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Szaktervek jegyzéke 

A Útépítés, forgalomtechnika 
H Geotechnika 
V Vízépítés 
 
Az „A. Útépítés, forgalomtechnika” kiviteli tervdokumentáció 930.A.04.02. jelű közműhelyszínrajz 
tervlapsorozaton mutatja be a meglévő(megmaradó) és tervezett közműnyomvonalakat. 
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Rajz- és iratjegyzék 
 

Rajzszám Munkarész Méretarány Dátum 
930.A.01.01.K Műszaki leírás - 2022. február 
930.A.02.01.K Áttekintő térkép M=1:20000 2022. február 
930.A.03.01.K Átnézeti helyszínrajz M=1:7500 2022. február 
930.A.03.02.K Forgalomtechnikai átnézeti helyszínrajz M=1:2500 2022. február 
930.A.04.01.K Részletes helyszínrajz  M=1:500 2022. február 
930.A.04.02.K Közműhelyszínrajz M=1:500 2022. február 

930.A.04.03.K 
Helyszínrajzi részlet 
Csoóri Sándor utca 
Gyalogos-kerékpáros átkötés 

M=1:250 2022. február 

930.A.05.01.01.K Részletes hossz-szelvény I. 
Csoóri Sándor utca M=1:500/1:50 2022. február 

930.A.05.01.02.K Részletes hossz-szelvény II. 
Völgyliget sétány I., Völgyliget sétány II. M=1:500/1:50 2022. február 

930.A.05.01.03.K Részletes hossz-szelvény III. 
Völgyliget sétány III. M=1:500/1:50 2022. február 

930.A.05.01.04.K 
Részletes hossz-szelvény IV. 
Dr. Bodó Tibor köz, Dr. Bodó Tibor köz visszafordító, 
Muskáth György út 

M=1:500/1:50 2022. február 

930.A.06.01.K Mintakeresztszelvények M=1:100 2022. február 
930.A.06.02.K Útépítési részletrajzok M=1:10 2022. február 
930.A.07.01.K Keresztszelvények M=1:100 2022. február 
930.A.08.01.K Méret- és mennyiségszámítás - 2022. február 
930.A.10.01.K Kitűzési adatok - 2022. február 
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Tervezői nyilatkozat 

A 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendeletben (az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról) foglaltaknak megfelelően az alábbi 
nyilatkozatot tesszük: 

Tervszám 930 

Projekt  
megnevezése 

ÜRÖM 
Völgyliget lakóparkban, belterületi lakóutcák aszfaltburkolattal történő 
kiépítéséhez útépítési, felszíni csapadékvíz-elvezetési és forgalomtechnikai 
tervezésre 

Tervfázis Kiviteli terv 
Szakág A. ÚTÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA 

Tárgyi projektelem építtetője Üröm Község Önkormányzata. A terv egyeztetése építtetővel, 
valamint az illetékes tulajdonosokkal, kezelőkkel, üzemeltetőkkel és közműszolgáltatókkal a tervezés 
folyamán megtörtént. 

A beavatkozás helyének jellemzését, környezetének meghatározó jellemzőit, védettségi 
kérdéseket a vonatkozó tervfejezetek tartalmazzák. 

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és 
eseti megoldásoknak, így különösen az Étv. 31.§ (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek. A jogszabályokban 
meghatározottaktól, illetve a vonatkozó nemzeti szabványoktól való eltérés engedélyezése nem 
szükséges, útügyi műszaki előírástól való eltérés engedélye viszont igen, mely a dokumentáció 
mellékleteként csatolásra került. 

Az 1996. évi XXXI. törvény alapján az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
A terv a tűzvédelmi jogszabályokban, a kötelezően alkalmazandó szabványokban és a hatósági 

előírásokban foglalt követelményeket kielégíti. 

A szakági tervdokumentáció felelős tervezője rendelkezik a megfelelő tervezői jogosultsággal. 

A tervdokumentáció a gázelosztó vezeték nyomvonalát, mérethelyesen és hiánytalanul 
tartalmazza.  

 
 
Budapest, 2022. február 17. 
 
Felelős tervező adatai:  
 

Szakág Név Kamarai szám Aláírás 

Útépítés 
(forgalomtechnika) 

Nyulasi Erik 
KÉ-K, VZ-T  07-

1117 
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Alkalmazott szabványok és előírások 

e-UT 03.00.21 Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei 
e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) 
e-UT 03.01.12 Vonalvezetés tervezése, a vízszintes és magassági vonalvezetés 

összehangolása 
e-UT 03.02.11 A közúti forgalom csillapítása 
e-UT 03.02.12 Közúti forgalom csillapítása 
e-UT 03.02.21 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása 
e-UT 03.03.21 Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése 
e-UT 03.03.22 Szintbeni közúti csomópontok tervezése és méretezése 
e-UT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése 
e-UT 03.07.13 Közutakon alkalmazható sebességcsökkentő eszközök 
e-UT 04.00.11  A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata (JTSZ) 
e-UT 04.00.12 Közúti jelzőtáblák. A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és 

elhelyezésének követelményei (JETSZ)  
e-UT 04.00.13 A közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményei (ÚTÍR) 
e-UT 04.00.14 A közúti útburkolati jelek szabályzata (ÚBJSZ) 
e-UT 04.00.15 A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata 
e-UT 04.01.21 Közúti forgalomirányító berendezések. Fényjelző készülékek 
e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák (T). megtervezése, alkalmazása és elhelyezése 
e-UT 04.02.12 Közúti jelzőtáblák (Y). A feliratok betűi, számjegyei és írásjelei 
e-UT 04.02.21 Közúti jelzőtáblák (A). Veszélyt jelző táblák és jelképeik 
e-UT 04.02.22 Közúti jelzőtáblák (B). Áthaladási elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák és 

jelképeik 
e-UT 04.02.23 Közúti jelzőtáblák (C). Tilalmi jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.24 Közúti jelzőtáblák (D). Utasítást adó jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.25 Közúti jelzőtáblák (F). Tájékoztató jelzőtáblák és jelképeik  
e-UT 04.02.26 Közúti jelzőtáblák (H). Kiegészítő jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.31 Közúti jelzőtáblák (E). Különleges szabályokat jelző táblák és jelképeik 
e-UT 04.02.32 Közúti jelzőtáblák (G). Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.03.11  Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) 
e-UT 04.03.21 Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése 
e-UT 04.05.11 A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei 
e-UT 04.05.12 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása 
e-UT 06.02.11  Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai 
e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése 
e-UT 06.03.14 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezésének segédlete 
e-UT 06.03.21 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei 
e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok  
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1 Előzmények, a tervezés tárgya 
Üröm Község Önkormányzata (Építtető/Megbízó) megbízta az ÚT-TESZT Kft.-t (Tervező) jelen 
tervdokumentációban található „ÜRÖM Völgyliget lakóparkban, belterületi lakóutcák 
aszfaltburkolattal történő kiépítéséhez útépítési, felszíni csapadékvíz-elvezetési és forgalomtechnikai 
tervezésre” megnevezésű projekt engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésével. 

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály PE/ÚT/00483-2/2022. 
iktatószámon, 2022. február 8-án útépítési engedély határozatát hozta.  
Tárgyi projekt Építtetője és Engedélyese Üröm Község Önkormányzata (2096 Üröm, Iskola utca 10.). 

Az utolsó geodéziai felmérés 2020. szeptember 17-én készült. A Megrendelővel történt megállapodás 
alapján a geodéziai felmérést követően a lakóparkban kerítést és kapubehajtót csak jelen tervek 
figyelembevételével, a tervezőtől kért adatszolgáltatás alapján építhetnek a tulajdonosok. 
Amennyiben a tervtől eltérő állapot miatt az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése a 
biztonságosan (fennakadás, űrszelvény probléma) nem valósítható meg a mindenkori magáningatlan 
tulajdonsok feladata és kötelezettsége saját költségen a behajtók és kapuk, kerítések átépítése. 
Valamennyi közterületi munkavégzés (többek között: faültetés, járda és burkolat építés, 
parkolóépítés...) közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás birtokában végezhető, melyet az 
ingatlantulajdonosoknak kell megkérni. 

2 Meglévő állapot 
Tervezési területünk közigazgatásilag Pest megye területén, Üröm községhez tartozik. 

A tervezéssel érintett területet jelenleg dél-nyugaton a kiépített aszfalt burkolatú Tücsök utca, illetve 
Tücsök köz, észak-keleten pedig a szintén aszfalt burkolatú 11101 jelű országos közút határolja, a 
terület innen közelíthető meg. 

A tervezési terület Üröm földhivatali térképe alapján belterületen helyezkedik el.  

A Völgyliget lakópark ingatlanjainak megközelítése jelenleg burkolatlan utakon történik, a terület 
közművekkel ellátott, a csapadékvíz elvezetés viszont megoldatlan. 

3 Forgalmi adatok 
Belterületi mellékutakon („d” hálózati funkciójú utak) nincs szükség forgalmi modellezésre. 
Ugyanakkor a terület várható forgalmi igényét a beépíthetőség alapján becsültük. 

4 Tervezett állapot 
A tervezett új utak a szabályozási tervvel összhangban kerültek kialakításra. 

A tervezett vonalvezetés kialakításakor a már beépített közművek nyomvonalát vettük figyelembe.   
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5 Tervezési osztályok, műszaki paraméterek 
A tervezett utak tervezési osztályait, valamint ezek alapján megválasztott műszaki paramétereit a 
következő táblázatok részletezik. 

A tervezési területen 30 km/h a megengedett sebesség, ugyanakkor a tengely helyszínrajzi 
vonalvezetését 20 km/h-ra terveztük a telekalakítások és a helyszínrajzi kötöttségek miatt. 

