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Műszaki leírás 

Győr, Szabadi úti „PANORÁMA” lakópark vízi közmű ellátás és útépítés  

PANORÁMA KÖRÚT KÖZTERÜLET RENDEZÉSE 

KKT tervdokumentáció 

 

I., Előzmények 

A tervezési terület Győrben a Szabadi út délnyugati oldalán található.  

A tervezési terület korábbi tulajdonosa a MITAL KFT 2005. évben KKT., majd 2006. évben 

szakági engedélyezési és kiviteli terveket készíttetett. 2007. évben a kivitelezési munkák 

részben elkészültek. Elkészült a tereprendezés az útépítés tükörvágása, az útépítés alsó alap 

burkolati rétegeinek építése, elkészült a tervezési területet kiszolgáló víziközmű építés.  

A korábbi tervfázisok alapadata, a TUTITERV Tervező Kft. által 2004. évben a Szabadi úti 

fejlesztési területre készített beépítési terv volt.  

2007. évi első ütemű kivitelezés után a mai napig nem folytatódott a terület további kiépítése. 

2016. éven új fejlesztők kerültek tulajdonba. A teljes tervezési terület 4 db építési telekre 

került felosztásra. A megbízó tulajdonosok 2 – 2 db telek beépítésében érdekeltek.  

Jelen tervművelet az ORIENTIK KFT. (9200 Mosonmagyaróvár, Zeyk Domokos u. 8.) és a 

SZABADHEGY BAU KFT. (9028 Győr, Szabadi u. 3.) közös megbízása alapján készült. A 

Beruházók szándéka ezen a tervezési területen lakóépületek építése új beépítési tervjavaslat 

szerint. A tervezett infrastruktúraépítés, KKT, engedélyezési és kiviteli szakági terv 

alapadataként figyelembe vette a többszörösen egyeztetett, Beruházók által elfogadott új 

beépítési koncepciót. Alapadatként használtuk a tervezési terület részletes digitális geodéziai 

felmérését és a korábban elkészített közművesítés megvalósulási tervszolgáltatását.  

 

II., A meglévő közlekedési környezet ismertetése 

A tervezési terület gépjárművel a Szabadi útról közelíthető meg. A Szabadi út ma egy 2,5 m 

(leállósávval) + 7,5 m (két sávos úttal) + 2,5 m (leállósávval) = 12,5 m széles pályaburkolattal 

és 24 m szabályozási szélességgel kialakított városi gyűjtőút. A Szabadi út a József A. utcán 

keresztül egy meglévő, nagy biztonságú, jelzőlámpával irányított csomóponttal kapcsolódik a 

városi közúthálózathoz. A négyágú jelzőlámpás csomópont Szabadi utcai ágán aránytalanul 

kisebb ma a forgalom a telített másik három ághoz képest.  

MÉLYÉPÍTÉS TERVEZŐ KFT. 
 



  

A kapacitás tartalékkal bíró Szabadi utcai csomóponti ág tudja fogadni a tervezett beépítés 

többlet forgalmát.  

A gyalogos forgalomáramlás az új beépítési terület és a József Attila utca között a 

szabályozási terv szerint két nyomvonalon is lehetséges. Egyik nyomvonal a Szabadi út 

nyugati oldala, míg a másik nyomvonal a tervezési terület ÉNY-i sarkához kapcsolódó 1883/2 

hrsz-ú nyiladék. Mindkét kapcsolódási pont jelenleg kiépítettlen 

A fejlesztési területtel szomszédos lakó utca a Szabadi utcával párhuzamosan meglévő Zichy 

Ottó utca. A Zichy utcával a tervezési terület gépjármű közlekedése távlatban sem lesz 

összekötve. Rendezési, szabályozási terv szerint a fejlesztési terület teljes kiépítésekor a 

meglévő lakóutca és az új lakóterület között távlatban majd célszerű lesz a gyalogos 

kapcsolatot kiépíteni. 

 

III., A tervezett közlekedési kiszolgálás ismertetése 

A beépítési tervel érintett fejlesztési területet egy dél – észak irányú, a meglévő Szabadi és 

Zichy utcák közé helyezett lakóutcával és erre közel merőleges két kelet – nyugat irányú 

lakóutcával lehet feltárni. Így a tervezett belső úthálózat lényegében egy U alakot formázva 

biztosítja a tervezett beépítés teljes közlekedési kiszolgálását. Fejlesztői szándék, hogy a 

tervezett lakóutcák lakó pihenő övezetként működjenek.  

