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03. 
 
 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

 
a Győr, Dózsa-tag közterület kialakítási tervéhez 

 
 
 
 
 

A tervező nyilatkozik, hogy a címben jelzett létesítmény műszaki kiviteli tervei megfelelnek 
az általános és eseti hatósági előírásoknak /OÉSZ, OTÉK KTSZ, stb./ országos és ágazati 
szabványoknak. 
A tervező továbbá kijelenti, hogy tagja a Mérnöki Kamarának, és rendelkezik a terv 
elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal. 
 

Tervezőként kijelentem, hogy a tervdokumentáció a gázelosztó vezeték nyomvonalát 
mérethelyesen és hiánytalanul tartalmazza. 
 

 
 
 
 
 

  …………………………………….. 
  Miklósi Attila 
  közlekedés- és közműtervező 
  KÉ-K/08-0513 
  VZ-K/08-0513 

 
Győr, 2016. május 6. 
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04. 
 
 

MUNKAVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
 

a Győr, Dózsa-tag közterület kialakítási tervéhez 
 

 
 
 
 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 19.§./2/ bekezdésében foglaltak szerint a 
rendelkezésre álló adatok birtokában kijelentjük, hogy a dokumentáció a létesítményre a 
tervezéskor érvényben lévő jogszabályok, országos és ágazati szabványok, szabályzatok és 
egyéb hatósági előírások alapján készült és az azokban foglalt rendelkezéseknek 
munkavédelmi szempontból eleget tett. 
 
 
 
 
 
 

  …………………………………….. 
  Miklósi Attila 
  közlekedés- és közműtervező 
  KÉ-K/08-0513 
  VZ-K/08-0513 

Győr, 2016. május 6. 
 



 

T••••P 
 

TALENT - PLAN  Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
  9023 Győr, Richter J. u. 11.      Tel: 96/418-373      Fax: 96/418-699 

 
 

 

06. 
 

ML-1 
 

KÖZLEKEDÉS- ÉS KÖZMŰÉPÍTÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

a Győr, Dózsa-tag közterület kialakítási tervéhez 
 

 
1.) Előzmények 
 
A közterület kialakítási tervet a TAGBA Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8.) megbízása 
alapján készítettük el. 
A 0748/50, 0748/51, 0748/52, 0748/53 hrsz-ú területek jelenleg 01808* övezeti besorolású, 
ipari gazdasági területek, amelyek még nem épültek be. Az övezet déli részének tulajdonosa 
kérte, hogy az ő területe kerüljön át egy új övezetbe a jelenlegi beépítési paraméterek 
meghagyásával. 
A módosítás után külön is lehetne fejleszteni a leválasztott területet, amelyre megvan a 
befektetői szándék, a közvetlen közelében már vannak kialakult gazdasági területek, a 
meglévő területekhez szervesen kapcsolható terület, mind közművesítés, mind közlekedési 
kiszolgálás szempontjából kedvező. 
 
2.) Alapadatok 
 
A tervezéshez az alábbi adatokat használtuk fel illetve vettük figyelembe:  

- a T. Megbízóval folytatott többszöri egyeztetés megállapodásait, 
- az általunk készített geodéziai felmérési adatokat, 
- az érvényben lévő rendezési-terv vonatkozó részletét, 
- a helyszínen tett észrevételeket, 
- a meglévő közművek helyzetét. 

 
3.) Tervezési feladat  
 
A 0748/50, 0748/51, 0748/52, 0748/53 hrsz-ú területekre közterület kialakítási terv elkészítése: 

- a tervezési terület megközelíthetőségének megtervezése, 
- a szabályozási szélességeken belül meglévő útburkolat felhasználásával a közlekedési 

kiszolgálás megtervezése, 
- a gyalogos forgalom részére járda kialakítása,  
- a terület csapadékvíz elvezetésének biztosítása, 
- vízellátás biztosítása, 
- szennyvízellátás biztosítása, 
- közműrend kialakítása az ingatlanok közműellátásának biztosítása, tekintettel a már 

meglévő közművekre, 
- a közterület közvilágításának javaslata, 
- a zöldfelület rendezés javaslata. 