Nyomvonal Tervezési osztály Tervezési sebesség 
Csoóri Sándor utca B.VI.d.C. 30 km/h 
Völgyliget sétány B.VI.d.C. 30 km/h 
Muskáth György út B.VI.d.C. 30 km/h 
Dr. Bodó Tibor köz B.VI.d.C. 30 km/h 

B.VI.d.C. tervezési osztály 

Tervezési paraméterek Alkalmazott 
Tervezési sebesség (vt - km/h) 30 (20) 
Legkisebb körívsugár (Rmin - m) 12 

 Legkisebb átmenetiív-paraméter (Pmin - m) - 
Legnagyobb hosszesés (emax - %) 15 

 Legkisebb domború lekerekítő ívsugár (Rd min - m) 160 
Legkisebb homorú lekerekítő ívsugár (Rh min - m) 250 
Legkisebb oldalesés (dmin - %) 0.5 
Legnagyobb túlemelés (qmax - %) - 

Csomóponti környezetben a járhatóságnak és a csomópont adottságainak megfelelő paramétereket 
alkalmaztunk mind helyszínrajzi, mind hossz-szelvényi értelemben. 

A kis sugarú helyszínrajzi ívekben ívbővítést alkalmaztunk. Mértékének megállapításához járhatósági 
vizsgálatot végeztünk, személygépjárművek szembetalálkozására.  

6 Vízszintes és magassági vonalvezetés 
A vízszintes és magassági vonalvezetés részletes kialakítását az „930.A.04.01.K Részletes 
helyszínrajz” és „930.A.04.01.01-04.K Részletes hossz-szelvény” tervlapok tartalmazzák.  

7 Keresztmetszeti kialakítás 
Csoóri Sándor utca, Völgyliget sétány I. II. III., Muskáth György út 

Koronaszélesség:    7.00 m 
Épített burkolat szélesség:    4.50 m 
Forgalmi sáv száma:    2x1 
Forgalmi sáv szélesség:    2.25 m 
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Padka szélesség a szegéllyel együtt, forgalmi sáv mellett:  1.25 m 
Rézsűhajlás:    1:1.5 

Dr. Bodó Tibor köz 
Koronaszélesség:    6.00 m (5.50 m) 
Épített burkolat szélesség:    4.00 m 
Forgalmi sáv száma:    2x1 
Forgalmi sáv szélesség:    2.00 m 
Padka szélesség a szegéllyel együtt, forgalmi sáv mellett:  1.00 m (0.50 m) 
Rézsűhajlás:    1:1.5 (1:1.0) 

Csoóri Sándor utca lezárása 
Koronaszélesség:    7.00 m  
Épített burkolat szélesség:   1.25 m + 2.00 m (zöldsáv) + 

1.25 m 
Padka szélesség a szegéllyel együtt, burkolat mellett:  1.25 m 
Rézsűhajlás:    1:1.5  

A Dr. Bodó Tibor köz 0+035,00 km. szelvényéig a terepi adottságok miatt a bal oldalon kiemelt szegély 
határolja az útburkolatot, 0,50 m-es padkával, majd a terephez kötő, 1:1 hajlású rézsűvel, melyet 
biológiai rézsűvédelemmel biztosítunk. 

A fentiekben részletezett keresztmetszeti elrendezéseket a „930.A.06.01.K Mintakeresztszelvények” 
elnevezésű munkarész tartalmazza. 

Balra kanyarodó sáv szükségességének vizsgálata 

Az 10-es számú főút – Tücsök utca, illetve a 11101 jelű út – Csoóri Sándor utca csomópontoknál 
vizsgáltuk a balra kanyarodó sáv kialakításának szükségességét. Mivel a Csoóri Sándor úton átmenő 
forgalom nem várható, ezért a számításnál a mellékirány forgalmaként a lakóparki lakások számának 
kétszeresét, a főirány forgalmaként pedig a 10-es számú főút, illetve a 11101 jelű út OKA adatbázisban 
szereplő forgalmát vettük figyelembe. 

Az e-Út 03.03.21. Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése útügyi műszaki előírás 
4.2.4.3. pontja alapján: 

ÁNFf · ÁNFm ≥ 4 500 000 

ahol: 
ÁNFf – a főirány átlagos napi forgalma, E/nap 

ÁNFm – a mellékirány átlagos napi forgalma, E/nap 

 

Várható megvalósítás 2022. 
Távlati év 2032. 
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Mindkét esetben a távlati 10évre becsült forgalom nagyságokat vettük figyelembe, azzal, hogy a 
területen a maximális beépíthetőség 200 lakás számához minden esetben 2 személyjárművet 
becsültünk (összesen 400 jármű). 

 

10-es számú főút 
Az ÁNFf érték meghatározásakor a 10-es számú főúton északra (Pilisvörösvár) haladókkal 
számoltunk, mivel azt az irányt keresztezi az északról a lakópark felé haladók forgalma. 

Az ÁNFm értékének meghatározásakor azt vettük figyelembe, hogy a lakóparkot a 10-es számú főút 
(Tücsök utca) felől megközelítők a 60%-át teszik ki a teljes becsült forgalomnak. Ebből a releváns, 
északi irányból érkező forgalmat 40%-kal vettük figyelembe. Ehhez hozzáadódik a Tücsök utca 
ezirányú forgalma is, ezt 50 E/nap becsült értékkel. 

ÁNFf = 21762 / 2 = 10881 E/nap 
ÁNFm = 400 · 0,6 · 0,4 + 50 = 146 E/nap 

ÁNFf · ÁNFm ≥ 4 500 000 

10881 · 146 ≥ 4 500 000 
1 588 626 < 4 500 000  

→ nincs szükség balra kanyarodó sáv létesítésére. 

11101 jelű út 

A 11101 jelű útnál az északról déli irányba haladó járműveket vettük figyelembe, mivel azt az irányt 
keresztezi a délről a lakópark felé haladók forgalma. 

Az ÁNFm értékének meghatározásakor azt vettük figyelembe, hogy a lakóparkot a Csoóri Sándor utca 
felől megközelítők a 40%-át teszik ki a teljes becsült forgalomnak. Ebből a releváns, déli irányból 
érkező forgalmat 60%-kal vettük figyelembe. 

ÁNFf = 1 352 / 2 = 676 E/nap 
ÁNFm = 400 · 0,4 · 0,6 = 96 E/nap 

ÁNFf · ÁNFm ≥ 4 500 000 

676 · 96 ≥ 4 500 000 
64 896 < 4 500 000  

→ nincs szükség balra kanyarodó sáv létesítésére. 

8 Pályaszerkezetek 
Tervezett pályaszerkezet 

(U1) Csoóri Sándor utca, Völgyliget sétány, Muskáth György út, Dr. Bodó Tibor köz (B) forgalmi 
terhelési osztály, 12 cm vastag aszfalt rétegrend 

 5 cm AC 11 kopó (N) kopóréteg 
 7 cm AC 16 alap (N) kötőréteg 
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 20 cm FZKA folytonos szemmegoszlású zúzottkő alapréteg 

(J1) Gyalogos-kerékpáros felületek, 6 cm vastag térkő burkolattal 

 6 cm beton térkő burkolat/természetes kőburkolat 
 3 cm ágyazó homok 
 25 cm FZKA folytonos szemmegoszlású zúzottkő alapréteg 

(P1) Padka 

 15 cm M45 mechanikai stabilizáció 

9 Közúti csomópontok, útlejárók, kapubejárók 
A kapubehajtók megtervezése nem képezte a tervezési feladatunk részét, azonban minden 

esetben ellenőrzésre kerültek. A helyszínrajzon jelölt esetekben földfeltöltés irányoztunk elő a kapuk 
és a szegélyek között, mely a végleges kapubehajtók megépítéséig biztosítja az ingatlanok 
megközelítését. Ezek későbbi kialakítása során biztosítani kell a terepi vizek behajtón való átfolyását. 

A kiépített útcsatlakozások az alábbiak: 
Csoóri Sándor utca: 

 Völgyliget sétány I.  0+087.50 km sz. bal oldalon 
 Dr. Bodó Tibor köz 0+162.16 km sz. jobb oldalon 
 Muskáth György út 0+385.78 km sz. bal oldalon 
 11101 j. út 0+571.23 km sz. 

Völgyliget sétány I.: 
 Csoóri Sándor utca 0+000.00 km sz. 
 Völgyliget sétány III. 0+047.28 km sz. jobb oldalon 
 Völgyliget sétány II. 0+120.83 km sz.  

Völgyliget sétány II.: 
 Völgyliget sétány I. 0+018.40 km sz. jobb oldalon 
 Muskáth György út 0+318.54 km sz. keresztezés 
 Völgyliget sétány III. 0+461.72 km sz.  

Völgyliget sétány III.: 
 Völgyliget sétány I. 0+000.00 km sz. 
 Muskáth György út 0+297.75 km sz. keresztezés 
 Völgyliget sétány II. 0+539.83 km sz. bal oldalon 

10 Földmunka 
Az engedélyezési tervdokumentációhoz külön szakági tervként H – Geotechnika szakági 

engedélyezési tervdokumentáció készült. A hivatkozott szakági tervdokumentáció tartalma a 
mértékadó, annak fontosabb elemeit tárgyi műszaki leírásba átemeltük.  

10.1 Felhasználható földműanyagok 
A földmunkába az e-UT 06.02.11:2007 Utak geotechnikai tervezésének általános szabályai című 

Útügyi Műszaki Előírás szerinti földműanyagnak megfelelő talajok építhetők be.  
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A földműanyagként való felhasználás szempontjából a következő minősítések adhatók:  

10.1.1 Földműanyag minősítése általános alkalmasság szerint  

Kiváló földműanyagok (M-1)  

 A durva szemcséjű, S0,063 ≤ 5% jellemző talajok (pl. kavicsok, homokos kavicsok, kavicsos 
homokok és homokok), ha Cu ≥ 6 és szemeloszlásuk folytonos.  

Jó földműanyagok (M-2)  

 A durva szemcséjű, S0,063 ≤ 5% jellemző talajok (pl. kavicsok, homokos kavicsok, kavicsos 
homokok és homokok), ha Cu ≥ 6 és szemeloszlásuk hiányos, illetve ha 3 ≤ Cu < 6 és 
szemeloszlásuk folytonos.  

