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MŰSZAKI LEÍRÁS 

Győr-Ménfőcsanak, DENK GUSZTÁV utca  

új utcanyitás lakóterület fejlesztés  

Útépítés és vízi közmű ellátás  

KKT (közterület kialakítási terv) 

Megrendelő: CSONT-KOLT ÉPÍTŐKÖZÖSSÉG Területfejlesztő egyesület 

(9124 Gyömöre, Rákóczi utca 91.) 

 

1., Előzmények 

A CSONT-KOLT ÉPÍTŐKÖZÖSSÉG Területfejlesztő egyesület (9124 Gyömöre, Rákóczi 

utca 91.) megbízására elkészítettük tárgyi Közterület Kialakítási Tervet (KKT). 

A tervezési terület Győr-Ménfőcsanak Denk Gusztáv utca (a Szabó János utca és az Ormos 

utca közötti szakasz) a meglévő telekalakítás közterülete. Az utcában kialakított 20 db építési 

telken összesen 40 lakóegység kiszolgálását biztosítja a tervezett infrastruktúra hálózat. 

A tervezési területre vonatkozóan részletes geodéziai felmérést készítettünk, beszereztük a 

közmű üzemeltetők nyilvántartási adatait, digitális tervezési alaptérképet állítottunk elő. 

Tervezői egyeztetést folytattunk a Megrendelővel, Önkormányzattal és az Útkezelő 

Szervezettel a terv műszaki tartalmát illetően. Az útépítési terv szorosan összefügg a külön 

tervezett vízellátás és szennyvízelvezetés szakági terveivel. A tervezett utcarendezés 

önmagában is, de a környező lakóutcákhoz képest is jelentős szolgáltatási 

színvonalemelkedést jelent. 

 

2., Útépítés Denk Gusztáv utca 

A Denk Gusztáv utca tervezési szakaszának tervezési osztályba sorolása: B.VI.d.B. lakó 

kiszolgáló út, lazán beépített terület érzékeny környezettel. A tervezési sebesség 40 km/h.  

Ma a közterület nem létezik. 14 m szélesen kiszabályozott közterületi sáv ma a kertek vége. A 

tervezett kiszolgáló útépítés, ami közvetlenül az építési telkeket hivatott feltárni a Szabó 

János utca és az Ormos utca közötti épül szervesen kapcsolódva a meglévő 

MÉLYÉPÍTÉS TERVEZŐ KFT. 
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utcaburkolatokhoz. A tervezett új közterületi utcanyitás geometriai kialakítását a jóváhagyott 

szabályozási terv és a jóváhagyott telekalakítási terv befolyásolta. 

Egyértelmű tervezési feladat került megfogalmazásra, miszerint a meglévő nyomvonal 

felhasználásával új aszfalt pályaszerkezetű burkolatépítés a feladat.  

A tervezet útépítés nyomvonala követi az adottságokat, tengelyszimmetrikusan épül. A 0.0 

km tervezési szelvényt a kapcsolódó Szabó János utca tengelycsatlakozásában vettük fel. Az 

egyenes, közel merőlegesen tervezett útcsatlakozás után 255,16 m hosszan továbbra is 

egyenesen épül a burkolat, a 0.049,69 km tervezési szelvényben 1 fokos iránytöréssel. A 

0.255,16 km tervezési íveleje szelvényben R = 30 m sugarú bal ívvel fordulunk a közterület 

szabályozását követve. 17,79 m hosszú íves szakasz és a 0.272,95 km ív vége 

szelvényszámtól a tervezett nyomvonal 24,20 m hosszú egyenes nyomvonalon éri el a 

meglévő Ormos utcai tengelycsatlakozás 0.297,15 km tervezési végszelvényét.  

 

2.1., Tervezett keresztmetszeti elrendezés: 

A tervezett utca keresztmetszeti és pályaszerkezeti kialakítását az U-3 számú 

mintakeresztszelvény ábrázolja. A megrendelővel és az Önkormányzattal és az Útkezelő 

Szervezettel közösen eldöntött szélességi paraméter szerint. 

A közel 292 m hosszú tényleges közútépítés keresztmetszeti paramétereit az igénybevételi 

szinthez igazítottuk. A lakóutcaként szabályozott útszakaszt 5,50 m széles egyirányú 

oldaleséssel kialakított aszfalt útburkolati szélességgel és a 2,00 – 2,00 m széles aszfalt 

járdával javasoljuk megépíteni. A két burkolattípust „K” szegélyezéssel javasoljuk 

elválasztani. A tervezési szakaszon és a burkolatokon kialakított 2,0-2,5 %-os oldalesés a 

terepadottságokhoz igazított.  