 



4.) Állapot feltárás  
 
A tervezési terület a Győrszentivánra vezető 01051/2 helyrajzi számú kerékpárút és a 0748/8 
helyrajzi számú Győrszentiváni út közötti terület. 
 

A telkek helyrajzi száma az alábbi: 
 - hrsz.: 0748/50, 
 - hrsz.: 0748/51, 
 - hrsz.: 0748/52, 
 - hrsz.: 0748/53. 
 

A tervezési terület jelenleg szántóföld. A terület rendezési tervének módosítása jelenleg 
folyamatban van. 
A tervezett ipari terület közúti megközelítése a Szentiváni útról lesz biztosítható. A meglévő 
aszfalt útburkolat szélessége 2 x 3,25 = 6,50 m, 2 x 1 fogalmi sávval. 
A Szentiváni úthoz a 0748/55 helyrajzi számú területen vezető közúti csatlakozik 
útcsatlakozásként. Az útcsatlakozás két oldalán iker autóbusz megállóhely található leszálló 
járdaszigetekkel, melyek hossza: 27,00 m. 
Az autóbuszöblök burkolata beton, míg a szigetek aszfalt pályaszerkezettel építettek. 
A meglévő közművek nyomvonalát az MK-1 rajzszámú közműépítési helyszínrajz 
tartalmazza. 
 
5.) Útépítés  
 
5.1. Helyszínrajzi kialakítás  
 
A tervezett I. és II. jelű kiszolgáló út tengelyei az általunk készített rendezési tervben 
kialakított 16,00 m-es szabályozási szélességek közepére kerültek, 8,00 – 8,00 m távolságra a 
szabályozási vonalaktól. 
A tervezett utak szélessége 2 x 3,25 = 6,50 m. 
Az utak zsákutcaként végfordulós kialakítású utakként kerültek kialakításra az MU-1 
rajzszámú helyszínrajzon ábrázoltak szerint. 
Az I. jelű út és a Győrszentiváni u. csomópont járműosztályozós csomópontként kerül 
kialakításra egy külön balra forgalmi sávval, melynek folytatása befogadó sávváltó szakasz. 
A másik irányból egyenes és jobbra forgalmi sáv szolgál a továbbhaladásra, valamint a jobbra 
fordulásra. A Győrszentiváni u. szélessége 6,50 m. 
A tervezett csomópont átépítés hossza ~253,00 m. 
Az új csomópontban alkalmazott lekerekítő ívsugarak R = 12,00, illetve R = 15,00 m 
értékűek. 
A csomópont kialakítása az érintett autóbuszöböl átépítését teszi szükségessé. 
Az I. és II. jelű utak közforgalom számára nem megnyitottak, tehát magánútként kerülnek 
kialakításra, zsákutcaként. 
 

Az I. jelű út hossza: a 0 + 000,00 – 0 + 239,15 km szelvények között: 239,15 m. 
A II. jelű út hossza: a 0 + 000,00 – 0 + 200,00 km szelvények között: 200,00 m. 
 

Az I. jelű út végén egy R = 8,75 m belső sugarú forduló került kialakításra, 6,50 m 
burkolatszélességgel. 
 
5.2. Magassági vonalvezetés  
 
A tervezett csomópont kiinduló, meglévő magassága a Győrszentiváni u. tengelyében     
114,65 m Balti tengerszint feletti, míg az I. és II. jelű utak csomópontjában a tervezett 
pályaszint 113,99 m Balti feletti. 
Az I. jelű út végszelvényében a tervezett pályaszint 113,67  illetve a II. jelű útnál 114,24 m Balti 
feletti. 



 
5.3. Keresztmetszeti kialakítás  
 
A tervezett 16,00 m szabályozási szélességen belül az I. és II. jelű utak szélessége 2 x 3,25 = 
6,50 m. 
Az utakat kétoldalt kiemelt szegélysorral határoltuk, melyeket 1,25 – 1,25 m padka kísér. 
A szabályozási szélességek mellett húzódó kétoldali járda szélessége 1,50 – 1,50 m. 
 
