmények feldolgozása 
ÚT 2-2.124:2005 Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos 
berendezéssel 
ÚT 2-2.125:2007 Betonburkolatok fenntartási technológiái 
ÚT 2-3.103:1998 Radiometriás tömörségmérés. Földmővek, kötıanyag nélküli alaprétegek, 
hidraulikus kötıanyagú útalapok térfogatsőrőségének és víztartalmának meghatározása 
ÚT 2-3.204:1993  Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények 
ÚT 2-3.206:2007 Útpályaszerkezetek kötıanyag nélküli és hidraulikus kötıanyagú alaprétegei. 
Építési elıírások 
ÚT 2-3.210:2006 Pályalemezekbıl visszanyert beton újrafelhasználása 
 
ÚT 2-3.310:2004 Kationaktív bitumenemulzió kötıanyagú alaprétegek, útburkolatok és 
kátyúzókeverékek 
ÚT 2-3.316:2001 Burkolatkeménység mérése PTS-berendezéssel 
ÚT 2-3.504:2002 Kationaktív bitumenemulziók. Követelmények 
ÚT 2-3.601:2006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok 
ÚT 2-3.707:2004 Bontott útépítési anyagok újrahasználata I. Helyszíni hideg újrahasznosítás 
ÚT 2-1.215  Útburkolati jelek anyagai 
ÚT 2-1.106  Az útburkolati jelek felhasználói követelményei 
ÚT 2-1.163  A külterületi utak menti fásítás szabályozása a forgalombiztonsági szempontok 
figyelembe vételével 
ÚT 1-1.123   A közúti jelzıtáblák mőszaki szabályzata 
ÚT 1-1.156  A közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményei 
 
Ha a termékre nem vonatkozik követelmény, szabvány, vagy ha a terméket a szokásostól eltérı 
módon kívánják alkalmazni szükséges elıírni a termék adott felhasználási célra való alkalmasságának 
bizonyítására Építıipari Mőszaki Engedély meglétét is. 
 
Az Építıipari Mőszaki Engedélyt a 39/1997 (XII. 19.) KTM- IKiM együttes rendelet szabályozza. 
Jelenleg az Építésügyi Minıségellenırzési Innovációs Kht. van kijelölve ennek tanúsítására. 
A megfelelıség igazolás módozatait a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szabályozza. A 
megfelelıség igazolása fenti rendelet alapján lehet: 
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Megfelelıségi tanúsítvány, 
szállítói (gyártó, forgalmazó) megfelelıségi nyilatkozata. 
 
Azt is elı kell írni, hogy a Vállalkozónak rendelkeznie kell minıségirányítási vezetıvel. Felelısségi körét 
az ISO 9001 szabvány rögzíti. 
 
Rögzíteni kell azt is, hogy a munkát érvényben lévı rendelet alapján csak felelıs mőszaki vezetıi 
jogosultsággal rendelkezı mérnök irányíthatja. A mőszaki ellenırnek a munka megkezdésétıl, annak 
befejezéséig a feladatok szerzıdésszerő elvégzésének ellenırzésére rendelkezésére kell állni a 
helyszínen. 
 
A Vállalkozónak minıségügyi tervet kell benyújtania, amelynek legalább az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 
mintavételi és minısítési terv, 
alapanyagok megfelelısségét tanúsító vizsgálati jelentések, 
keverékterv, 
technológiai utasítások az eltérı munkafolyamatokhoz. 
 
A felsoroltakat a projektben résztvevık részére  
ismertté kell tenni, 
meg kell érteni, 
el kell fogadtatni,  
és be kell tartani. 
 
A minıségügyi terv hivatkozik többek között: 
kiviteli tervre, 
a megvalósítás folyamat tervére, 
a vonatkozó mőszaki szabályozásra, elıírásokra. 
 
A minıségügyi tervben meg kell fogalmazni: 
a megvalósítás során elérendı minıségi célokat, 
a minıségi követelmények körét: a szerzıdésben és a tervdokumentációkban elıírt szabályozók és a 
szervezet által elıírt (például a minıségirányítási rendszere által elıírt) követelményeket, 
a felelısségi körök konkrét felosztását a projektmegvalósítás különféle fázisaiban, 
az adott technológiai folyamathoz szükséges konkrét erıforrásokat, 
a munkafolyamatok és dokumentumok kialakítását, 
ellenırzési (geodéziai, labor) programokat, 
helyesbítı és megelızı tevékenységet, 
a követelményeknek való megfelelısség igazolásához szükséges dokumentumokat, 
formanyomtatványokat. 
 