A felszíni csapadékvíz elvezetés zárt rendszerű lesz. A csapadékvizet pontszerűen elhelyezett 

víznyelők gyűjtik és vezetik be a zárt rendszerű csapadékvíz elvezető csatornahálózatba. A 

teljes burkolt szélesség 9,50 m lesz. A szabályozási szélességből fennmaradó kétoldali 2,25 – 

2,25 m zöldterületi szélesség alkalmas lesz egyoldali növény, esetleg faültetésre. Míg az 

ellentétes oldalon kerül kialakításra a közvilágítás kandeláber sora. A tengelyszimmetrikus 

utcakeresztmetszet alkalmas lesz a tervezett utca kétirányú gépjármű forgalom levezetésére.  

Az utcán belüli parkolás az építési telkeken belül kerül szabványosan biztosításra, míg a 

közterületi megállás fél kerékkel a járdára való felállással biztosítható. A tömbbelső 

közlekedési kiszolgálását biztosító útépítést megvalósítását követően a város Útkezelő 

Szervezete kezelésre átveszi. 
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2.2., Tervezett magassági szabályozás: 

Ma a telekvégeke, illetve a leendő közterületen viszonylag egyenletes magasságú kialakítás 

található. Az új szilárd burkolatú útpálya közel a terep nyomvonalán épül. A tervezett 

burkolatépítés hossz - szelvényének Mh = 1: 250 és Mv = 1: 25 torzítása kiemeli a meglévő és 

a tervezett szintek közötti különbséget és az utcaszakasz meglévő magassági egyenetlenségeit 

korrigálja. Ezzel együtt az utca tervezett magassági szabályozása, igazodik a meglévő 

terephez, tehát egyenletes, terepkövető. A tervezett útpálya illeszkedése a terepi környezethez, 

a meglévő ingatlanok szintadottságaihoz megfelelő.  

Az építési szakasz Szabó János utcai tervezett burkolat csatlakozásának magassága a 0.0 km 

tervezési szelvényben 114,02 mBf. Az Ormos utcai végszelvényben tervezett burkolatszél 

magassági csatlakozó adat: 117,19 mBf A két szintadat közötti különbség: 3,17 m. A Denk 

Gusztáv utca tervezett nyomvonalának magassági szabályozása nem egyenletes. A 3,17 m-es 

szintkülönbséget változó hosszemelkedési adatokkal lehet áthidalni, igazodva a terepi 

adottságokhoz. (0,67 % - 23 m; 1,77 % - 65 m; 0,41 % - 124 m; 1,6 % - 74 m; 0,45 % - 7 m)  

 

3., Pályaszerkezet építés: 

Aszfalt útburkolat építés teljes értékű pályaszerkezettel, míg a tervezett burkolatszél lezárások 

„K” szegélyezéssel készülnek, a burkolat járda megtámasztása kerti szegélyes.  

A szegélyek építése során C 16-32/FN minőségű beton szegély megtámasztás beépítését kell 

alkalmazni, az Msz.: 4798-1:2004 számú szabvány szerint. 

 

A tervezett új pályaburkolat lakó, kiszolgáló úti aszfalt pályaszerkezettel épül:  

5 cm vtg. AC 11 jelű kopóréteg 

5 cm vtg. AC 11 jelű kötőréteg 

5 cm vtg. M 22 jelű kiegyenlítő réteg 

                                              20 cm vtg. M 56 jelű alsó útalap réteg  

                                              20 cm vtg. homokos kavics 

              55 cm 

A tervezett 2,00 m széles aszfalt járdaburkolat szerkezete:  

        3,5 cm vtg. AC 8 jelű kopóréteg 

      3,5 cm vtg. AC 11 jelű kötőréteg 

  5 cm vtg. M 22 jelű kiegyenlítő réteg 

                                                15 cm vtg. M 56 jelű alsó útalap réteg  

                                                15 cm vtg. homokos kavics 

     42 cm 
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3.1., Földmű építés 

Fel kell hívni a figyelmet az új burkolatépítések alatti földmunka minőségére. A 

szerkezetépítés alatti földmű tükörszintjén elérendő tömörség Trγ = 90 %, teherbírás E2 = 60 

N/mm2.  

A talajjavító réteg tömörsége Trγ = 96 %, teherbírás minimum E2 = 90 N/mm. 

A földmunkákat, ágyazatterítési- és burkolatépítési munkákat száraz időben javasolt 

elkészíteni, és a lehető legrövidebb időn belül a tervezett burkolattal le kell zárni.  