5.4. Pályaszerkezeti kialakítás  
  

5.4.1. Győrszentiváni úti csomópont: 
 

A csomópont szélesítésre kerül az alábbi teljes pályaszerkezet vastagsággal: 
-   5 cm vtg. AC11/F jelű aszfalt kopóréteg, 
-   7 cm vtg. AC22/F jelű aszfalt kötőréteg, 
-   9 cm vtg. AC32/F jelű aszfalt alapréteg, 
- 25 cm vtg. C6/7,5-32-X0-F1 min betonalap, 
- 20 cm vtg. homokos kavics. 

 

Az új útburkolat megépítése előtt a meglévő aszfalt burkolat felső rétegét, illetve a második 
réteget is le kell marni, majd az új két felső réteget 1,00, illetve 0,50 m szélességben 
átlapolással kell kivitelezni. 
A burkolatok csatlakozási vonalára 1,00 m szélességben aszfalterősítő hálót kell beépíteni. 
 
5.4.2. I. és II. jelű utak pályaszerkezete: 
 

Az utak tervezett pályaszerkezete az alábbi: 
-   4 cm vtg. AC11/F jelű aszfalt kopóréteg, 
-   7 cm vtg. AC22/F jelű aszfalt kötőréteg, 
-   9 cm vtg. AC32/F jelű aszfalt alapréteg, 
- 20 cm vtg. CKt jelű cementstabilizációs alap, 
- 25 cm vtg. homokos kavics védőréteg. 

 

A burkolat két szélét kiemelt szegélysorral határoltuk, melynek anyaga: 
- 25 x 30 x 15 cm előregyártott quartz kopóréteges szegélyelem. 

 

A kiemelt szegélysort kísérő süllyesztett szegélysor anyaga: 
- 40 x 20 x 15 cm előregyártott süllyesztett szegély. 

 

A szegélyelemeket C12/15-32-X0-F1 min. beton alapgerendára és megtámasztó betonba kell 
rakni, majd az elemek közötti hézagokat cementhabarcs kiöntéssel kell ellátni. 
 
5.4.3. A tervezett térkő burkolatú terelősziget pályaszerkezete az alábbi: 
 

-   8 cm vtg. beton térkő burkolat, 
-   3 cm vtg. homokágyazat, 
- 20 cm vtg. CKt jelű cementstabilizációs alap, 
- 25 cm vtg. homokos kavics védőréteg. 

 

A térkő burkolat szélét szintén kiemelt szegélysorral határoltuk. A szegélyelemeket a fent 
leírtak szerint kell megépíteni. 
 
6.) Járdaépítés  
 
A helyszínrajzon ábrázolt helyen a telekhatár mellett a gyalogos forgalom részére járdát 
alakítottunk ki. A tervezett járda szélessége 1,50 m. 
 



A járda tervezett pályaszerkezete az alábbi: 
-   4 cm vtg. C4 jelű aszfaltréteg, 
- 10 cm vtg. C6/7,5-32-X0-F1 min. betonalap, 
- 10 cm vtg. homokos kavics. 

 

A járda tervezett oldalirányú lejtése 2 %. A járda szélének lehatárolására kerti szegélysor 
beépítését nem terveztük. 
 
7.) Kapubehajtók 
 
Kapubehajtók kialakítására nem kerül sor, tekintettel arra, hogy a bejáratok helyei sem 
ismertek. 
 
8.) Közművek  
 
8.1. Meglévő közművek 
 

a.) A meglévő járda mellett az alábbi meglévő közművek találhatók: 
- ivóvíz vezeték, 
- nyomott szennyvíz csatorna, 
- elektromos légvezeték. 

 

b.) A Győrszentiváni u. mellett az alábbi meglévő közművek találhatók: 
- ivóvízvezeték, 
- Telekom földkábel hálózat. 

 

Az MK-1 rajzszámú helyszínrajz tartalmazza részletesen a meglévő közműveket. 
A meglévő közművek a helyükön maradnak, bontásra nem kerül sor. 
 
8.2. Tervezett közművek 
 

8.2.1. Ivóvízvezeték 
 

Kiépített ivóvíz hálózat található: 
- egyrészt a Győrszentiváni út mellett az iker autóbuszöblök közötti csomópontig, 

NA300-as, 
- másrészt a Hűtőház utcában NA 150-es méretű. 

