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MŰSZAKI LEÍRÁS  

Győr, 14. sz. főútról (Galántai út) nyíló társasház  

Közlekedési kiszolgálás 

KKT; ET; Kiviteli terv  

Megbízó: CONTACT BULDING KFT.  
 

1., Előzmények és alapadatok 

CONTACT BULDING KFT. (9200 Mosonmagyaróvár, Balás Á. u. 58.) megbízása alapján 

elkészült a Győr, 14. sz. főútról (Galántai út) nyíló társasház Közlekedési kiszolgálás és 

csapadékvíz elvezetés KKT (közterület kialakítási tervdokumentáció); ET (engedélyezési 

tervdokumentáció); és KT (kiviteli tervdokumentáció) szintű tervezése.  

Az előzetes alapadatok (geodézia, „E” közműegyeztetés, telekalakítási tervek) 

feldolgozásával előállított tervezési alaptérképen véglegesedett a szakági – közlekedésépítési 

és vízi közműépítés engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció.  

A szakági engedélyezési tervek olyan tartalommal készültek, hogy az egyben megfelelnek a 

településfejlesztési szerződés megkötéséhez szükséges közterület kialakítási terv (KKT) 

tartalmi előírásainak.  

Az Önkormányzat által jóváhagyott KKT birtokában összeállítjuk a közlekedésépítési, 

útépítési és víziközmű építési szakági engedélyezési terveket.  

A vízjogi létesítési, valamint útépítési engedélyek alapján elkészítjük a szakági kiviteli 

terveket tételes költségvetés kiírással.  

Tervező társaságunk adatszolgáltatást biztosít a gáz- villamos energiaellátás és közvilágítás 

tervezéshez. A gázellátás és villamos energiaellátás terveit szolgáltatói megállapodások 

keretében Megrendelő készítteti. 

Győr érvényes szabályozási tervében kijelölt tervezési, fejlesztési területre vonatkozó aktuális 

tervek megfelelnek a városfejlesztési elképzeléseknek.  A tervezési területen többlakásos 

lakóépület készül a 9026 Győr, Galántai utca HRSZ.: 11612 építési telken  

MÉLYÉPÍTÉS TERVEZŐ KFT. 
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Az átalakított közterületről kiszolgálható építmény, fő tömegében az utcára merőleges, lapos 

tetővel fedett, monolit vasbeton szerkezetű. Többszintes, szabadon álló beépítésű, többlakásos 

rendeltetésű lakóépület, melyben 38 db lakás kerül elhelyezésre.  

 

 

2., Tervezett közlekedési kiszolgálás és útépítés általános adatai 

A tervezett épület közlekedési (gépjármű, kerékpáros és gyalogos) feltárása hosszútávon két 

irányból történik. Első és aktuálisan kiépíthető közlekedési kapcsolat a Galántai 14-es számú 

főút irányából (nyugat) biztosítható. A második közlekedés feltárási lehetőség, távlatban az 

építési telek északi, illetve keleti oldalán a külön tervezett un. Révfalui körút irányából 

lehetséges.  

Jelen terv csak a ma aktuálisan lehetséges közterületei kapcsolatrendszert tárgyalja.  

A közterületi csatlakozás átépítése után megérkezve a telekhatárhoz a telebelsőn külön tervek 

alapján kialakított belső útról, merőleges parkolással, gyalogos burkolatépítéssel történik az 

építési telek közlekedési kiszolgálása. A szükséges gépkocsitárolási igény a felszíni 

parkolással, parkolómegváltás nélkül megoldott az építési területen belül. A belső kiszolgáló 

út és a parkolóállások a közforgalom elől sorompóval kerülnek elzárásra. A belső út magán 

útként kerül kialakításra. A kerékpár tárolásra elsősorben az épület földszintjén lévő egyéni 

tárolókban van lehetőség. 

Az új lakóingatlan kiszolgáló új közterületi ingatlan csatlakozás környezetében meglévő 

három ingatlant kiszolgáló útcsatlakozásból az 11615 hrsz.-ú ingatlanbejárat megmarad 
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az eredeti formájában, míg a 11614 hrsz.-ú ingatlanbejárat az eredeti helyén megszűnik 

és egy új, két építési ingatlant kiszolgáló összevont útcsatlakozás készül (11614, 11612), 

érintve a meglévő keresztező kerékpárutat. 