  

4., Egyéb: 

4.1., Kapubehajtók 

Az új ingatlan és építési telkek közlekedési kapcsolódási pontjain, (a beépítés függvényében) 

tetszőleges helyeken csatlakozhatnak az új pályaburkolathoz.  

 

4.2., Zöldterület 

A tervezett utcák keresztmetszeti szélességében alapelv, hogy a déli, illetve a nyugati oldalon 

legyen faültetés. A javasolt utcai fasor helyét a tervezett burkolat mellett kell kijelölni. A fák 

telepítési távolsága min. ~7 m, illetve (vagy) minden ingatlan előtt minimum 1 db. A javasolt 

fafajta: Prunus cerasifera „Amanogawa” (Oszlopos díszcseresznye) 2xi SF 14/16 méretben. A 

fafajta véglegesítését a GYŐRSZOL-lal kell egyeztetni.  

Az építéssel megbolygatott vonalas létesítmény környezetét padkarendezéssel, humuszolással 

és füvesítéssel kell rendezni.  

 

4.3., Forgalomtechnikai szabályozás 

Az utca építés után kialakított új aszfalt felületen új forgalomtechnikai jelzésrendszer 

(burkolatjel felfestés) nem szükséges. A forgalomtechnikai szabályozás szabványos közúti 

KRESZ tábláit az építési helyszínrajz tartalmazza.  

 

Győr, 2020-01 

                    

                                                                

       Közlekedés tervező 

                      KÉ-T/08-0102                            
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1., Előzmények:  

A CSONT-KOLT ÉPÍTŐKÖZÖSSÉG Területfejlesztő egyesület (9124 Gyömöre, Rákóczi 

utca 91.) megbízására elkészítettük tárgyi Közterület Kialakítási tervet. 

A tervezési terület Győr-Ménfőcsanak, Denk Gusztáv utca (a Szabó János utca és az Ormos 

utca közötti szakasz) a meglévő telekalakítás közterülete. Az utcában kialakított 20 db építési 

telken összesen 40 lakóegység kiszolgálását biztosítja a tervezett infrastruktúra hálózat. 

A tervezési területre vonatkozóan részletes geodéziai felmérést készítettünk, beszereztük a 

közmű üzemeltetők nyilvántartási adatait, digitális tervezési alaptérképet állítottunk elő. 

Tervezői egyeztetést folytattunk a Megrendelővel, Önkormányzattal és az Útkezelő 

Szervezettel a terv műszaki tartalmát illetően.  

A vízellátás és szennyvízelvezetés szakági terv szorosan összefügg a külön tervezett útépítési 

tervel.  

 

2., Vízellátás 

Az új telekalakítás becsült vízigénye: 

Tervezett maximális lakásszám, 2 lakóegység/ingatlan esetén: 40 db  

Átlagos napi vízigény 1 db lakásra: 300 l/d, lakás 

Becsült átlagos napi vízigény: Qd = 12 m3/d 

Évszakos egyenlőtlenségi tényező: β = 1,3 

Becsült maximális napi vízigény: Qdmax = β x Qd = 1,3 x 12 m3/d = 15,6 m3/d 

MÉLYÉPÍTÉS TERVEZŐ KFT. 
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Becsült órai csúcsfogyasztás: Qórai = 0,1 x 15,6 m3/d = 1,56 m3/h  

 

Az új telekalakítás vízellátása az Ormos utcai NA150 KM-PVC és a Szabó János utcai 

NA100 KM-PVC vezetékek összekötésével, egy új gerincvezeték kiépítésével biztosítható.  

A telekalakításon belüli hálózat 1 db földfeletti tűzcsap beépítése szükséges. 

 

A gerinc vezetékek átmérője, anyaga: D110 (NA100) KPE P10 

Bekötővezetékek átmérője, anyaga:    D32 (NA25) KPE P10 

 

A vízmérőaknákat a szabályozási vonalon – telekhatáron - belül 1,0 m-re terveztük telepíteni. 

Az aknák szükséges mérete 1,0 x 1,0 x 1,20 méretű (ALFA Beton vagy vele egyenértékű 

típus).  

 

Épülő vízvezetékek: 

D110 KPE:  298,5 fm 

D32 KPE:  152,5 fm 

 

3., Szennyvízelvezetés: 

Elvezetendő szennyvíz mennyiség a vízfogyasztási adatokból kiindulva: 

Becsült átlagos napi szennyvíz mennyiség: Qd = 12 m3/d 

A területen gravitációs szennyvízhálózatot üzemeltet Pannon-Víz Zrt. A tervezett közterület a 

Szabó János utca felé gravitál. A telekalakítás szennyvíz befogadójaként a Szabó J. utcai 

csatorna vehető figyelembe. A meglévő vezetékek átmérője NA200 mm, anyaga KG- PVC.  