 A vegyes szemcséjű, 5 ≤ S0,063 ≤ 15% jellemzőjű talajok (iszapos és/vagy agyagos kavicsok 
és/vagy homokok), ha szemeloszlásuk folytonos.  

 A mállásra nem hajlamos, folytonos szemeloszlású kőzettörmelékek, ha legnagyobb 
szemcseméretük nem nagyobb 200 milliméternél.  

Megfelelő földműanyagnak minősítendők (M-3)  

 A durva szemcséjű, S0,063 ≤ 5% jellemző talajok, ha 3 ≤ Cu < 6 és szemeloszlásuk hiányos.  
 A vegyes szemcséjű, 5 ≤ S0,063 ≤ 15% jellemzőjű talajok (iszapos és/vagy agyagos kavicsok 

és/vagy homokok), ha szemeloszlásuk hiányos.  
 A vegyes szemcséjű, 15 ≤ S0,063 ≤ 40% (Ip ≤ 10%) jellemzőjű talajok (erősen iszapos és/vagy 

agyagos kavicsok és/vagy homokok), ha 8 ≤ w ≤ 18%.  
 A finom szemcséjű talajok, 10 < Ip ≤ 25% jellemzőjű talajok, ha 10 ≤ w ≤ 20%.  
 A mállásra nem hajlamos, kissé változó szemeloszlású kőzettörmelékek, ha legnagyobb 

szemcseméretük nem nagyobb 200 milliméternél.  

Elfogadható földműanyagok (M-4)  

 A durva szemcséjű, kissé szerves talajok, ha Cu ≥ 3  
 Finom szemcséjű a 25 < Ip ≤ 40% jellemzőjű talajok, ha 12 ≤ w ≤ 24%  
 A mállásra nem hajlamos, kissé változó szemeloszlású kőzettörmelékek, ha legnagyobb 

szemcseméretük nem nagyobb 320 milliméternél  

Kezeléssel alkalmassá tehető földműanyagok (M-5)  

 A durva szemcséjű talajok, ha Cu ≤ 3  
 A vegyes szemcséjű, 15 ≤  S0,063 ≤  40% ( és Ip ≤ 10% ) jellemzőjű talajok (erősen iszapos 

és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok, ha w < 8%, illetve w 18%  
 A finom szemcséjű, 10 < Ip ≤  25% jellemzőjű talajok, ha 7 <w < 10%, illetve 20 <w < 24%  
 A finom szemcséjű 25 < Ip ≤  40% jellemzőjű talajok, ha 8 <w < 12%, illetve 24 <w < 28%  
 Az aprózódásra és mállásra enyhén hajlamos és/vagy változékony szemeloszlású 

kőzettörmelékek  

Földműanyagként nem hasznosítható talajnak tekintendők (M-6)  

 A finom szemcséjű, 10 < Ip ≤ 25% jellemzőjű talajok, ha w ≤ 7%, illetve w ≥ 25%.  
 A finom szemcséjű, 25 < Ip ≤ 40% jellemzőjű talajok, ha w ≤ 8%, illetve w ≥ 30%.  
 A finom szemcséjű, Ip > 40% jellemzőjű talajok.  
 A közepesen és nagyon szerves talajok (Iv > 6%).  
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 A szikes talajok.  

A mállásra hajlamos talajok vagy kőzetek.  

 A zsugorodásra hajlamos talajok (Linzsug > 4%).  
 Azok a talajok, melyeknek a módosított Proctor-vizsgálattal meghatározott legnagyobb 

száraz térfogatsűrűsége (ρdmax) < 1,65 g/cm3.  

Nem építhetők töltésbe szerves talajok, szikes és erózióra érzékeny diszperzív talajok, lemezes-
palás vagy kémiai mállásra hajlamos illetve térfogatváltozó agyagok, valamint az olyan talajok, 
melyeknek a módosított Proctor vizsgálattal meghatározott legnagyobb száraz térfogatsűrűsége nem 
éri el a 15,5 kN/m3 értéket. Ugyancsak nem építhetők be földmunkába fagyott talajok.  

10.1.2 Földműanyag minősítése tömöríthetőség szempontjából  

Jól tömöríthető talajok (T-1)  

 A durva szemcséjű talajok, ha Cu ≥ 15, illetve ha 6 ≤ Cu < 15 és a szemeloszlás folytonos.  
 A vegyes szemcséjű talajok, ha S0,063 ≤ 40% és a víztartalom is kedvező.  

Közepesen tömöríthető talajok (T-2)  

 A durva szemcséjű talajok, ha egyenlőtlenségi mutatójuk 6 ≤ Cu < 15.  
 A vegyes szemcséjű talajok, ha S0,063 ≤  40% és a víztartalom még elfogadható.  
 A finom szemcséjű talajok, Ip ≤ 25% és a víztartalom kedvező.  

10.1.3 Földműanyag minősítése vízvezetés szempontjából  

Vízszállító talaj (V-1)  

 Vízáteresztő-képességi együtthatója k ≥ 5x10-3 m/s.  
 Durva szemcséjű és kavicstartalma S2,0 ≥ 80%  

Jó vízvezető talaj (V-2)  

 Vízáteresztő-képességi együtthatója 5x10-5 < k < 5x10-3 m/s.  
 Kavics és/vagy homok alkotja és iszap+agyagtartalma S0,063 < 5%  

10.2 Földmű kritériumok  

10.2.1 Terep előkészítés  

A terepre és a feltalajra általában (A-2) bizonytalan minősítés adható.  

A tervezési területről a növényzetet és a felszíni, laza, növényi gyökerekkel átszőtt fedőréteget el 
kell távolítani. A letermelendő fedőréteg humuszolási célra felhasználható mennyiségét a kivitelezési 
fázis előtt kell megvizsgálni. Fák kivágása esetén tuskóirtás is szükséges.  

Az új feltárások során humuszos feltalajt nem találtunk, azonban a régi feltárások során 20-30 cm 
humuszos réteget is azonosítottak, így előfordulása nem zárható ki. A meglévő utak jelenleg ~0-40 
cm vastagságú murvás-zúzott köves, helyenként sittes-darált beton borítottságúak – szemrevételezés 
alapján. E réteget kivitelezés előtt javasolt eltávolítani!  

A közvetlen beépítésre alkalmatlan fedőréteget a Mérnök jóváhagyása alapján el kell távolítani, 
és a kijelölt helyre szállítani:  
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 kezeléssel alkalmassá tehető talajokat depóniába (kezelés helyére),  
 beépítésre véglegesen alkalmatlan talajokat lerakóhelyre.  

 
A töltéstalp kialakítását illető végső döntéseket a kivitelezés kezdetén, a terület bejárása és 

próbabeépítések alapján kell meghozni.  

A töltések alatti felületen (alkalmatlan fedőréteg eltávolítása után) célszerű:  

 Trρ ≥ 88% tömörségi fokot és  
 E2 ≥ 25 MN/m2 teherbírási modulust elérni. Ez biztosítja azt, hogy a töltés első rétege a 

kívánt tömörségre beépíthető legyen.  

A kiemelt alkalmatlan fedőréteg mennyiségének megfelelő visszatöltés, csak töltésépítésre 
alkalmas talajokból történjen.  

A töltéstalp ugyan azon anyagból építendő, mint a töltéstest.  

Kedvezőtlen időjárási körülmények közötti munkavégzés esetén, azokon a szakaszokon, ahol 
átmeneti vagy enyhén kötött rétegek fordulnak elő, a kivitelezés során lokálisan felmerülhet 
geotextília, illetve geoműanyagok beépítésének szükségessége. Ezen anyagok beépítéséről a Mérnök 
és a Tervező bevonásával kell dönteni.  

Külön nyomatékkal hívjuk fel a figyelmet arra, hogy földmunkát csak arra alkalmas időszakban 
lehet és szabad végezni. Csapadékos időszakban nem szabad lehumuszolást és töltésalapozást 
végezni, mert maga a gépekkel történő munkavégzés teszi elfogadhatatlanná a földmű minőségét. A 
víztartalom emelkedése (pl.: talajok elázása) az E2 elméleti értéket jelentősen csökkentheti. 

10.2.2 Töltéstest, töltésépítés  

Mivel 2 m-nél alacsonyabb töltés épül, így általánosságban előírjuk, hogy a töltés:  

 alkalmatlan réteg leszedése a töltés alatti területen,  
 a töltéstest szélébe ne kerüljön erózióérzékeny talaj,  
 nagymértékben térfogatváltozó talaj nem kerülhet a töltésbe!  
 töltéstest építése a tükörszint -0,5 m-es szintig M-2 minőségű szemcsés talajból, amely 

egyben kapillaritást is gátol,  
Trρ ≥ 90%, E2 ≥ 30 MN/m2  

 a földmű felső 0,50 m része min. M-2 minőségű szemcsés töltésanyagból  
Trρ ≥ 93%, E2 ≥ 50 MN/m2 

 védő- és javító réteg M-1 minőségű szemcsés töltésanyagból,  
Trρ ≥ 96%, E2 ≥ 65 MN/m2 

A töltéskorona oldalesése min. 2,5% legyen.  
Javasolt rézsűhajlás 1:1,5, vagy laposabb.  

A bevágásokat kemény iszaprétegek esetében 1,0 m-ig 2/4-es, 1,5 m-ig 3/4-es, 2,0 m-ig 4/4-es 
rézsűhajlással, (sovány) agyagréteg esetében 1,2 m-ig 2/4-es, 1,8 m-ig 3/4-es, 2,2 m-ig 4/4-es 
rézsűhajlással lehet kialakítani. (Ennél meredekebb rézsűk csak ellenőrző számítás után 
alkalmazhatóak.) Indokolt esetben az 1:1 meredekségű rézsűk kialakíthatók, de törekedni kell az 1:1,5 
vagy laposabb kialakításra.  
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A töltéseket kedvező – min. jól tömöríthető anyaggal – esetben 3/4-es rézsűhajlással ki lehet 
alakítani. Az erózióvédelem ebben az esetben különösen fontos!  