 

3. Útépítési feladatok 

A tervezési területen 1 db lakó-szervizút épül közel 55 m hosszban. A tervezett szervízút ma 

még nem létezik, megépítés után új lakóterületfejlesztést tár fel. Az új szerviz út kezelője 

megépítés után a város Útkezelő Szervezete lesz.  

A tervezett út aszfalt pályaszerkezetű szegély lehatárolással, zárt csapadékvíz elvezetéssel 

készül. Az út mellett a beépítési oldalon gyalog járda épül. Az új szervízutat meglévő, de 

átépített nyomvonalú kerékpárút keresztezi.  

Az új szervízút főúti csatlakozással épül. A főút tervezési osztályba sorolása: B.IV.b.B. lazán 

beépített terület érzékeny környezet. A tervezési sebesség 60 km/h. A belterületi főútról 

ingatlan csatlakozások, ahogy ma is nyithatók.  

Az új tervezett lakó kiszolgáló szervízút B.VI.d.B tervezési kategóriába sorolható, a tervezési 

sebesség 40 km/h.  

A tervezett utcaszakasz hosszadata: 55 m. 

Az átépítéssel érintett kerékpárút az EURÓVELÓ 6-os egyoldalú két irányú kerékpárút. Az 

átépítési hossz: 33,9 m. Az épített szélesség 2,75 m.  

Az átépítéssel érintett lakott területen belüli kerékpárforgalmi létesítmény B.VII 

kerékpárút. „A” hálózati besorolású. Lakott területen belül a tervezési sebesség 20 km/h 

alatti. Az ÚT 2-1.203 szerint: „Elválasztás nélküli gyalog-és két irányú kerékpárút szórványos 

gyalogos forgalommal”  

 

3.1., Tervezési terület előkészítése  

A külön tervezett épület telken belüli megépítéséhez a közterületen korábban organizációs 

utat kellett kivitelezni, az állami közútkezelő előírásai és jóváhagyása alapján.  

Az organizációs útépítés úgy készült, hogy a végleges útépítés geometriai adatait és 

magassági szabályozását és a szerkezeti tervét vették, figyelembe. Így lényegében a tervezett 

szervízútépítés alapjai már megvalósításra kerültek.  

A fentiek szerint feltételezhető, hogy a tervezett szervízút geometriája kitűzésre került. A 

vonalas létesítmény organizációs részének építése előtt a pályaszerkezet építés alatti 

szükséges földmunka megfelelő minőségben elkészült. Az útépítés előtt földműszintjén előírt 

teherbírási modulus E2 = 50 N/mm2 már korábban mérve megvolt.  
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Organizációs helyszínrajz alapján az építési forgalomhoz az útalap korábban megépült 

 

3.2., Vízszintes vonalvezetés és a keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett új lakó kiszolgáló szerviz útat 6,50 m szélességgel és R = 8 m – es sarok 

lekerekítő sugarakkal, közel merőlegesen kell csatlakoztatni a főúthoz. Az útcsatlakozás 

szerepe kettős. Első, hogy kiszolgálja a már korábban épült, meglévő Galántai út 82 számú 

ingatlant (11614 hrsz). A meglévő ingatlan kapubejárata és a meglévő főút burkolatszéle 

közötti távolság 22,50 m.  

Az új útcsatlakozás második szerepe, hogy kiszolgálja 11612 hrsz.-ú új beépítési területet. A 

szervízút ezen közel 32 m hosszú szakaszának szélessége 6,00 m. A szervízút nyugati oldalán 

lehetőség van 3 db párhuzamos beállású parkoló elhelyezésére (3 db 5,50 m x 2,50 m), míg a 

keleti oldalon 1,50 m széles járdaburkolat épül. Az új társasházi épületet kiszolgáló szervízút 

nyomvonala, illetve a nyugati oldali burkolatszéle a főúti csatlakoztatás irányába R = 6 m és 8 

m-es sarok lekerekítő sugarakkal kapcsolódik.  A nyomvonal vízszintes vonalvezetése követi 

a szabályozási szélesség, illetve a megadott telekhatár vonalvezetését.  