 

Az MK-1 rajszámú helyszínrajzon jelöltek szerint a fenti csomóponttól terveztünk egy új 
gerincvezetéket a Győrszentiváni úti csomópontig, majd tovább az I. jelű út mellett, illetve a 
meglévő járda mellett, utána vissza ismét a Győrszentiváni út mellé egészen a meglévő NA 
150-es gerincvezetékig. 
A tervezett vezeték anyaga: D 160 KPE cső. 
Ezen tervezett új gerincvezetékről ágazik le a II. jelű út melletti ivóvízvezeték szakasz, 
melynek anyaga D 110 KPE cső. 
A vezetékek végein – az I. és II. jelű utak végénél – valamint a szabványban előírt 
távolságokban (200 m) NA 100-as földfeletti kitörésbiztos tűzcsapok elhelyezése szükséges. 
 

8.2.2. Szennyvízelvezetés 
 

A tervezési területeken kialakítandó telephelyekről elfolyó szennyvizeket az I. és II. jelű utak 
alatt kiépítendő szennyvízcsatorna gerincekben tervezzük elvezetni, melyeket egy, a terület 
északi oldalán kiépítendő szennyvízátemelőn átvezetve juttatunk tovább a kerékpárút  melletti 
Győrszentiván – Győr között ma is üzemelő nyomott szennyvízcsatornák nyomvonalába, 
szintén nyomott vezeték megépítésével. Az átemelőt vezérlő rendszert be kell kapcsolni a 
Pannonvíz elektronikus hálózatába. A csatlakozás épített aknában történhet a szolgáltató 
előírásai szerinti kialakításban 



A nyomott szennyvízcsatorna D160 KPE csőből tervezett. 
 

8.2.3. Csapadékvíz-elvezetés 
 

8.2.3.1. Ipari területek csapadékvizeinek elvezetése 
 

A kialakításra kerülő 12 db ipari terület csapadékvizei a telkeken kívülre nem kerülhetnek, 
azok elvezetését elhelyezését elken belül kell biztosítani. 
A közterületi utak csapadékvizeit zárt csapadékvíz csatornában vezetjük el, amelyet a 
Szentiváni árokhoz kell csatlakoztatni. 
 
8.2.3.2. Utak és járdák felületére hulló csapadékvizek 
 

A tervezett utak felületére hulló csapadékvizek a hossz- és keresztirányú lejtések 
biztosításával víznyelőkbe folynak majd onnét tovább a zárt csapadékvíz csatornán át, azt 
kivezetve a meglévő árokba jutnak. 
A tervezett csatorna anyaga D 160; 200; 315; KGM csatornacső, gumigyűrűs kötéssel. A 
kitorkolófej DN 300-as. 
A terven jelöltek szerint a tisztítóaknára víznyelőrácsos fedlapok kerülnek, D 400 terhelésre 
alkalmas kivitelben. 
A járdák felületére hulló csapadékvizek a zöldfelületekre folynak le, ahol elszikkadnak. 
 
8.2.4. Villamos energia ellátás, közvilágítás 
 

Az új ipari területek villamos energia ellátását és közvilágítását a Szentiváni csatorna mellett 
meglévő elektromos kábel hálózatról történő leágazással biztosítottuk (lásd a csatlakozó 
villamos terven). EON szerződés szerint. 
A tervezett közterületeket közvilágítással kell ellátni földkábeles ellátással fém oszlopokra 
szerelt Altra típusú lámpatestekkel. 
 
8.2.5. Gázellátás 
 

A tervezési terület gázenergia ellátása a 0748/6 helyrajzi számú telken meglévő gázvezeték 
hálózatról történő leágazással biztosítható. 
A gázelosztó vezeték védőtávolsága (biztonsági övezete) az MSZ 7048 szabványsorozat 
szerint épülettől 2-2 m. ÉGÁZ szerződés szerint. 
 