A töltésrézsű felületére biológiai védelmet kell tervezni, mert az eróziót építés közben, és 
üzemelés közben is meg kell akadályozni.  

Célszerű a megfelelő tömörítési eljárás kidolgozásához helyszíni próbatömörítést végezni a 
beépítésre szánt anyaggal s a tervezett tömörítő eszközzel.  

10.2.3 Bevágások  

A tükör alatti felső földmű zóna (védő- és javítóréteg) építésére bevágások esetén is a töltéseknél 
leírt tömörségi és teherbírási követelmények vonatkoznak.  

Bevágásoknál a pályaszerkezet alatti földmű tükörszintjén, legalább 93%-os tömörséget kell elérni 
és a réteg felszínén E2 ≥ 50 MN/m2 teherbírást kell igazolni. Amennyiben a letermelés után az 
„altalajon” termett állapotban az előírt tömörségi és teherbírási értékek nem igazolhatók, az altalaj 
továbbtömörítésével, vagy stabilizációjával lehet a kívánt minősítést elérni. 

Ha viszont a bevágás tükörszintjén és alatta eleve kedvező talajok vannak, vagy a töltéstest felső 
zónája eleve kedvező anyagból készül, akkor a felső földmű-rész tervezése csak a magasabb 
tömörségi követelmények megfogalmazását, valamint a szükséges teherbírás teljesülésének és a 
fagyvédelmi megfelelőségnek az ellenőrzését jelenti. Közbenső esetként elég lehet, hogy csak a 
legfelső (20…30 cm vastag) réteget kell magasabb követelmények szerint kialakítani.  

Tömörség és teherbírás ellenőrzése:  

A statikus tárcsás terhelés az MSZ 2509-3 szerint végzendő, időigényes, de megbízható mérés 
bármely talaj esetén. Főleg akkor indokolt, ha a teherbírást úgyis kell mérni. A teherbírási modulus és 
a tömörség talajfüggő kapcsolatát szakirodalmi adatok alapján kell felállítani és a próbabeépítés 
keretében kell pontosítani. A tömörségről gondos vizsgálat esetén tájékoztat a vele megállapítható 
tömörödési tényező is (a második és az első terhelés alapján megállapított rugalmassági modulus 
hányadosa).  

A töltésépítés előtt a megfelelő víztelenítésről gondoskodni kell, a töltéstalp szemcsés talajból 
épüljön.  

10.2.4 Védőréteg  

A pályaszerkezet alatt, a bevágások alján és a töltések tetején készülő 50-100 cm vastag zónát, az 
ún. védőréteget külön meg kell tervezni, s a tervezett pályaszerkezetre érvényes, az 1.2.6 szerinti 
útügyi előírásokkal összhangban kell kialakítani.  

A felső földmű-rész 50, esetleg csak 20…30 cm-es, de néha 50 cm-nél is vastagabb, a töltéstesttől 
elkülöníthető, szemcsés anyagból vagy stabilizálással külön szabályok szerint előállított zónát szokás 
védőrétegnek nevezni, melynek neve lehet (teherbírás)javító- vagy fagyvédőréteg is. Ennek teteje a 
földműtükör.  
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Védőréteg – fagyvédő is – céljára olyan fagyálló szemszerkezetű (X-1 minősítésű) szemcsés talaj 
használható fel, amely kielégíti az e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.222) előírást és a következő 
követelményeket:  

 legnagyobb száraz térfogatsűrűsége legalább 1800 kg/m3,  
 a 0,02 mm-nél kisebb szemcsék mennyisége legfeljebb 10 tömeg %;  
 a 0,1 mm-nél kisebb szemcsék mennyisége legfeljebb 25 tömeg %;  
 a legnagyobb szemcseátmérő a tömör rétegvastagság 1/2-énél kisebb legyen,  
 a módosított Proctor vizsgálat (MSZ EN 13286-2 és MSZ 14043-7) vagy a helyszíni 

próbatömörítés után a 0,1 mm-nél kisebb szemcsék tömegszázaléka nem haladhatja meg 
a vizsgálat, vagy a próba előtti tömegszázalék 1,5-szeresét.  

A földműtükör oldalesése egyezzen meg a pályaszerkezet, illetve a padka oldalesésével, alsó 
oldalesése 2,5-4,0% lehet.  

A védőréteg tetejére előírt követelmények:  

 Trρ ≥ 96% tömörségi fok.  
 E2 ≥ 65 MN/m2 teherbírási modulus  

10.3 Fagyvédelem 
A feltárások laboratóriumi eredményei szerint a fedőrétegben feltárt agyagrétegek 

fagyérzékenynek, a fedőrétegben feltárt iszaprétegek fagyveszélyesnek minősülnek, ezért fagyvédő 
réteg beépítése szükséges. A fagyvédő rétegek vastagsága: 

 

Tervezett aszfalt útpályaszerkezet:  
(„B”, „könnyű” forgalmi terhelési osztály, „N” normál igénybevételi kategória):  

Fagyérzékeny területen:  

hv = 40 – (12*1,5 + 20*1,0) = 2 cm  
Ennek megfelelően bevágásban ill. abban az esetben, ha a pályaszerkezet alatt kisebb mint 1,0 m 

töltés épül, a fagyérzékeny területeken min. 5 cm fagyvédő réteg szükséges!  

Fagyveszélyes területen:  

hv = 50 – (12*1,5 + 20*1,0) = 12 cm  
Ennek megfelelően bevágásban ill. abban az esetben, ha a pályaszerkezet alatt kisebb mint 1,0 m 

töltés épül, a fagyérzékeny területeken min. 15 cm fagyvédő réteg szükséges!  

A fagyvédő réteg egyben a védőréteg is lehet!  
A tervezett rétegrend abban az esetben megfelelő, amennyiben alá min. 15 cm vastagságban 

fagyvédő réteg beépítésre kerül. 

Megjegyzés a teherbírás és tömörségi követelményekkel kapcsolatban:  
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes rétegekre előírt minimális E2 érték és a rétegben szintén előírt 

minimális Trρ érték nem feltétlen összetartozó jellemző a használandó aktuális töltésanyagnál. 
Mindegyik feltételnek eleget kell tenni, annak ellenére is, ha esetleg ez által a másik tényezőnél 
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magasabb értéket kell elérni. Egyes talajoknál felmerülhet annak kezelésének igénye is, amit csak a 
tényleges anyagnyerőhelyek ismeretében lehet meghatározni.  

Amennyiben a földmű felső 50 cm-es rétege a próbatömörítés alapján egy ütemben épül, a földmű 
felső 50 cm alsó 25 cm-es rétegen a mérések elmaradnak.  

Amennyiben a felső 50 cm-es réteg megosztása nem 25-25 cm, az előírt teherbírás érték a 
közbenső rétegen arányosan változik.  

10.4 Padka kialakítása  
A padka feltöltés anyaga az e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.222) 4.3.6.2 pontjának megfelelően kiváló, vagy 

jó minőségű földanyag.  

A padka altalajának jól tömörítettnek kell lennie, hogy alakváltozás nélkül a leálló járművek által 
okozott igénybevételt elviselje. Ezért a padka földtükre alatti 50 cm vastagságú rétegben Trρ ≥ 96% 
tömörséget kell biztosítani. A teherbírás értéke tükörszinten E2>50 MN/m2. A padkára jutó vizek 
elvezetését gondosan kell kialakítani, megóvni az elszennyeződéstől. A padka anyaga kiváló vagy jó 
földműanyag, de lehetőleg közepes, legfeljebb jó vízvezető képességű anyag legyen. 

10.5 Fejtési osztály, tömöríthetőség  
A feltárt talajok az alábbi fejtési, tömöríthetőségi és fagyérzékenységi, ill. vízmozgással 

kapcsolatos, valamint erózióérzékenységgel kapcsolatos minősítési osztályokba sorolhatók: 

Talajfajta  Fejtési 
osztály  

Tömörít-
hetőség  

Fagy-
érzékenység  Vízvezetés  Erózió-

érzékenység 
Felhasználás 
földműanyag-

ként  

kemény, közepes 
AGYAG  III-IV. T-3  

(nehezen) 
X-2 

(fagyérzékeny)  
V-4  

(gyenge)  

E-2  
nem 

érzékeny  
M-4  

merev, (enyhén 
homokos), 

közepes AGYAG 
III-IV. 

T-2  
(közepesen), 

T-3  
(nehezen) 

X-2 
(fagyérzékeny)  

V-4  
(gyenge) 

E-2  
nem 

érzékeny 

M-3  
M-5 

kemény, enyhén 
homokos, sovány 

AGYAG  
III-IV. T-2  

(közepesen) 
X-2 

(fagyérzékeny)  
V-4  

(gyenge) 

E-2  
nem 

érzékeny 
M-3  

merev-kemény, 
enyhén 

homokos, sovány 
AGYAG  

III-IV. T-3  
(nehezen) 

X-2 
(fagyérzékeny)  

V-4  
(gyenge) 

E-2  
nem 

érzékeny 
M-5 

kissé agyagos, 
homokos ISZAP  III. T-2  

(közepesen) 
X-3 

(fagyveszélyes) 
V-3  

(közepes) 
E-1  

érzékeny M-4 

merev/merev-
kemény, enyhén 
homokos, ISZAP  

III-IV. T-2  
(közepesen) 

X-3 
(fagyveszélyes) 

V-3 - V-4  
(közepes - 
gyenge) 

E-1  
érzékeny M-5 

kemény, enyhén 
homokos, ISZAP  III-IV. T-2  

(közepesen) 
X-3 

(fagyveszélyes) 

V-3 - V-4  
(közepes - 
gyenge) 

E-1  
érzékeny M-3 

nagyon kemény, 
ISZAP  III-IV. T-2  

(közepesen) 
X-3 

(fagyveszélyes) 

V-3 - V-4  
(közepes - 
gyenge) 

E-1  
érzékeny M-3 
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10.6 Víztelenítés:  
A földmunkákat úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy kivitelezés közben a csapadék és egyéb 

víz a földműben és környezetében kárt ne okozzon. A munkaterület víztelenítését már a 
tereprendezés fázisában a munkaterület határán nyitott árkokkal biztosítani kell.  