 

A gerinccsatorna DN200 KG-PVC csőből tervezett.  Az iránytöréseknél, csomópontoknál 

egy. beton aknaelemekből összeállított tisztítóaknák épülnek. A bekötések tisztító aknára ill. 

csőre kötéssel készülnek. A telken belüli, szolgáltatási határt jelentő tisztító csőaknákat a 

vízmérőaknákhoz hasonlóan a telekhatáron belül 1,0 m-re terveztük elhelyezni. 

 

Épülő csatornák: 

Gerinc csatorna: DN200 KG-PVC: 255,3 fm 

Bekötések: DN150 KG-PVC: 138,5 fm 
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4., Csapadékvíz elvezetés: 

A tervezett közterület az Ormos utca felől a Szabó János utca irányába lejt, a lejtés DK-ÉNY-i 

irányú. A Szabó János utcában, a tervezett útcsatlakozásnál NA400 mm méretű csatorna van, 

mely burkolt árokban (TB30/50/40) folytadódik, befogadó a Gyirmót-Ménfőcsanak vízfolyás.  

A Denk Gusztáv utcai közterület a Szabó J. utcai csatorna vízgyűjtőjéhez tartozik. 

A tervezési területen a felszíni vizek helyszínen tartásával, ingatlanokon belüli 

elszivárogtatásával kell biztosítani, hogy csak a közterületek vízelvezetésére épüljön ki 

elvezető hálózat ill. szikkasztórendszer. 

A tervezett utcában a „K” szegéllyel lezárt burkolatszél mellett megvezetett csapadékvíz 

víznyelőkön keresztül a járda és a telekhatár között tervezett szivárgótestben szikkasztható el. 

A szivárgó testbe beépítendő körkörösen réselt drain csatorna biztosítja a szivárgótesten belüli 

egyenletes vízeloszlást. A szivárgótestből túlfolyó csatorna építendő a Szabó J. utcai NA400-

as csatornába. A meglévő és a túlfolyó csatorna csatlakozásánál új tisztítóakna építése 

szükséges. 

 

Összegyülekező csapadékvíz mennyiség 4 éves visszatérési idejű – 1,5 órás - csapadék 

esemény esetén 

Burkolt felület: 2721 m2 

Lefolyási tényező: 0,9 

Mértékadó intenzitás: 55,5 l/s,ha  

Elvezetendő/szikkasztandó vízhozam: 13,59 l/s 

6 órás csapadék esetén összegyülekező vízmennyiség: 73,38 m3 

 

Tervezett szikkasztó térfogat: 

- Szivárgó test: (kulékavics beépítése estén 30% hézagtérfogattal kalkulálva):  

 250 fm x 1,0 m2/fm x 0,30 = 75 m3 

 

Tervezett szikkasztó térfogat: 75 m3 – megfelel ~30 mm csapadék átmeneti tározására, majd 

szikkasztására, nagyobb csapadék esetén a tervezett csatorna túlfolyik a Szabó J. utcai 

csatornára. 
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4., Egyéb tervezett közművek: 

4.1., Gázellátás 

A telekalakítás gázellátását illetően, a konkrét energiaigény ismeretében szolgáltatói 

megállapodás keretében tesz eleget az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. A gázvezeték javasolt 

nyomvonalát a helyszínrajzon feltüntettük. 

 

4.2., Energiaellátás, közvilágítás 

Az építtető részéről Áramszolgáltatóhoz benyújtott energiaigény alapján a közcélú hálózat 

tervezését E:ON Zrt. végzi. A tervezett 0,4 kV-os földkábel javasolt nyomvonalát a 

mintakeresztszelvényen, valamint a közvilágítási oszlopokat a helyszínrajzon feltüntettük.  

 

4.4., Távközlési hálózatok 

Az ingatlanok ellátása a Szolgáltatókkal kötött megállapodás(ok) keretében biztosítható. A 

javasolt nyomvonalat a helyszínrajzon feltüntettük. 

 

5, Meglévő közművek 

Az építéssel érintett meglévő közműveket kutatóárokkal fel kell tárni, környezetükben gépi 

földmunka nem alkalmazható, szükség szerint a közmű-üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell 

kérni. A meglévő, keresztezett víz, gáz és villamos kábelek fektetési mélysége nem ismert. A 

keresztezés kialakítása során a szükséges minimális palást távolság: 0,20 m. Az alulról 

keresztezett közműveket be kell védeni.  