9.) Földmunka  
 
A pályaszerkezet építése csak a megfelelő minőségű földmunkák megépítését követően 
lehetséges. A tervezett utak és járdák alatt a földmunkák első lépéseként 20 cm vtg-ú humuszos 
termőföldet le kell termelni, melyet a zöld felületek alatti töltésbe be lehet majd építeni. 
Az építés során az alábbiak betartása szükséges: 
A földmunka építésénél a vonatkozó MSZ előírásai MSZ 15.105, 14045/11, 15032, 
14045/6,7,8 4488, 11337, 15.104, 9049, illetve az e-ÚT 06.02.11. a mértékadóak 

- Külön előírás hiányában a terhelésnek kitett földművekbe beépíthető talajoknak meg 
kell felelniük a következő előírásoknak: 

- A földművek felső 0,5 m vastag rétegébe csak olyan talajok építhetők be, amelyek a 
legnagyobb száraz halmaz sűrűsége meghaladja az 1,65 t/m3 értéket. 

- Földművek építésére nem használhatók fel a következő talajok: 
- a puha agyag és iszap, 
- a szerves és szervetlen szennyeződésű talajok /MSZ 14045/4/, 
- a szikes talajok, 
- az olyan talajok, amelyek legnagyobb száraz testsűrűsége nem éri el az 1,55 

t/m3 értéket /MSZ 9049 szerint/ 
- málló kőzetek - fagyott talajok 



              Földművek építéséhez salakot, építési törmeléket és málló kőzeteket csak előzetes 
vizsgálat /szerves rész, éghető rész, mállási szemcseaprózódás, stb./ kedvező 
eredményei alapján szabad felhasználni. A salak vagy törmelék minőségének ki kell 
elégítenie a feltöltéshez felhasználható salakokra vonatkozó követelményeket. 

- Terhelésnek ki nem tett földművekbe /depóniák, munkaárkok visszatöltése, stb./ a 
kitermelt talajfajtákat külön előírás hiányában - be lehet építeni. 

- Szemcsés védőrétegeket csak olyan anyagokból szabad készíteni, amelyek kielégítik 
a homok és kavicsos homok ágyazatok anyagára megszabott követelményeket. 

- A töltés építésekor a szállítóeszközről leszórt anyagot el kell teregetni és aprózni.  
 10 cm-nél nagyobb átmérőjű rögök nem építhetők be. 
- Ha a munka szünetelése közben a töltés anyag átázott, a megengedettnél nedvesebb 

réteget a munka továbbfolytatása előtt el kell távolítani, vagy ki kell szikkasztani. 
- Az alkalmazott terítési vastagságot és járatszámot próbatömörítéssel kell meghatározni. 
- Ha a terep esése 10 %-nál kisebb, akkor a töltés alapterületét fel kell érdesíteni  

/pl. borona, juhlábhengerrel/. 
 A 10 %-nál nagyobb lejtésű terepet lépcsőzni kell. Előre elkészített lépcsőzés 

esetében a 20-50 cm magas lépcsőket 3-5 % esésű kifutó felülettel kell kiképezni. 
- Felesleges - utólag visszatöltendő - kiemelés ne legyen. A rézsűk kiképzésénél a 

fölös föld még gépi erővel legyen felrakható és elszállítható. 
- A bevágás jellegű földmunkák szakszerű víztelenítéséről kivitelezés közben is 

állandóan gondoskodni kell. 
- Az anyagnyerő helyet könnyen felmérhető szabályos idom szerint kell kitermelni. 
- Kész földművön a szállítás csak akkor engedhető meg, ha biztosítva van, hogy a 

szállító járművek a kész földművet nem teszik tönkre. 
 A töltésépítésre alkalmatlan, a fölös és a később beépítendő anyagot kijelölt 

lerakóhelyre kell szállítani és ott depóniában tárolni.  
- A depóniát általában nem szükséges külön tömöríteni, de önmagukban állékonyak 

legyenek és ne akadályozzák a felszíni víz levonulását. 
- Ha a depónia közelében valamilyen létesítmény található, vagy ilyet terveznek, akkor 

arra is figyelemmel kell lenni, hogy a depónia ne okozzon a létesítményt 
veszélyeztető alaptörést, vagy káros süllyedést. 