A felszíni vizeket összegyűjtő és elvezető végleges szerkezeteknek (övárkok, talpárkok, folyókák, 
surrantók stb.) az építését a földmunka elkészülte után haladéktalanul be kell fejezni.  

10.6.1 Szikkaszthatóság:  

Az SZ1, SZ2 és SZ3 helyeken közepesen és gyengén vízszállító iszap és agyag talajokat tártunk fel. 
A többi feltárásban is vízvezetés szempontjából közepes – gyenge vízvezető rétegek találhatóak.  

Összességében elmondható, hogy a területen feltárt talajok jellemzően közepes és gyenge 
vízvezető kategóriába sorolhatók. Így megállapíthatjuk, hogy a tervezési terület és környezete 
szikkasztásra kedvezőtlennek minősíthető. 
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11 Forgalomtechnika 
A tervezési területet forgalomcsillapított 30km/h sebességgel szabályozott zónának jelöltük ki. 

A tervezett útszakasz forgalomtechnikai kialakítását, burkolatfestéseket és KRESZ-táblák elhelyezését 
az 930.A.04.01.K. számú útépítés (vízépítés, forgalomtechnika) helyszínrajz tartalmazza. 

A területen az átjáró forgalom mérséklésére és tiltására csak célforgalom számára igénybevehető 
útszakaszokat és csillapításokat terveztünk. 

11.1 Útburkolati jelek 
Az útburkolati jeleket az e-ÚT 04.03.11 Útügyi Műszaki Előírás alapján az alábbi vonalvastagságokkal 
és vonal / köz értékkel terveztük felfesteni. 

11.2 Közúti jelzőtáblák 
A tervezett KRESZ jelzőtáblák méretei a 4/2001. (I. 31.) számú, „A közúti jelzőtáblák méreteiről és 
műszaki követelményeiről” című KöViM rendelet 1. táblázata szerint alakítandók ki.  

 
Az e-ÚT 04.02.11:2012. Útügyi Műszaki Előírás szerint a KRESZ jelzőtáblák alapozásaként beton 
alaptesteket, és tartóoszlopaiként betontömbbe ágyazott  76-es tüzihorganyzott acél csövet 
irányoztunk elő.  
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A jelzőtáblák alaplemezének anyaga horganyzott acél, a KRESZ táblák fóliaminősége H.I.G. (2. típus) 
legyen. 
A KRESZ táblákat az e-ÚT 04.02.11:2012. Útügyi Műszaki Előírás 1. ábrája szerint kell elrendezni. 

12 Forgalomcsillapítás 
A terület forgalomszabályozása arra irányul, hogy a lakosságot érő környezeti hatások 

mérséklődjenek, a forgalom biztonsága növekedjen, a közúti forgalom csökkenjen, és az átmenő 
forgalom kiszoruljon a területről. A forgalomcsillapítás eszközeivel a megmaradó forgalmat 
visszafogott, lassú haladásra lehet kényszeríteni, ily módon elérve azt, hogy a térség vonzó, 
biztonságos közterületté váljon. 

A helyszínrajzon jelölt helyeken 1,80 m széles, 65 mm magas, csúszásmentes felületű, vörös színű 
forgalomlassító párnát terveztünk. 

Az átmenő forgalom megakadályozásának érdekében a Csoóri Sándor utcát a Völgyliget sétány I. 
útcsatlakozást követően a 0+379.16-os szelvényig zsákutcává alakítottuk, személygépjárművek 
számára megfordulási, valamint gyalogos- és kerékpárosok számára továbbhaladási lehetőséggel. A 
személygépjárművek számára elzárt terület kialakítását a „930.A.04.03.K Helyszínrajzi részlet” 
tervlap tartalmazza. 

13 Vízelvezetés, csatornázás 
Az kiviteli tervdokumentációhoz külön szakági tervként D – VÍzépítés szakági kiviteli 

tervdokumentáció készült. 

14 Műtárgyak 
A terv tárgyát képező szakaszon hidat vagy egyéb útépítési műtárgyat nem kell építeni. 

15 Növénytelepítés 
A tervezett utcákhoz külön növénytelepítési terv nem készült. 
A tervezés során „A külterületi közutak menti fásítás szabályozása a forgalombiztonsági 

szempontok figyelembevétel” e-UT 08.03.21:2005 számú, „Körforgalmak tervezése” e-UT 
03.03.11:2010 számú Útügyi Műszaki Előírásokat vettük figyelembe, valamint az e-UT 08.00.21. „Utak 
üzemeltetése és fenntartása 7/5. Út menti növényzet” című tervezési útmutató előírásait betartottuk. 

Az útépítés során csak azok a fák vághatók ki, amelyek közvetlenül az út és létesítményei 
területére esnek, illetve súlyosan veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. A többi fa megóvására meg 
kell tenni a szükséges és szakaszos intézkedéseket. Anyagszállítási útvonal biztosításaira fát kivágni 
nem szabad. 

A növénytelepítés megkezdése előtt a kivitelezőnek a közművek pontos elhelyezkedését a szakági 
tervekből is meg kell ismernie és a közművek kezelőivel közös bejáráson kell egyeztetni azok végleges, 
a tervektől esetleg eltérő megvalósulását is. 



Tsz.: 930 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
ÜRÖM 

Völgyliget lakóparkban, belterületi lakóutcák aszfaltburkolattal történő kiépítéséhez útépítési, felszíni csapadékvíz-
elvezetési és forgalomtechnikai tervezésre 

A – ÚTÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA - Kiviteli terv 

 

 21  

930.A.01.01.K 

A növénytelepítés a kisajátítási határon belül történik. 

A cserjéket hármas kötésben, 4 db/m2 sűrűségben kell telepíteni. A növénytelepítési munka 
megkezdése előtt a tereprendezés és a szükséges talajjavítás (humuszolás) el kell, hogy készüljön. 

15.1 Telepítésre javasolt növények jegyzéke 

A telepítésre javasolt növények fajtáját és mennyiségét a tervezési helyszín környezetének 
növényföldrajzi adottságait és a már meglévő, őshonos növényzetet figyelembe véve határoztuk meg. 

A Csoóri Sándor u. végében, a Muskáth György u. felé tervezett, gyalogos és kerékpáros áthaladást 
biztosító járdaszakaszok közötti, 2 m széles zöldfelületbe 1 db előnevelt, kétszer iskolázott, sorfa 
minőségű lombhullató fa (Fraxinus pennsylvanica ’Urbanite’), valamint 30 db örökzöld, alacsony, 
talajtakaró cserje (Cotoneaster dammeri) ültetése javasolt. 

A Dr. Bodó Tibor köz végében, a tervezett középszigetbe a 930.A.04.01.K jelű terven ábrázolt 
módon, összesen 80 db alacsony, talajtakaró cserje (Cotinus coggygria ’Lilla’- 30 db és Santolina 
chamaecyparissus – 50 db) ültetése javasolt. 

 

Latin név Magyar név Méret Mennyiség  
Lombhullató fa: 
Fraxinus pennsylvanica 'Urbanite' vörös kőris SF 2xi 12/14 1 db 

Összesen: 1 db 
Talajtakaró cserje: 
Cotinus coggygria ’Lilla’ törpe cserszömörce 40/60 30 db 

Cotoneaster dammeri  szőnyeg madárbirs 30/40 30 db 

Santolina chamaecyparissus hamvas cipruska 2L 50 db 

Összesen: 110 db 

15.2 Talajjavítás, ültetés 
Az ültetendő fát földlabdával, a cserjéket konténerben vagy cserépben, zárt térben vagy ponyvával 

letakart módon szabad szállítani. A kiszállított növényeket lehetőség szerint azonnal ki kell ültetni Az 
esetlegesen tárolt növényeket folyamatosan gondozni, öntözni kell, a felesleges csapadékvíz 
elvezetéséről gondoskodni kell. 

A konténeres cserjék és a burkolt gyökerű, földlabdás fa fagymentes talajba egész évben 
elültethetők, de az ültetésre az ideális a vegetációs időn kívüli (lombhullás után, rügyfakadás előtt), 
fagymentes időszak. 

A lombhullató fa részére 80x80x80 cm, cserjék és talajtakaró cserjék részére is legalább 40x40x40 
cm ültető gödröt kell készíteni. 
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A gödörből kikerülő föld felső és alsó rétegét keverve kell visszatölteni. A földből a kártevőket ki 
kell szedni. A növények elültetésekor csak a gyökérnagyságnak megfelelő ültető gödröt kell kiemelni. 
A gyökérnyakat és a gyökérzetet ültetés előtt minden kötöző anyagtól meg kell szabadítani. Ültetés 
közben a gödör talaját taposással állandóan tömöríteni kell. A gyökérnyak az ültetés során tömörített 
földben, a talajszint alatt minimum 2-3 cm-re legyen. 

A talajjavítást szerves trágyával (szárított marhatrágya és komposzt keveréke) kell elvégezni, 
amelyet az ültető gödör visszatöltésekor a talajjal összekeverve kell a gödörbe juttatni. Vigyázni kell, 
hogy a gyökér mellé közvetlenül szerves vagy műtrágya ne kerüljön. A talajjavítás a lombhullató fa 
részére 2 kg/db, cserjék részére 0,4 kg/db szerves trágyával történjen. 

Telepítésnél az ültető gödröt annyira kell visszatemetni, hogy a gyökérlabda magassága plusz min. 
10 cm maradjon üresen. Miután a gyökérlabdáról lekerül a konténer, a körbefordult gyökereket a 
gödör alján szét kell bontani és sugarasan szét kell húzni. Ezután a gödröt vissza kell temetni, de a 
teljes betemetés előtt bő vízzel be kell iszapolni. 

A konténeres ültetési anyagról a földlabdát védő göngyöleget el kell távolítani. A földlabdát védő 
jutazsák, meglazítást követően elültethető a növénnyel. 