Minden építési telekhez 5-5 db vendégparkoló állás épül. A lakásokhoz tartozó teljes körű 

parkolómérleg az építési telkeken belül biztosított.  

 

Útépítés  

Az útépítés szakági terveit úgy kellett elkészíteni, hogy az építési telkekre kerülő lakóépületek 

tervei csak részben álltak rendelkezésre. Nem ismert minden tervezett építési terület tényleges 

beépítése. A tervkialakításnál feltételeztük a már beépülő első telekhez hasonlatos lakóterületi 

kialakítást.  

Mivel egy területfeltáró útépítésről és a már elkészült előközművesítésről van szó fel kellett 

tételeznünk az építési területek közlekedési kapcsolatainak helyét. Feltételeztük a parkoló 

kiosztást, ami a konkrét magasépítési program szerint módosulhat. Így a terv lényegében csak 

lakóúti gerinchálózatot tudta rögzíteni. A kapcsolódó egyéb keresztmetszeti elemeket később 

az ütemes beépítéskor rugalmasan a konkrét magasépítési programhoz kell igazítani.  

Jelen tervben vizsgált beépítési terület a dél – észak irányú lakóútnak csak egy szakaszát 

érinti, később ez a nyomvonal déli irányban tovább épülhet. Ezt az útszakaszt lehet összekötni 

két kelet – nyugat irányú lakóutcával.  

A tervezett lakóutcát Panoráma körútként neveztük el és a szakaszolását a tervben arab 

számokkal különböztettük meg.  



  

A Panoráma körút 1. jelű szakasza kiszolgáló lakóutca közel 269 m hosszban épül. Magába 

foglalja a Szabadi utcáról a József Attila úthoz legközelebb nyíló kelet – nyugat irányú első 

utcanyitás 217 m hosszú szakaszát és a csatlakozó dél – észak irányú lakóutca első 52 m 

hosszú szakaszát is. Az utca 18 m-es szabályozási szélességén belül a kelet – nyugat irányú 

szakasz aszimmetrikus elhelyezést nyert. Itt a 6,0 m széles lakóút „lejtő felöli” északi oldalán 

kiemelt szegélyezéssel határolt. A szegélyépítés mellett 2,50 m széles zöldterületet hagytunk 

el. Ez a zöldterületi szélesség később alkalmas lesz igény szerinti leállósáv építésre (ma ez az 

igény még nem fogalmazódott meg). Az új utca északi oldalát opcionálisan egy 2,0 m széles 

gyalogjárda határolja. Az északi oldali gyalogos kapcsolat kiépítését a leállósávval együtt kell 

elkészíteni. A tervezett közlekedési nyomvonal déli oldali süllyesztett szegély lezárásához 

kapcsolódik 2,50 m szélességben egy leálló parkoló sáv. Minden építési telekhez 5-5 db 

vendégparkoló állás épül. A további parkolókapacitás kiépítésének helybiztosítása megvan, 

de jelenleg nincs meg az igény további kiépítésre. A tervezett 2,50 m széles parkolási sávban 

később összesen 22 db személygépjármű helyezhető el. A déli oldali leállósávot 2,0 m széles 

gyalogjárda határolja, majd a telekhatárig fasor telepítése zárja le a közterületi keresztmetszeti 

tervet.   

A dél – észak irányú lakóutca első ütemben csak útként épül meg. Az út nyomvonala 

távlatban igény szerint egy, vagy akár kétoldali párhuzamos leállósáv elhelyezésére 

hozzáépítésre alkalmas. Hosszútávon oldalanként 15 + 15 = 30 db-os leálló kapacitás is 

biztosítható lesz. Itt a tervezett keresztmetszeti elrendezés 6,0 széles két forgalmi sávos 

útpálya, távlatban opcióként kétoldalt 2,50 – 2,50 m széles leállósáv és egyoldali távlatban 

kétoldali 2,00 – 2,00 m széles kapcsolódó járdaburkolat, majd kétoldali zöldterület.  