- Az elhelyezett földtömeg méretei gazdaságos munkavégzést tegyenek lehetővé, és ne 
akadályozzák a felszíni vizek levonulását. Indokolt esetben a mezőgazdasági 
igényeket is figyelembe kell venni. 

- A töltésépítési munkát úgy kell megszervezni, hogy a kitermelt és elterített talaj 
beépítése során a szakszerű tömörítés feltételei meglegyenek.  

 A talaj víztartalma közvetlenül a tömörítés megkezdése előtt legkedvezőbb érték 
közelében legyen. Nem folytatható a töltésépítés, ha a befejező tömörítő járat 
hatására szabad szemmel látható rugózó jellegű függőleges alakváltozás áll elő. 

- A töltésrétegeket az előírt tömörítési feltételek betartásával a megadott tömörségi fok 
eléréséig kell tömöríteni.  

- A bevágások és a töltések rézsűit a tervben a megadott hajlással kell kiképezni.  
A bevágási rézsű felső széltől csak a bevágási mélységnél nagyobb távolságra 
helyezhető el depónia vagy más terhelés. 

- A földmunkákat úgy kell ütemezni és végrehajtani, hogy kivitelezés közben a 
csapadék és egyéb víz a létesített műben kárt ne okozhasson.  

- A munkahelyeket a víznek munka közben való rendszeres és gyors elvezetésével 
gondosan vízteleníteni kell. Tömeges gépi földmunka esetében a munka közbeni 
vízelvezetéssel kapcsolatos intézkedések a munka végrehajtásának sebességétől 
függenek. Ha váratlan esőzés következtében a földmű átnedvesedik, akkor az elázott 
részt el kell távolítani, vagy ki kell szikkasztani. 

 
 
 



 Minőségi követelmények 
- Külön előírás hiányában a terhelt földmű részek akkor I. minőségű osztályúak, ha a 

tömörségi fokuk eléri vagy meghaladja a következő értékeket:  
a./ Betonburkolatú pályaszerkezetek, vasúti pályák, statikailag határozatlan és 

dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek alapjai alatti földművek és talajcsere 
felső 0,5 m vastag rétege: védőrétegek, valamint műtárgyak mögötti feltöltések 
teljes tömege esetében Tr γ = 95 % 

b./ Hajlékony pályaszerkezetek, statikailag határozott és csak statikus kitett 
szerkezetek alapja alatt a felső 0,5 m vastag talajréteg, valamint a főútvonalak és 
betonburkolatú pályaszerkezetek alatt az árokvisszatöltések teljes tömege 
esetében Tr γ = 90 % 

c./ Az a./ és b./ alatti földművek 0,5 m-nél mélyebben fekvő rétegei és egyéb 
földmunkák esetében Tr γ = 85 % 

d./ burkolatlan és terheletlen közterületeken a munkaárok visszatöltése Tr γ = 85 % 
e./ Ha a földművet képező talajok legnagyobb száraz halmazsűrűsége nem éri el az        

1,75 t/m3 értéket az a./ és c./-ben megadott 5 %-kal növelni kell (pl. 90 % helyett 
95 %) 

 Az út pályaszerkezet, ill. a padlószerkezet a védőréteg építésének a megkezdése előtt 
a terhelésnek kitett földmű felületén a teherbírást ellenőrizni kell, az MSZ 2509-ben 
szabványosított tárcsás próbaterheléssel. 

 A védőréteget csak akkor lehet a földműre építeni, ha a teherbírás a következő 
értékű: 

  

 Előírt: E2 = 55 N/mm2, megengedett: E2 = 50 N/mm2 

  

 A teherbírást 200 m 2-enként kell ellenőrizni. 
  

 A teherbírás megfelelő, ha minősítési szakaszonként a mérés eredményei az előírt 
értéket legalább elérik. A mérések legfeljebb 10 %-ánál lehet legalább megengedett 
értékű az eredmény. 

 A tömörséget 100 m-enként - terítési rétegként - a legnagyobb száraz térfogatsúlyt 
200 m3-enként kell ellenőrizni.  

 Az előírt tömörségi fok elérését helyszíni vizsgálatokkal kell igazolni.  
E vizsgálatoknak már a földmunka megindulásakor el kell kezdődniük. 