Az új szervízút miatt a meglévő kerékpárút nyomvonalát át kell helyezni. A meglévő 

nyomvonal teljes szerkezetű elbontása után 33,90 m hosszan a tervezett szerviz út 

nyaktagjában kell kialakítani az új keresztezési pontot. A tervezett 2,75 m széles kerékpáros 

nyomvonal vonalvezetése ív – ellenív párokkal kialakítva épül és kétoldalt csatlakozik a 

meglévő nyomvonalhoz.  

 

3.3., Magassági szabályozás: 

Részletes geodéziai felméréssel megalapozottan elkészült a tervezett útszakasz magassági 

szabályozása. A tervezési terület egyenletesen változó terepadottságokkal rendelkezik, amit a 

magassági vonalvezetésnek ki kellett egyenlíteni.  

A tervezett útpálya csatlakozó magassága a főút meglévő szintjéhez: 112,39 – 112,36 mBf. A 

Galántai út 82 számú ingatlant kapubejáratának csatlakozó magassága: 111,95 mBf. 
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Mivel a burkolatszint esésben van így a felszíni csapadékvíz elvezetése miatt a kapubejáróban 

egy rácsos folyóka beépítését javasoljuk.  

Az új tervezett társasházi ingatlancsatlakozás magassága: 111,70, ami azt jelenti, hogy tovább 

esik a burkolatszint. A terepi adottságok miatt ebben az ingatlancsatlakásban is kell egy 

rácsos folyókát építeni a felszíni csapadékvíz gyűjtése és elvezetése miatt.  

Tervezői törekvés volt, hogy az utca szinteket a környező csatlakozó építési telkek magassági 

adottságaihoz igazítsuk. Továbbá, hogy az aszfalt burkolatot az építési technológia miatt 

egyirányú oldaleséssel tervezzük a terepadottságoknak megfelelő oldalirányban, ügyelve a 

felszíni csapadékvíz elvezetési kötöttségekre.   

 

3.4., Forgalomtechnikai szabályozás 

A tervezett lakóterület fejlesztés megvalósítása esetén a tervezett forgalomtechnikai 

szabályozást a tervezett geometriához kell igazítani.  

A tervezett szervizút fő úti elsőbbségadását, szabványos közúti KRESZ tábla kihelyezésével 

kell biztosítani.  

Mivel a főúttal párhuzamosan vezetett kerékpáros nyomvonal 6,25 m távolságra keresztezi a 

szervízutat, így a kerékpáros forgalmat is meg kell állítani egy-egy elsőbbségadás kötelező 

jelzőtáblával. A szervízútról a kerékpárútra kanyarodó kerékpáros forgalmat, mindkét 

irányban, kerékpárút kezdete jelzőtábla kihelyezésével kell fogadni. 3 db szabványos méretű 

közforgalom számára nyitott parkoló állást KRESZ tábla kihelyezésével kell jelezni.  

A burkolatjel felfestéseket, mint a fehér, mint a sárga színben a szabványos kialakítás 

követelményei szerint kell alkalmazni.  

 
3.5., Zöldterület rendezés 

A területfejlesztés fontos feladata az új közterület kialakítása. Az új területfeltáró szervízút 

kiépítése után a végleges utcakép kialakításának fontos eleme lesz a vízszintes földfelületek 

füvesítése. A burkolatépítéssel szomszédos és újra humuszolt zöldterületeket füvesítéssel kell 

díszíteni. A füvesítést talaj előkészítés után 4 dkg/m2 fűmagkeverék felhasználásával kell 

kivitelezni. 
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4., Tervezett pályaszerkezet építés  

A tervezett szegélymegtámasztással épülő pályaburkolat lakó, kiszolgáló, szervízúti aszfalt 

pályaszerkezettel épül:  

4 cm vtg. AC 11 jelű kopóréteg 

4 cm vtg. AC 11 jelű kötőréteg 

5 cm vtg. M 22 jelű kiegyenlítő réteg 

                                              15 cm vtg. M 56 jelű alsó útalap réteg  

                                              20 cm vtg. homokos kavics 

                                              48 cm 

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

 

Tervezett parkoló állások szerkezete: 

     6 cm vtg. duplakötésű kőburkolat szűrke színben  

 2 cm vtg. zúzalékágyazat 

    20 cm vtg. M 56 jelű alsó útalap réteg  

                                               20 cm vtg. homokos kavics 

                                               48 cm 

A parkoló elválasztás antracit kő sor beépítésével történik. 