A Panoráma körút 1. jelű szakasz tervezett hossz-szelvényi magassági szabályozása jól 

illeszthető a terepadottságokhoz. A terepadottság ezen a tervezési területen a korábban 

elkészített útépítés alapburkolata. Így a tervezett magassági szabályozás az eredeti 2006. évi 

engedélyezett kiviteli tervnek megfelelő maradt.  

 

A Panoráma körút 2. jelű szakasza a kelet – nyugat irányú második tervezett utcanyitás 200 m 

hosszú szakasza, ráfordul a csatlakozó dél – észak irányú lakóutca közel 90 m hosszú 

szakaszára. Így a teljes útépítési hossz 290 m.  

A 18,0 m szabályozási szélességű utca aszimmetrikus elrendezésű. A lakóutca 6,0 m 

burkolatszélességgel kétirányú forgalomáramlásra készül. A tervezett közlekedési nyomvonal 

északi oldali süllyesztett szegély lezárásához kapcsolódik 2,50 m szélességben egy leálló 

parkoló sáv. Minden építési telekhez 5-5 db vendégparkoló állás épül. A további 

parkolókapacitás kiépítésének helybiztosítása megvan, de jelenleg nincs meg az igény további 

kiépítésre. A tervezett 2,50 m széles parkolási sávban később összesen 18 db 



  

személygépjármű helyezhető el. A déli oldalon az útszél és a telekhatár közötti fasor 

telepítése zárja le a közterületi keresztmetszeti tervet.   

A Panoráma körút 2. jelű szakasz tervezett hossz-szelvényi magassági szabályozása jól 

illeszthető a terepadottságokhoz. A terepadottság ezen a tervezési területen is a korábban 

elkészített útépítés alapburkolata. Így a tervezett magassági szabályozás az eredeti 2006. évi 

engedélyezett kiviteli tervnek megfelelő maradt.  

 

Gyalogos kapcsolatok 

A tervezési terület gyalogos kapcsolatai a rendezési szabályozási terv szerint kiválóak, mint a 

meglévőségek, mint a tervezett fejlesztési elemek irányában.  

Első fejlesztési ütemben a gyalogos burkolatok kiépítése csak korlátozott módon lesz 

megvalósítható. A tervezett lakó utak mellett áramló gyalogos forgalom külső kapcsolata a 

Szabadi utca nyugati oldala. A tervezett gyalogos forgalom a déli oldali Panoráma körút 2. 

jelű szakasz irányból déli irányba áramlik kb. 100 m hosszú új gyalogjárda építés után 

egyesül a gyalogos forgalom a Panoráma körút 1. jelű szakasz gyalogosaival. Ezen a 

szakaszon kell kialakítani és kiépíteni a gyalogos forgalom szabványos átvezetését a Szabadi 

út nyugati oldaláról a Szabadi út keleti oldalára.  

 

IV., Pályaszerkezet építés és ütemezés 

A dokumentált útépítési terv pályaszerkezete ütemesen valósult meg. A szükséges közmű 

építések és földmunka után a tervezett út pályaszerkezetének építési forgalomra alkalmas alsó 

rétegei kerültek 2007. évben megépítésre. Jelen tervfázisban a meglévő murva burkolatot 

alapként felhasználva folytatni kell a tovább építést. 

I. építési ütemben megépült burkolat: 20 cm vtg. murva burkolat 

          15 cm vtg. homokos kavics 

II. építési ütemben készülő új burkolat: 

     4 cm vtg. AC-11kopóréteg 

     4 cm vtg. AC-11 kötőréteg 

     5 cm vtg. M22 jelű murva kiegyenlítő hengerlés  

 

Természetesen lesz olyan útépítési feladat, ahol teljes pályaszerkezet építésre van szükség. Itt 

a tervezett aszfalt pályaszerkezet, lakó kiszolgáló út a következő: 

   4 cm vtg. AC-11 kopóréteg 

     4 cm vtg. AC-11 kötőréteg 

   5 cm vtg. M22 jelű murva kiegyenlítő hengerlés  

            20 cm vtg. M56 jelű murva burkolatalap 

            15 cm vtg. Homokos kavics 

            48 cm 



  

A tervezett parkoló állások kőburkolatát a magasépítési programhoz igazítva, ütemesen kell 

kialakítani, a már végleges aszfalt út mellett. 