TECHNOLÓGAI UTASÍTÁSOK (TU) 
 
Az  adott technológia alkalmazási, tárgyi, személyi, ellenırzési feltételeit, feladatait rögzíti. 
Meghatározza a jellemzı paramétereket is. 
 
A TU -kat  a mőszaki ellenırzést végzı Mérnököknek jóvá kell hagynia legalább 72 órával a beépítés 
munkafolyamat megkezdése elıtt. 
 
AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK DIREKTÍVA 
 
Az Európai Unióban az építıipar számára a legalapvetıbb elıírásokat az Építési Termék Direktíva 
tartalmazza, a benne foglaltak érvényesítése a tagországok számára kötelezı. 
 
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 -megfelelı tervezést 
és kivitelezést feltételezve- teljesítse az alapvetı követelményeket. 
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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 elı. Ez egy megfelelısség értékelés a forgalomba hozatalról. Ez a direktíva a legsajátosabb, 
legkomplexebb, mert középpontjában hat követelmény áll nevezetesen: 
Mechanikai ellenállás, stabilitás. 
Tőzbiztonság. 
Higiénia, egészség és környezetvédelem. 
Használati biztonság. 
Zajvédelem. 
Energiatakarékosság, hı védelem. 
 
A CE jelölés egy megfelelıségi jelölés. Azt jelzi, hogy a termék a megfelelıség igazolási eljárás során 
eredményesen vizsgázott. 
 
A CE jelölést a gyártó/szállító a megfelelıség tanúsítására adja ki, amelyet megelız egy tanúsító 
szervezet megfelelıségi tanúsítási eljárása. Azt is jelenti a CE jelölés, hogy a termék megfelel a 
harmonizált szabványoknak, megfelel az Európai Mőszaki Engedélynek, megfelel harmonizált mőszaki 
specifikációk hiányában olyan nemzeti mőszaki specifikációnak, amelyek megfelelnek az alapvetı 
követelményeknek. 
 
A CE jelölést magán a terméken, ill. a termékre ragasztott csomagoláson, vagy a kísérı 
dokumentumon kell feltüntetni. A CE jelölést a termék ellenırzésével 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 megfelelıen szabadon felhasználhatók. 
 
MINTAVÉTEL, MINİSÍTÉS 
 
A mintavételi jegyzıkönyvet sorszámmal kell ellátni. 
 
Értékelés: A vizsgált paraméter jellemzı értékének meghatározása a mért adatokból. 
 
Minısítés: A mintával reprezentált tétel megfelelıségének megállapítása. 
 
A minısítés feltételei: 
a minta és mintavétel szabályos volt, 
valamennyi elıírt vizsgálat megtörtént értékelhetı eredménnyel. 
 
A minıség ellenırzése során külön kell kezelni a nem megfelelısségő eseteket. Fontos a helyesbítı, 
megelızı tevékenység hangsúlyozása is. 
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A nem megfelelı termék kezelése, a helyesbítı és a megelızı tevékenység. 
 
21. GEODÉZIAI ADATOK 
 
A geodéziai felvétel Balti alapszinten történt. 
 
22. SZABVÁNY ALÓLI FELMENTÉSEK 
 
A tervezés során a mőszaki elıírásokban rögzítetteket betartottuk. 
 
23. EGYEBEK 
 
A tervben feltüntetett magasságok Balti alapszinten értendık. A terv országos vetületi rendszerben 
készült.  
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Mellékletek 
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VIA FUTURA Kft. Tárgy: Pápa, belterületi utcák felújítása 

Várkert utca 
KIVITELI TERV 

 Tervszám: 1733/6. 
 Dátum: 2017.03. 
 Szakág: Útépítés, vízelvezetés, 

forgalomtechnika 
 

TERVEZİI NYILATKOZAT 
 
Az utak építésének és a forgalom részére való átadásának hatósági engedélyezésérıl szóló 93/2012. 
(V. 10.) Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdésének b.) pontjában foglaltak alapján  
 

n y i l a t k o z o m 
 
hogy az alkalmazott mőszaki megoldások megfelelnek az általános érvényő és eseti hatósági 
elıírásoknak, a tőzvédelmi rendeletek, szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazat szabványok, 
mőszaki elıírások követelményeinek.  
 