A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokat („A 

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

19/2009 (I.30.) korm. rendelet 166 §, illetve a bányászatról szóló ¬1993. évi XLVIII. 

törvény ¬ végrehajtásáról szóló ¬203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A §”) be kell 

tartani 

 

6., Balesetvédelem 

Az építés során az érvényben lévő balesetvédelmi előírásokat be kell tartani.  

Ügyelni kell a munkaárok dúcolására, a közterületen azok elkorlátozására, éjszakai 

kivilágítására. 
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7., Érintett földrészletek  

HRSZ.: Győr,  

- 27437/2 – Denk Gusztáv utca 

- 27419  – Szabó János utca 

- 27348 – Ormos utca 

 

Győr, 2020-01-31 

                                                                       
                                                                                Tóth Gyula 
                                     Vízi közmű tervező 
                                                                             VZ-TEL/08-0113 
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TARTALOMJEGYZÉK 

Győr-Ménfőcsanak, DENK GUSZTÁV utca  

új utcanyitás lakóterület fejlesztés  

Útépítés és vízi közmű ellátás  

KKT (közterület kialakítási terv) 

Megrendelő: CSONT-KOLT ÉPÍTŐKÖZÖSSÉG Területfejlesztő egyesület 

(9124 Gyömöre, Rákóczi utca 91.) 

 

 

I., Iratanyag 

  Tartalomjegyzék 

  Tervezői nyilatkozat 

  Műszaki leírások: Útépítés; Vízellátás, szennyvízelvezetés 

  

II., Tervjegyzék 

  M - 1  Átnézeti helyszínrajz 

G – 1  Geodéziai helyszínrajz 

  U – 1  Útépítési helyszínrajz 

  U – 2  Útépítés hossz-szelvénye 

  U – 3  Mintakeresztszelvény 

  MK-1  Vízellátás, szennyvízelvezetés helyszínrajza  

   

III., Költségbecslések 

  Útépítés; Vízellátás, szennyvízelvezetés 

 

 

 

MÉLYÉPÍTÉS TERVEZŐ KFT. 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Győr-Ménfőcsanak, DENK GUSZTÁV utca  

új utcanyitás lakóterület fejlesztés  

Útépítés és vízi közmű ellátás  

KKT (közterület kialakítási terv) 

 

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján tervező kijelenti, hogy a címben jelzett 
létesítmény tervei megfelelnek az általános és az eseti hatósági előírásoknak, ill. az 
országos és ágazati szabványoknak. 

A tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak (1997. 
évi LXXVIII. sz. építési trv., 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelettel kiadott OTÉK, 36/2002. 
(III.7.) Korm. rendelettel kiadott módosítása, 35/1996 (XII.29.) BM rendelettel kiadott OTSZ, 
2/2002 (I.23.) BM rendelet, 85/2000. (XI.8.) FVM rendelet, 2/2002 (I.7.) FVM rendelet, 
15/2000. (XI. 16) KöViM rendelet, a 9/2008.(II.22) ÖTM rendelettel hatályba léptetett 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat követelményeinek, helyi építési előírások, ágazati 
szabványok és munkavédelmi előírások). A tervezett létesítmény megfelel az 1997. évi 
LXXVIII. trv. 31.§. (2) bekezdésében foglalt követelményeknek. A tervezésre jogosultság és 
szakmai kamarai tagság megfelel a (3/1998. (II. 11.) KHVM rendelet a közlekedési, 
hírközlési és vízi építmény-tervezési jogosultság részletes szabályai szerint). A tervező a 
4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 
törvényben leírtak szerit készítette el a tervet. A tervezett közlekedési létesítmény megfelel a 
Útügyi előírásokban foglalt követelmények (ÚT 2-1.201:2008) és a 15/2000. (XI.16.) KöViM 
rendelet utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 
szóló jogszabálynak. 

A betervezett építőanyagok jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkeznek a 3/2003 
(I.25) BM-KGM-KvVM Rend. 3 §-a alapján. 

Előzetes egyeztetés során az ÉGÁZ – DÉGÁZ Zrt-től kapott gázelosztó vezetékek 
nyomvonalát a dokumentációban mérethelyesen és hiánytalanul feltüntettük. A 
gázvezeték biztonsági övezetében a 19/2009. (I.30.) kormányrendelet 166§ és a 
bányászatról szóló 1993.évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) 
kormányrendelet 19/A § betartása kötelező. 

Győr, 2020-01              
        Tóth Gyula    Bogár Zsolt 

         Közmű generál tervező  Közlekedési építmény vezető tervező 
    VZT/08-0113            KÉ-K/08-0102 

MÉLYÉPÍTÉS TERVEZŐ KFT. 
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