Az ültetésre kerülő lombhullató növények gyökérzetét és koronáját meg kell metszeni, az 
elültetett fákat alakító metszéssel kell igazítani. A fát az ültetéssel egy időben ki kell karózni az 
uralkodó szélirány felől, és kötözni kell úgy, hogy a karó felső vége benyúljon a fa koronájába min. 10 
cm-re. A támkarók hossza 2,5 m-nél rövidebb nem lehet, 4x4 cm-es keresztmetszetűek, keményfából 
fűrészelt, korhadás és csomómentesek legyenek. A fa törzsét két helyen kell nyolcas kötés 
alkalmazásával a karókhoz rögzíteni úgy, hogy a kötöző anyag olyan minőségű és méretű legyen, hogy 
a fák kérgét ne sértse fel. 

Őszi ültetésnél a fák tövét 0,3 m magasan fel kell kupacolni, tavaszi ültetésnél tányért kell 
készíteni. A kiültetett növényeket szükség szerint öntözni kell. 

A kiültetendő növények faj/fajta és méret választása a javasolt növényjegyzék alapján történjen, 
a tervtől való eltérés esetén (fajta és méret) a Tervezővel, Kezelővel és a Megbízóval egyeztetni kell. 
A növényzetben bekövetkezett rendkívüli károsodást és eltulajdonítást a Megbízó felé jelezni kell. 

A klíma és utcakép miatt fontos az útterületen kívül is egységes növényzet (füvesítés, talajtakaró 
cserje, bokrok és fák) kialakítása, mely egyrészt a zöldfelületek vizeinek lefolyását is lassítja, másrészt 
élhető környezetet teremt. 

15.3 A fák védelme építési területen 
A területen az építéssel érintett zöldfelületek fáinak védelmét az MSZ 12042 Fák védelme építési 

területeken c. szabvány szerint kell elvégezni.  

A védekezés szükségességét, módját és az alkalmazási idő hosszát a meglévő fák tulajdonságaihoz 
(faj, fajta, méret, kor stb.) és az építési beruházás típusához, méretéhez és időtartamához kell 
igazítani.  

Az építési tevékenységet megelőző, közbeni és utólagos favédelmi intézkedések végrehajtását 
rendszeresen ellenőrizni kell. Az ellenőrzésről írásos és fényképes dokumentációt kell készíteni. 
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Az építési beruházás befejezése utáni 12 hónapot követő első vegetációs időszakban az építtető, a 
kivitelező és faápoló/favizsgáló szakirányú végzettséggel rendelkező szakember közös bejáráson 
ellenőrzik, hogy a faállomány szenvedett-e károsodást a favédelmi előírások esetleges elmulasztása 
miatt. 

Az esetlegesen elpusztult faállomány pótlását a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell elvégezni. 

A fák védelméhez szükséges intézkedések: 

 Védelem a vegyi szennyeződésektől 

A zöldfelületeket és azok talaját tilos a fákra vagy a talajra káros anyagokkal, például sóval, 
hígítószerekkel, ásványi olajokkal, savakkal, lúgokkal, festékekkel, cementtel vagy más 
kötőanyagokkal beszennyezni. 

 Védelem a rendkívüli hőhatás okozta károktól 

Amennyiben gépek vagy más hőforrások miatt fennáll a veszélye annak, hogy a fának vagy a fa egy 
részének hőmérséklete 40 °C fölé emelkedik, akkor a fát ettől meg kell védeni. A védelem történhet 
az adott hőforrás távolabbra helyezésével, vagy olyan technológia alkalmazásával, amely nem 
károsítja a fát (pl. hőszigeteléssel). 

 Védelem a gyökérzet kiszáradásától, a túlzott nedvességtől, az elárasztástól és a pangó víztől 

A fák gyökérzónájának felszínre kerülésekor a gyökérzetet óvni kell a kiszáradástól, a gyökerek 
szabadon nem állhatnak, azokat légáteresztő, nedvességtartó anyaggal (pl. geotextillel, 
kókuszrosttal) takarni kell. A takaróanyagot nedvesen kell tartani. 
Vízelvezetési problémák miatt a fák gyökérzónája nem ázhat el, illetve nem állhat pangó vízben. 

 Védelem mechanikai sérülésektől 

A különféle gépek, eszközök, járművek és egyéb építési munkálatok okozta mechanikai sérülések 
(például a kéregsérülés, a fa és a gyökerek zúzódása és szakadása, a korona sérülése) ellen a 
favédelmi zóna határán 2 m magasságig körbe kell keríteni. 

 Az árnyékolásból kikerült fák védelme 

Az árnyékolásból kikerült fa kérgét a törzsön és a vázágakon a napégés megakadályozása érdekében 
takaróanyaggal kell védeni, amennyiben ezt a növényfaj igényli. A védelmet több év alatt, 
fokozatosan kell megszüntetni. 

 A gyökérterület védelme talajfelhordás esetén 

A tervezés során figyelembe kell venni, hogy a fa környezetében folyó munkák során a 
gyökérterületen való talajfelhordást, vagy más anyag felhordását lehetőleg el kell kerülni. 
Amennyiben ez mégis elkerülhetetlen, akkor a talajfelhordás vastagsága és módja esetén 
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figyelembe kell venni a faj tűrőképességét, a fa korát, gyökérzetének kiterjedését és felépítését, a 
talajviszonyokat, valamint a felhordandó anyag típusát is. 
Az anyagok felhordása előtt a gyökérterületről el kell távolítani a növényzetet, lombot és egyéb 
szerves anyagokat. Az eltávolítást a gyökérzet kímélésével kell végezni (pl. kézi munkával vagy a 
talaj lefújásával, leszívásával, lemosásával). A gyökérterületre csak durva szemcsés, levegő- és 
vízáteresztő anyagokat (pl. folyami kavicsot, kőzúzalékot) szabad felhordani. Amennyiben 
ültetőközeg felhordása is szükséges, akkor az ültetőközeg alá durva szemcsés, levegő- és 
vízáteresztő anyagot kell felhordani legalább 20 cm-es vastagságban. Az ültetőközeg nem kerülhet 
a gyökérnyakhoz egy méternél közelebb. A felhordási munkák során a gyökérterületre járművel 
nem szabad ráhajtani. 

 A gyökérterület védelme talajlehordáskor 

A gyökérterületen a talajlehordás tilos. 

 A gyökérzet védelme árkok vagy építési gödrök kiemelésekor 

Árok, építési gödör ásását a gyökérterületen lehetőleg el kell kerülni. Amennyiben ez 
elkerülhetetlen, akkor a kivitelezést a gyökérzet kímélésével kell végezni (pl. kézi munkával vagy a 
talaj lefújásával, leszívásával, lemosásával).  

Az árok és az építési gödör törzstől mért legkisebb távolsága a törzsátmérő négyszerese, de legalább 
1,0 m. Az ásás során a fa statikai védőzónája nem sérülhet. 
A vezetékek lefektetésekor a vezetéket lehetőleg a gyökérzet mélysége alá, a gyökerek alatt átfűzve 
kell telepíteni. 

Az árkok kiásása során a gyökerek sérülését meg kell akadályozni. Amennyiben a gyökerek mégis 
sérülnek, a sérüléseket fasebészeti módszerekkel kezelni kell. 

Árok ásása során a 2 cm-nél nagyobb átmérőjű gyökeret nem szabad elvágni. A legfeljebb 2 cm 
átmérőjű gyökereket metszéssel vágjuk le, a vágási felület legyen sima és egyenes. Metszés után a 
metszési felületet növekedést serkentő anyaggal kell kezelni. 

Az építési tevékenység során a feltárt gyökereket a kiszáradástól és a fagyástól takarással, valamint 
a takaróanyag nedvesen tartásával védeni kell. 
A gyökérzetben kialakított árok feltöltésére használt anyagoknak tartósan biztosítaniuk kell a 
légáteresztést, valamint tápanyagban gazdagnak kell lenniük, hogy a sérült gyökerek 
regenerálódhassanak. A gyökérzet károsodásának mértékétől függően szükség lehet a korona 
megfelelő mértékű metszésére is. 

A favédelmi zónában el kell kerülni sávalap készítését, azt pontalapok készítésével kell kiváltani. 
Amennyiben sávalap építése nem kerülhető el, akkor a sávalap és a fa közé gyökérzárat kell építeni. 

A pontalapok kialakítása során a statikailag fontos gyökerek nem sérülhetnek, amihez már a 
tervezési időszakban előzetes vizsgálatokat kell végezni, például kutatóárkokat kell létrehozni, hogy 
meghatározhassuk a pontalapok helyét. A pontalapokra helyezett építmény nem befolyásolhatja a 
gyökérzet működését. 
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A fa és a föld alatti építmény elhatárolására gyökérzárat kell készíteni. A gyökérzár célja egyfelől az 
építmény védelme a gyökérzettel szemben, másfelől a gyökérzet védelme az építési károkkal 
szemben. A gyökérzárat az alapozás megkezdése előtt legalább egy tenyészidővel előbb kell 
elkészíteni. Létrehozásakor a gyökérzetet kímélni kell: kézzel vagy a talaj lefújásával, leszívásával, 
lemosásával kell a földet kitermelni. Az építés megkezdéséig és az építés ideje alatt a gyökereket 
nedvesen kell tartani. A kiemelt munkaárokban lévő gyökereket szakszerű metszéssel kell elvágni, 
és a metszési felületeket sebkezelő anyaggal kell kezelni. 

A gyökérzár távolsága az élő gyökerektől legalább 25 cm legyen. A gyökérzárnak le kell érnie a 
gyökerekkel átszőtt talajréteg, de legfeljebb az építési gödör aljáig. 

A gyökérzár rétegei a fától kifelé, sorrendben: 

1) természetes alapú, lebomló szövet, például juta, kókuszrost; 

2) felületkezelt műanyag lemez; 
3) drótháló; 

4) támasztókaró. 

A karókat cölöpökhöz kell rögzíteni. A gyökérzár és a gyökérzet közötti rést jó minőségű 
termőfölddel kell feltölteni. 