                6 cm vtg. „Duplakötésű” kőburkolat 

   3 cm vtg. zúzalék ágyazat 

 20 cm vtg. M56 jelű murva burkolatalap 

 15 cm vtg. homokos kavics 

 44 cm 

A tervezett gyalogos járdák aszfalt burkolatát az útépítés és a parkoló építés után kell 

kiépíteni. 

  3,5 cm vtg. AC- 8 jelű kopóréteg 

  3,5 cm vtg. AC- 11 jelű kötőréteg 

 15 cm vtg. FZKA jelű burkolatalap 

 10 cm vtg. homokos kavics 

 32 cm 
 

V., Környezetrendezés 

Az úttervezéssel együtt felhívjuk a beruházó figyelmét az új lakókörnyezet esztétikus 

kialakítására. A végleges utcakép kialakításának nagyon fontos eleme az utcai fasor 

kiültetése, valamint a burkolatépítéshez kapcsolódó vízszintes és rézsűs földfelületek 

füvesítése. Mivel az építési terület talaja homokos, a növényültetéseknél, ill. a füvesítés előtt 

gondos talaj előkészítésre van szükség, ami humuszolást és egyéb talajjavítást jelent. A 

közterületi zöldterületek szervesen kapcsolódnak a tervezési terület tömbbelsőinek parkosított 

zöldfelületeihez. Az egyes tömbökben a korábban készített beépítési terv megkülönböztetett 

közös használatú zöldfelületeket, a lépcsőházakhoz tartozó zöldfelületeket, valamint a 

földszinti lakásokhoz tartozó saját zöldfelületet is, de ezek esztétikájában természetesen egy 

egységes parkosított zöld lakókörnyezetet eredményeznek. 

Jelen tervfázisnak csak a közterületi parkosítás helybiztosítása a feladata. A tervezési terület 

táj – és természetvédelmi területet nem érint. A tervezési terület növénytelepítésre alkalmas, a 

tervezett lakó utak mindkét oldala fásításra kijelölhető. A tervezett fasor javasolt fatípusa: 

„Koelreuteria paniculata” (csörgőfa). A fák általános ültetési távolsága 7-8 m. 

 

VI., Forgalomtechnikai szabályozás  

Az egységes tervezési terület bejáratainál, az egész új lakóterületet egységes szabályozással 

lakó-pihenő övezetként határozzuk meg. Így a bejárati és a kijárati tábláknál több 

forgalomtechnikai szabályozásra nem lesz szükség. A tervezetten kijelölt övezetet a Szabadi 

úti csomóponti csatlakozás feloldja. A tervezett lakóterület elsőbbségadási kötelezettséggel 

csatlakozik a Szabadi utcához.  



  

VII., Közműellátás 

A tervezési terület vízi közmű ellátása a 2007. évi kiépítés óta biztosított. A vízi közművek 

jelenleg építtetői tulajdonban vannak, ezeket –az átadás-átvételi feltételek egyeztetése mellett 

– az Önkormányzat részére tulajdonba ill. a kezelők részére kezelésbe át kell adni. 

VII/1., Vízellátás: 

A terület vízellátására a Szabadi úti D160-as vezetékről kétoldali betáplálással D140 KPE 

gerincvezeték, a telkekhez D90-es bekötések és NA100-as földfeletti tűzcsapok épültek ki.  

A rendszer kiépítésekor 462 lakással, 243 m3/d napi átlagos fogyasztással és 2400 l/min 

oltóvíz igénnyel számoltak. A jelenlegi előzetes elképzelések alapján 300 lakást kívánnak 

építeni. 

A becsült átlagos napi vízfogyasztás 300 l/lakás, nap igénnyel számolva: 

Qd = 300 x 0,3 = 90 m3/d 

Órai csúcs érték (a napi fogyasztás 15 %-ának véve): 

Qh = 90 x 0,15 = 13,5 m3/h, azaz 225 l/min (3,75 l/s) 

A rendszer 2400 l/perc mértékadónak tekintett oltóvíz igényre épült ki. A Szabadi úton 

figyelembe vehető nyomásérték 5 bar. A megépült D140 KPE szállítóképessége- kétoldali 

megtáplálással fenti nyomásérték mellett 5100 l/min >2400 l/min., tehát megfelelő. 