 

A tervezett 1,50 m széles aszfalt járdaburkolat és 2,75 m széles kerékpárút burkolat 

szerkezete:  

  3,5 cm vtg. AC 8 jelű kopóréteg 

      3,5 cm vtg. AC 11 jelű kötőréteg 

                                                15 cm vtg. CKT (vagy FZKA) alapburkolat készítése 

     15 cm vtg. Homokos kavics fagyvédő réteg készítése 

     37 cm 

 

5., Révfalui körút megépítése után a 14-es főúti ingatlancsatlakozás megszüntetése 

A Győr, 14. sz. főútról (Galántai út) nyíló társasház építési engedélyezése kapcsán felmerült 

annak az igénye, hogy a társasház közlekedési kiszolgálása a főút irányából csak ideiglenes 

legyen és a végleges ingatlan kiszolgálási kapcsolat az új Révfalui körútról legyen biztosítva. 

A dokumentált KKT terv felkészült erre az eshetőségre is, amit távlatban a körút építése után 

ismét meg kell vizsgálni és a kialakult forgalmi helyzet alapján újra kell értékelni. A KKT 

dokumentáció része egy olyan tervlap, ami az ingatlan nyugati oldali közlekedési kapcsolatát 
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megszünteti és kizárólag a keleti oldalon a Révfalui körúthoz kapcsolódva adja meg az 

ingatlan kapcsolatot 

 
 

Győr, 2019-10 

 
 

Bogár Zsolt közlekedési építmény 
vezető tervező 

KÉ-T / 08-0102 
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TARTALOMJEGYZÉK 

Győr, 14. sz. főútról (Galántai út) nyíló társasház  
Közlekedési kiszolgálás és csapadékvíz elvezetés  

 

KÖZTERÜLET KIALAKÍTÁSI TERV (KKT) 

Megbízó: CONTACT BULDING KFT.  
 

I., Iratjegyzék 

Tartalomjegyzék         

Tervezői nyilatkozat  

Műszaki leírások: Útépítés;  Csapadékvíz elvezetés Vízi  közmű ellátás 

Költségbecslések: Útépítés;  csapadékvíz elvezetés 

    Vízi közmű ellátás 

      

II., Tervjegyzék 

 M-1   Átnézeti  helyszínrajz 

 M-2  Áttekintő helyszínrajz a Révfalui  körút  távlati  kiépítéséről  

 G-1  Geodéziai  és bontási  helyszínrajz M=1:250 

 U-1  Útépítési helyszínrajz M=1:250 

U-2    Forgalomtechnikai helyszínrajz     

U-3  Mintakeresztszelvények  

U-4 Vázlatterv a Révfalui körút megépítése utáni ingatlan 

csatlakozás visszabontásról  

MK-1  Közmű helyszínrajz 

MK-2  Csapadékvíz csatorna hossz-szelvénye 

    

MÉLYÉPÍTÉS TERVEZŐ KFT. 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT  

Győr, 14. sz. főútról (Galántai út) nyíló társasház  
Közlekedési kiszolgálás és csapadékvíz elvezetés  

KKT; ET; Kiviteli terv 
Megbízó: CONTACT BULDING KFT.  

 

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, 54/2014 (XII.5.) 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, helyi építési előírások GYÉSZ, 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. 
A közműszolgáltatókka lefolytatott közműegyeztetések és adatszolgáltatások alapján 
kijelentem, hogy a tervezett csapadékvíz elvezetés létesítményei meglévő közműveket 
nem érintenek. 
Érintett földrészletek: Győr, 11613, 11538, 11070/2 
 
Győr, 2019-06 

                   
  Tóth Gyula    Bogár Zsolt 

    Közmű generál tervező   Közlekedési építmény vezető tervező 
        VZ-TEL/08-0113            KÉ-T/08-0102 

MÉLYÉPÍTÉS TERVEZŐ KFT. 
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