Egyedi gyökérvédelem: Amennyiben egy talajban futó vonalas létesítmény építése során a 
munkaárok a 2 cm-nél vastagabb vagy a fa statikai állékonyságában jelentős szerepet betöltő 
gyökeret keresztezi, annak megóvása és védelme érdekében egyedi gyökérvédelmet kell alkalmazni 
(7. ábra). A gyökeret 8 cm – 10 cm vastagságban nedvességtartó, lehetőleg természetes anyaggal 
(pl. kókuszrost, tőzegpárna) kell körbeburkolni, ezt szövettel, szükség esetén dróthálóval kell 
megerősíteni. A gyökérvédő takarót az építés ideje alatt nedvesen kell tartani, és befejeztével – 
közvetlenül a munkaárok feltöltése előtt – le kell bontani. 

Amennyiben a gyökérterület korlátozott idejű igénybevétele – megalapozott indokkal, kivételes 
esetekben – nem kerülhető el, akkor a terhelt felület legyen a lehető legkisebb, de azt a felületet is 
védeni kell. A gyökérterület a különböző terhelések (például ráhajtás járművel, raktározás, építési 
berendezések elhelyezése) során nem sérülhet. 

 A fák védelme a talajvíz szintjének átmeneti csökkentésekor 

A vízelvezetés által befolyásolt területen, például a talajvíz szintjének csökkentésekor, a fákat a 
teljes gyökérterületen szükség szerint öntözni kell, ha szükséges, a talaj mélyebb rétegeiben is. 

További kiegészítő intézkedések is szükségesek lehetnek (például a párolgási veszteség, a vegyszer 
bemosódás, a talajszint süllyedés megakadályozására). 

16 Vasúti pályakeresztezések 
A tervezési szakaszon vasúti és egyéb pályát nem keresztezünk. 



Tsz.: 930 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
ÜRÖM 

Völgyliget lakóparkban, belterületi lakóutcák aszfaltburkolattal történő kiépítéséhez útépítési, felszíni csapadékvíz-
elvezetési és forgalomtechnikai tervezésre 

A – ÚTÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA - Kiviteli terv 

 

 26  

930.A.01.01.K 

17 Közművek 
A keresztező közműveket az alábbi táblázatban ismertetjük. 

Közműkeresztezések 
Nyomvonal Szelvény Státusz Szakág Közmű létesítmény 

Csoóri Sándor utca 

0+000,82 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+005,35 meglévő G4 vízvezeték 
0+008,05 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+009,22 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+023,14 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+027,66 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+029,12 meglévő G4 vízvezeték 
0+031,67 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+031,97 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+046,10 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+049,98 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+055,76 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+061,23 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+061,57 meglévő G4 vízvezeték 
0+063,76 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+064,11 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+078,20 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+080,69 meglévő G2 középfeszültségű elektromos kábel 
0+081,82 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+082,83 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+083,67 meglévő G4 vízvezeték 
0+085,14 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+086,53 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+098,83 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+112,39 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+116,09 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+131,22 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+135,59 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+143,81 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+159,29 tervezett  csapadék csatorna 
0+163,62 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+173,89 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+184,71 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+189,79 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+194,94 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+206,97 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+226,96 meglévő G4 vízvezeték 
0+234,83 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+263,45 meglévő G4 vízvezeték 
0+270,83 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+286,84 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+295,52 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+295,56 meglévő G4 vízvezeték 
0+308,38 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+342,03 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+352,83 meglévő G4 vízvezeték 
0+353,01 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+353,91 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+367,54 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
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0+377,98 tervezett A csapadék csatorna 
0+380,09 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+382,35 meglévő G4 vízvezeték 
0+399,91 tervezett A csapadék csatorna 
0+400,64 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+412,35 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+416,80 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+418,14 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+421,70 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+429,91 tervezett A csapadék csatorna 
0+436,49 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+443,38 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+452,41 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+459,57 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+459,91 tervezett A csapadék csatorna 
0+472,50 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+478,39 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+479,11 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+489,75 tervezett A csapadék csatorna 
0+491,99 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+519,91 tervezett A csapadék csatorna 
0+553,33 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+562,09 meglévő G4 vízvezeték 
0+563,42 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+567,81 meglévő G2 középfeszültségű elektromos kábel 

Völgyliget sétány I. 

0+000,11 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+002,84 tervezett A csapadék csatorna 
0+004,84 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+045,54 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+046,88 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+048,31 meglévő G4 vízvezeték 
0+050,56 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+055,43 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+079,54 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+082,41 meglévő G4 vízvezeték 
0+085,16 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+119,43 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+120,57 meglévő G4 szennyvíz csatorna 

Völgyliget sétány II. 

0+000,72 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+002,05 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+013,63 meglévő G2 középfeszültségű elektromos kábel 
0+013,63 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+013,68 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+014,86 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+015,75 meglévő G4 vízvezeték 
0+017,09 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+017,47 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+018,20 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+040,38 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+043,65 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+044,96 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+045,74 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+046,64 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+047,08 meglévő G4 vízvezeték 
0+060,21 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
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0+065,45 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+075,59 meglévő G4 vízvezeték 
0+079,73 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+083,54 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+093,80 meglévő G4 vízvezeték 
0+098,00 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+100,95 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+101,36 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+102,43 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+115,06 meglévő G4 vízvezeték 
0+116,05 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+118,48 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+119,26 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+120,39 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+122,49 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+133,45 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+136,26 meglévő G4 vízvezeték 
0+137,02 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+151,02 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+153,90 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+155,36 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+155,82 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+156,33 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+158,14 meglévő G4 vízvezeték 
0+169,66 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+174,09 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+180,93 meglévő G4 vízvezeték 
0+187,60 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+190,39 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+191,42 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+192,33 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+202,42 meglévő G4 vízvezeték 
0+202,50 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+205,37 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+206,02 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+207,16 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+222,98 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+227,12 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+227,45 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+228,47 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+228,85 meglévő G4 vízvezeték 
0+239,99 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+246,33 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+250,14 meglévő G4 vízvezeték 
0+252,68 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+259,54 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+263,64 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+273,80 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+274,00 meglévő G4 vízvezeték 
0+278,50 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+281,23 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+301,31 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+312,96 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+315,07 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+315,24 meglévő G4 vízvezeték 
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0+315,74 tervezett A csapadék csatorna 
0+320,16 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+322,41 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+323,38 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+328,92 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+336,96 meglévő G4 vízvezeték 
0+356,81 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+361,98 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+362,97 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+370,09 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+370,20 meglévő G4 vízvezeték 
0+379,15 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+390,38 meglévő G4 vízvezeték 
0+390,76 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+396,53 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+401,52 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+403,21 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+410,60 meglévő G4 vízvezeték 
0+411,25 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+418,38 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+438,59 meglévő G4 vízvezeték 
0+439,95 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+440,07 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+442,01 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+442,83 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+458,87 tervezett A csapadék csatorna 
0+460,26 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+461,53 meglévő G4 szennyvíz csatorna 

Völgyliget sétány III. 

0+002,83 meglévő G4 vízvezeték 
0+029,91 meglévő G4 vízvezeték 
0+032,27 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+032,76 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+054,28 meglévő G4 vízvezeték 
0+055,96 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+060,01 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+063,92 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+075,59 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+075,76 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+075,89 meglévő G4 vízvezeték 
0+080,75 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+081,94 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+085,00 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+086,09 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+086,72 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+086,99 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+090,78 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+092,49 tervezett A csapadék csatorna 
0+095,40 meglévő G4 vízvezeték 
0+103,26 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+107,28 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+109,62 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+115,06 meglévő G4 vízvezeték 
0+122,49 tervezett A csapadék csatorna 
0+123,39 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+127,87 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
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0+128,29 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+129,20 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+134,85 meglévő G4 vízvezeték 
0+143,35 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+150,01 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+152,49 tervezett A csapadék csatorna 
0+154,77 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+162,85 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+167,12 meglévő G4 vízvezeték 
0+167,44 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+167,99 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+169,72 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+182,49 tervezett A csapadék csatorna 
0+184,14 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+190,57 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+200,37 meglévő G4 vízvezeték 
0+209,32 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+212,49 tervezett A csapadék csatorna 
0+213,39 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+215,21 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+218,87 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+229,31 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+233,17 meglévő G4 vízvezeték 
0+234,71 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+235,64 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+242,43 tervezett A csapadék csatorna 
0+245,17 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+265,49 meglévő G4 vízvezeték 
0+269,36 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+269,83 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+272,26 tervezett A csapadék csatorna 
0+277,21 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+291,35 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+291,87 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+292,14 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+292,84 tervezett A csapadék csatorna 
0+293,42 meglévő G4 vízvezeték 
0+296,84 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+299,17 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+302,42 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+304,37 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+306,17 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+314,73 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+322,29 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+323,70 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+329,45 tervezett A csapadék csatorna 
0+334,58 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+340,83 meglévő G4 vízvezeték 
0+343,58 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+352,16 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+359,45 tervezett A csapadék csatorna 
0+360,02 meglévő G4 vízvezeték 
0+360,73 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+361,62 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+364,49 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
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0+370,24 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+376,00 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+380,08 meglévő G4 vízvezeték 
0+387,10 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+390,25 tervezett A csapadék csatorna 
0+393,48 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+400,24 meglévő G4 vízvezeték 
0+401,02 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+401,79 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+407,59 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+428,65 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+436,46 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+440,91 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+445,38 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+447,48 meglévő G4 vízvezeték 
0+448,92 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+449,37 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+449,98 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+463,71 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+466,50 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+470,70 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+483,36 meglévő G4 vízvezeték 
0+483,81 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+487,04 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+487,82 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+503,55 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+506,76 meglévő G4 vízvezeték 
0+507,13 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+524,05 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+527,85 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+541,60 meglévő G4 vízvezeték 
0+544,14 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+547,82 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+548,53 meglévő G4 vízvezeték 
0+548,81 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+549,52 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+558,71 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+564,48 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+566,77 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 