VII/1., Szennyvízelvezetés: 

A tervezési terület szennyvizeinek fogadására NA200 KG-PVC csatorna épült ki. A telkekre 

NA150-es bekötő vezetékek épültek. Befogadó a Szabadi úti szennyvízcsatorna. A 1880/2 

hrsz.-ú ingatlannak nem épült ki a bekötő vezetéke ezért annak kiépítése szükséges. A 1880/8 

hrsz.-ú ingatlan szennyvíz bekötése a telek legmagasabb pontjára esik mely a későbbiekben 

nem teszi lehetővé az ingatlan szennyvizeinek gravitációs elvezetését. Ezért a terület DNY-i 

oldalán - mely egyben a terület mélypontja - új bekötővezeték kiépítését tervezzük NA150 

mm keresztmetszettel. 

VII/1., Csapadékvíz elvezetés: 

A csapadékvíz elvezető hálózat a Panoráma útig terjedő mintegy 10 ha-os vízgyűjtő terület 

csapadékvizeinek elvezetésére épült ki. 

A tervezési terület a Somogyi Imre úti ∅ 50 és ∅ 60 cm szelvényű csatorna vízgyűjtőjébe 

tartozik. Természetesen befogadó a József A. lakótelep területén kialakított un. III. sz. tározó 

tó. 

A gerincvezeték NA300-400-500-600 mm átmérőkkel épült ki. A bekötő vezetékek NA300 

mm átmérőjűek. a 1880/2 hrsz.-ú ingatanhoz nem készült bekötés ezért kiépítése szükséges 

NA300 mm átmérővel. Az ingatlan bejáratai mélyebbre kerülnek mint az útburkolat ezért a 

bejáratokban víznyelőrácsok beépítése szükséges melyeket a meglévő csatornára kell kötni. 



  

A korábbi út terv szerinti kialakításhoz elkészültek a víznyelő bekötések és a víznyelő 

műtárgyak. A víznyelőket beton fedlappal fedték le. A fedlapok helyenként fedettek ill. 

elmozdultak és elszennyeződtek. Ez eredeti tervhez képest megváltozott az út geometriai 

kialakítása ezért a víznyelők nem használhatók fel teljes körűen a megépült pozícióban. A 

helyszínrajzon jelöltük a szükséges bontásokat ill. átépítéseket. A szennyezett csatorna 

szakaszokat ki kell tisztítani. 

VII/1., Gázellátás: 

Az ÉGÁZ-DÉGÁZ nyilatkozata alapján a tervezett 300 lakás ellátása a Szabadi úti 

középnyomású gázelosztó hálózatról biztosítható. A Szabadi út és a tervezett 1 - 2. jelű út 

csatlakozásainál kiállások találhatók a tervezési terület irányába. Ezekhez a leágazásokhoz 

csatlakozóan építendő ki a gerincvezeték. A javasolt nyomvonalat a helyszínrajzon 

ábrázoltuk. 

A Szolgáltatóhoz földgázenergia igény benyújtása szükséges mely alapján kerül kiadásra a 

végleges nyilatkozat (ajánlat, csatlakozási díj) 

VII/1., Villamos energia ellátás, közvilágítás: 

A 1880/9 és a 1880/10 hrsz.-ú ingatlanon már megkezdett beruházás előkészítéseként 

elkészült a terület ellátásához szükséges transzformátor állomás és a kapcsolódó 0,4 kV-os 

hálózat. Építtető tájékoztatás alapján a transzformátor állomás a teljes tervezési terület 

kiépítését szolgálja majd. 

A 1880/7 és a 1880/8 hrsz.-ú ingatlanok villamos energia ellátásának tervezése jelen 

tervezéssel párhuzamosan - az E.ON megbízása alapján - folyamatban van 

Az útépítéshez kapcsolódóan kiépítendő a közvilágítási hálózat. A javasoét nyomvonalakat a 

helyszínrajzon ábrázoltuk. 

VII/1., Távközlés: 

A terület távközlési hálózatának kiépítése érdekében a távközlési szolgáltató(k)hoz 

igénybejelentés benyújtása szükséges, majd ezt követő megállapodás keretében szolgáltatói 

hatáskörben kerül sor az ellátás megtervezésére, megépítésére. 

 

Győr, 2016-06 
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