A dokumentáció a létesítmények telepítésére vonatkozó biztonságtechnikai szabványok, valamint 
hatósági, egészség- és környezetvédelmi elıírások betartásával készült, továbbá ezek 
érvényesítésének módját, adatait a mőszaki leírás vonatkozó fejezetei tartalmazzák. 
 
 
A tervben meghatározott beruházás létesítményeinek adatai a kezelıi hozzájárulásokban foglalt 
elıírásokkal együtt érvényesek. 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
Süveges Csaba 

 
 



























































































Pápa, belterületi utcák felújítása 

Várkert utca 

 

 

1. Várkert utca – teniszpálya mellett 

 

 

2. Várkert utca – teniszpálya mellet 

 

 



 

 

 

 

3. Várkert utca – teniszpálya mellett 

 

 

4. Várkert utca – stadion parkoló mellett 

 

 



 

 

 

 

5. Várkert utca – stadion parkoló mellett 

 

 

 

6. Várkert utca – stadion parkoló mellett 



Forgalomszámlálás időpontja: 2017.03.29. 6-10 óra valamint 14-18 óra

Átlagos napi forgalom (ÁNF) jármű/nap:

Gróf út tervezési szakasz kezdete:

ANF autóbusz: 479

ANF nehézgépjármű: 44

Számolt TF: 3 711 724 "E" terhelési osztály

Gróf út tervezési szakasz vége (Várkert út után):

ANF autóbusz: 129

ANF nehézgépjármű: 43

Számolt TF: 709 188 "C" terhelési osztály

Várkert út:

ANF autóbusz: 451

ANF nehézgépjármű: 93

Számolt TF: 3 694 398 "E" terhelési osztály

Győri út:

ANF autóbusz: 200

ANF nehézgépjármű: 150

ANF pótkocsis: 21

ANF nyerges: 14

Számolt TF: 2 429 677 "D" terhelési osztály

Török Bálint utca:

ANF autóbusz: 322

ANF nehézgépjármű: 136

ANF nyerges: 14

Számolt TF: 3 060 679 "E" terhelési osztály

Bezerédi utca:

ANF autóbusz: 43

ANF nehézgépjármű: 57

Számolt TF: 337 662 "C" terhelési osztály

Vásár utca:

ANF autóbusz: 279

ANF nehézgépjármű: 200

ANF nyerges: 21

Számolt TF: 3 067 299 "E" terhelési osztály

Korona utca (Egressy u. - Zárda u. között):

ANF autóbusz: 58

ANF nehézgépjármű: 50

ANF pótkocsis: 36

Számolt TF: 994 002 "C" terhelési osztály

Korona utca (Zárda u. - Rozmaring u. között):

ANF autóbusz: 58

ANF nehézgépjármű: 72

Számolt TF: 707 536 "C" terhelési osztály

Pápa, belterületi utcák felújítása

Tervezési forgalom (TF) meghatározása



T 20 47 44

P 50 156 53

u(ABC) 1,28 aszfalt makadám kavicsaszfalt

u(DEFKR) 1,64 hajlékony pályaszerk hajlékony pályaszerk

ck 1

cé 1

ct 1

cö 1

TF 3 694 000 E

kül.hajlékony 25 4

hajlékony 14,5 4,55

félig merev 9 5

bal jobb hiba homogén szakasz

0+000 0,37

0+025 0,68

0+050 0,33

0+075 1,22

0+100 0,31

0+125 0,79

0+150 0,77

0+175 0,45

0+200 0,89

0+225 0,73

0+250 0,6

0+275 0,98

0+300 0,55

0+325 1,13

0+350 0,18

0+375 1,18

0+400 0,66

0+425 1,48

0+450 0,48

0+475 0,63

0+500 0,79

0+525 0,66

0+550 0,71

0+575 0,39

0+600 1,15

0+625 0,46

0+650 0,44

0+675 0,31

0+700 0,34

0+725 0,13

0+750 0,17

0+775 0,08

0+800 0,1

0+825 0,05

0+850 0,08

átlag 0,495555556 0,66764706

szórás 0,294323196 0,42357894

mért.beh. 0,978245597 1,36231652

eng.beh 0,522350593 0,52235059



E 88 110 99 mm Megerısítés szükséges.

0-4 cm profilmarás (átl 2)

4 cm AC-11(F) kopó kopóréteg

7 cm AC-22(F) kötı kötıréteg

szegély átépítés

Teljes pályaszerk csere - E-re

4 AC-11(F) kopóréteg

7-AC-22 (F) kötıréteg

7-AC-22 (F) alapréteg

15 Ckt cementstabilizáció