Dr. Bodó Tibor köz 

0+000,45 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+003,32 meglévő G4 vízvezeték 
0+003,91 meglévő G2 középfeszültségű elektromos kábel 
0+040,31 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+048,91 meglévő G4 vízvezeték 
0+052,03 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+060,97 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+061,78 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+062,65 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+064,94 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+067,73 meglévő G4 vízvezeték 
0+068,44 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+069,65 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+088,53 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+096,08 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+100,12 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
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0+114,41 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+117,17 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+118,93 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+133,97 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+134,22 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+134,40 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+134,79 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+135,78 meglévő G4 vízvezeték 
0+137,84 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+138,36 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+154,82 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+155,35 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+156,36 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+157,99 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+158,37 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+168,68 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+173,75 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+181,74 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+187,28 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+190,07 meglévő G4 vízvezeték 
0+207,26 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+210,21 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 

Muskáth György út 

0+001,21 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+004,16 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+005,49 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+059,29 tervezett A csapadék csatorna 
0+060,14 meglévő G4 vízvezeték 
0+060,33 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+061,97 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+065,66 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+065,86 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+082,23 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+086,51 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+110,54 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+111,41 meglévő G4 vízvezeték 
0+114,23 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+117,06 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+118,83 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+120,72 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+165,19 tervezett A csapadék csatorna 
0+166,87 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+168,50 meglévő G4 szennyvíz csatorna 
0+170,48 meglévő G4 vízvezeték 
0+171,84 meglévő G1 távközlési alépítmény MT 
0+176,67 meglévő G2 középfeszültségű elektromos kábel 
0+176,91 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+176,91 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+194,91 meglévő G5 középnyomású gázvezeték 
0+195,94 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 
0+196,53 meglévő G2 0.4 kV-os kábel 

A geodéziailag bemért, illetve a közműszolgáltatóktól a mai napig beérkezett nyilatkozatok és 
adatszolgáltatások alapján ábrázoltuk a közműnyomvonalakat a helyszínrajzon. 
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A kivitelezés megkezdése előtt helyszíni feltárással, kutatóárokkal meg kell győződni a területen lévő 
meglévő közművek helyzetéről, és amennyiben szükséges át kell építeni vagy védelembe kell 
helyezni. 

A Tücsök utca és Csoóri Sándor utca sarkán lévő távközlési akna külön terv szerint az MTelekom 
részéről áthelyezésre kerül. 
 A gázelosztó vezetékek biztonsági övezetében végzett földmunkáknál a 19/2009.(I. 30.) és a 
203/1998. (XII. 19.) kormányrendeletekben előírtakat be kell tartani, a vezeték tengelyvonalától 
számított 1-1 m-es övezetben – a fél méteres mélységet, meg nem haladó szilárd burkolat bontását 
kivéve – gépi földmunka nem végezhető.  

 A GÁZVEZETÉKTŐL 1-1 MÉTERES TÁVOLSÁGON BELÜL KIZÁRÓLAG KÉZI FÖLDMUNKA VÉGEZHETŐ! 

18 Tér- és közvilágítás 
Az kiviteli tervdokumentációhoz közvilágítási és térvilágítási munkarészek nem készültek. 

A tervünkön szerepelnek a meglévő, megmaradó közvilágítási oszlopok. 

19 Építés alatti és utáni forgalmi rend 
Az építés alatti forgalmi rendet az e-Út 04.05.12 (Út 2-1.119:2010.) számú a „Közutakon folyó munkák 
elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozásának kézikönyve” című útügyi műszaki előírás 
elvei szerint kell kialakítani. 
Az építés előtt a kivitelezőnek, az elfogadott organizációja függvényében részletes 
forgalomkorlátozási tervet kell készítenie, és azt az illetékes közútkezelővel el kell fogadtatnia. 

Egyéb forgalomtechnikai megállapítások 

 A forgalom által aktuálisan használt útfelületeken maximum 4 cm-es szintbeni ugrások 
lehetnek. 

 Az építési ütemekben tervezett burkolati jeleket sárga színű ragasztott kivitelű útburkolati 
jelként kell kivitelezni. 

 Az esetlegesen kihelyezésre kerülő terelőtáblákon elhelyezett sárga fényű villogók 
áramforrását a kivitelező és az útkezelő közötti egyeztetés alapján kell meghatározni. 

 A munkaterületek elzárását terelőkorláttal vagy sávos terelőtáblákkal kell biztosítani. 

20 Terület-igénybevétel 

Közigazgatási 
terület Fekvés HRSZ Művelési ág 

Terület Tulajdonos 
m2 Név Cím 

Üröm külterület 018 kivett országos 
közút 19876 Magyar Állam - 

Üröm külterület 021/27 kivett út 7082 Üröm Község 
Önkormányzata 

2096 Üröm, Iskola 
utca 10. 

Üröm belterület  3403 kivett helyi 
közút 7955 Üröm Község 

Önkormányzata 
2096 Üröm, Iskola 

utca 10. 
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Üröm belterület  3431 kivett helyi 
közút 3099 Üröm Község 

Önkormányzata 
2096 Üröm, Iskola 

utca 10. 

Üröm belterület  3463 kivett helyi 
közút 7290 Üröm Község 

Önkormányzata 
2096 Üröm, Iskola 

utca 10. 

Üröm belterület  3502/1 kivett helyi 
közút 613 Üröm Község 

Önkormányzata 
2096 Üröm, Iskola 

utca 10. 

Üröm belterület  3502/2 kivett helyi 
közút 1999 Üröm Község 

Önkormányzata 
2096 Üröm, Iskola 

utca 10. 

Üröm belterület  3502/3 kivett helyi 
közút 4042 Üröm Község 

Önkormányzata 
2096 Üröm, Iskola 

utca 10. 

21 Kezelői lehatárolás 
A kezelői határokat a 930.A.09.01.K - Kezelői lehatárolás tervlap tartalmazza.  

22 Érintett épületek 
A tervezési szakaszon épületet nem érintünk, bontási igény nem merül fel. 

23 Geodéziai adatok 
A tervezéshez földi geodéziai felméréssel készült felmérési alaptérképet, valamint a területileg 
illetékes földhivataloktól kapott földhivatali alaptérképeket, mint alapadatokat használtunk. A terv 
EOV koordinátarendszerben és BALTI feletti magassági adatokkal készült.  
A felmérés óta közterületen megépült kocsibehajtók átépítésének /helyreállításának költsége minden 
esetben a tulajdonosokat terheli. 

24 Munkavédelem 
A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályokban 
és szabványokban előírt munkavédelmi követelményeket. A munkavédelmi és balesetelhárítási 
óvórendszabályokat a legszigorúbban be kell tartani. A tervek az előírások betartásával készültek és 
egyúttal biztosítják az építéshez az előírások betartásának feltételeit. A kivitelező munkavédelmi 
felelőst - esetleg felelősöket - köteles kijelölni és biztosítani kell, hogy munkavégzés idején mindig 
legyen a helyszínen munkavédelmi felelős. 

Ismételten felhívjuk a figyelmet a földalatti vezetékkeresztezések környezetében végzendő gondos 
és körültekintő munkára. 
Ez a tervdokumentáció munkavédelemről szóló 1993. XCIII. törvény szerint készült, figyelembe véve 
az érvényes egészségügyi munkavégzés biztonságát szolgáló szabályokat, szociális előírásokat és a 
különleges kivitelezési technológiákat. Az építkezés alatt az utak forgalmi rendjében szükséges 
változásokra forgalomtechnikai tervet kell készíteni és azt a területileg illetékes útkezelőhöz 
jóváhagyásra be kell nyújtani. A forgalom irányítását csak kiképzett és vizsgázott dolgozók végezhetik. 

Közművek átépítésénél a szaktervek előírásait be kell tartani. A villamos távvezetékek biztonsági 
övezetén belül munkagépeket várakoztatni, vagy üzemanyagot tárolni nem szabad! 
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A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani az alább felsorolt munka-, tűz- és 
környezetvédelemre vonatkozó főbb jogszabályok, szabványok és utasítások, valamint minden 
egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tűz- és környezetvédelem körébe tartozó érvényes jogszabályok, 
az anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések 
kezelési utasításainak, a kivitelező cég(ek) munkavédelmi szabályzatának előírásait. 

1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről 

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

3/2001(I.31.) KÖVIM rendelet A közutakon végzett munkák elkorlátozási és 
forgalombiztonsági követelményeiről 

e-UT 04.05.12 (ÚT 2-1.119:2010) Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes 
forgalomszabályozása 

e-UT 04.00.15 (ÚT 1-1.145:2001) A közutakon végzett munkák elkorlátozási és 
forgalombiztonsági szabályzata. 

e-UT 04.05.11 (ÚT-2-1.152:2001) A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei 

MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai 
követelményei 

MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások 
biztonságtechnikai követelményei. 

MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbetonmunkák biztonságtechnikai 
követelményei. 

MSZ-04-965:1984 Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési követelményei 

MSZ-10-280:1983 Munkavédelem. Szennyvíz-, és csapadékvíz-csatornázás 
munkavédelmi követelményei. 

MSZ 17305:1983 Anyagmozgatási munkák általános biztonsági követelményei. 

MSZ 14399:1980 Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások munkavédelmi 
követelményei. 

4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM rendelet: „az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről” 

25 Tűzvédelem 
A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályoknak 
és szabványoknak előírt tűzvédelmi követelményeket. 
A tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Az építés során a területre 
szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak 
megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A szükséges tűzoltó berendezések és eszközök 
készenlétéről gondoskodni kell, s megfelelő tűzjelzést is biztosítani kell. 
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A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani az alább felsorolt munka-, tűz- és 
környezetvédelemre vonatkozó főbb jogszabályok, szabványok és utasítások, valamint minden 
egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tűz- és környezetvédelem körébe tartozó érvényes jogszabályok, 
az anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések 
kezelési utasításainak, a kivitelező cég(ek) munkavédelmi szabályzatának előírásait. (54/2014.(XII.5) 
BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. 

26 Egyéb 
A méret-és mennyiségszámításokat a Kivitelezőnek saját felelősségére felül kell vizsgálni.  

27 Mellékletek 

1 sz. melléklet Meghatalmazás  
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