 Külön tömörségi ellenőrzést kell végezni: 
- a földmű műtárgyhoz csatlakozó szakaszain, és ott, ahol a tömörséget illetően 

gyanú merül fel. 
 A teherbírás és a tömörségi fok ellenőrzését a védőréteg építését megelőzően kell 

elvégezni. 
 Abban az esetben, ha az előírást, teherbírást nem lehet bizonylatolni, szükség van 

talajcsere megépítésére, amit anyagnyerő helyről behordott szemcsés talajból kell 

megépíteni. 

 A földmű megfelelősége és minősítése céljából folyamatosan kell ellenőrizni a 
méreteket, a tömörséget, a teherbíró képességet és a beépített anyagminőséget (szem-
megoszlás, konzisztencia és víztartalom), a vonatkozó szabványoknak megfelelően. 

 

 Az MSZ-04-802/1-81 előírásait kell a mérettűréseknél betartani. 
 Az I. minőségi osztálynak megfelelően: 
  koronaszint: 2 cm 
  koronaszélesség: + 15 cm, - 5 cm 
  rézsűfelület: ± 10 cm 
  töltés lábazatának szélessége: + 30 cm, - 10 cm keresztszelvényenként. 
 A durva-tükör szinteltérése a tervezettől       ± 2cm. 

 

A tervezett földmunka elszámolása a minősített földmű ellenőrzése után lehetséges. 



A munkák befejező szakaszában a tervezett utakhoz, járdákhoz csatlakozó zöldsávok felületét 
jó minőségű változó, de minimálisan 20 cm vastagságú humusszal kell fedni, azt rendezni kell. 
 
10.) Forgalomtechnika 
 
10.1. Közúti jelzőtáblák 

 
A kihelyezendő jelzőtáblák a csomópont átépítésénél továbbá az I. és II. jelű utak 
csomópontjaiban kerülnek kihelyezésre: 

- besorolás rendjét jelző tábla, 
- elsőbbségadás kötelező tábla, 
- kikerülési irány táblák, 
- tájékoztatást adó táblák, 
- zsákutca, valamint forduló. 

A közúti jelzőtáblákat alumínium csőoszlopra kell kihelyezni, fényvisszaverő kivitelben. 
 
10.2. Útburkolati jelek 
 
A tervezett – Szentiváni úti – csomópontban az MU-1 rajzszámú helyszínrajzon ábrázolt 
útburkolati jeleket kell felfesteni. 
Az I. és II. jelű utak tengelyében terelővonal festendő, 0,12 m szélességben. A helyzetjelző 
vonalak szélessége 0,50 m. 
Az útburkolati jeleket fehér színű PLASTIROUTE festékkel kell felfesteni, tartós jelként. 
 
11.) Zöldfelület, parkosítás 
 
A padkákat és zöldfelületeket 20 cm vastagságú jó minőségű humuszos termőföld terítése 
után füvesíteni kell, 4 dkg/m2 kertészeti módszerekkel kevert fűmagkeverék felhasználásával. 
A kialakuló zöldfelületbe – a közművek, valamint kapubehajtók figyelembe vételével – fákat 
és bokrokat lehet majd ültetni. 
 
12.) Telekhatárok, terület igénybevételével 
 
A közterület kialakítással érintett ingatlanok az alábbiak: 

- 0748/50; 0748/51; 0748/52; továbbá a 0748/53 helyrajzi számú terület egy része. 
 

Ezen telkekből kerültek kialakításra az MU-1 rajzszámú helyszínrajzon jelölt ipari területek. 
Az I. és II. jelű utakhoz tartozó területek szabályozási szélessége 16,00 m. 
 
13.) Baleset-elhárítás 
 
A műszaki terv a tervezéskor érvényben lévő és jelen terv készítésére vonatkozó 
jogszabályok, szabályzatok műszaki előírások figyelembevételével készült.  
Az építendő létesítmény kialakítása, elhelyezése, a környező létesítményektől való 
védőtávolsága megfelel a vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi előírásoknak.  
A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben lévő és a munkafázisra vonatkozó 
munkavédelmi szabványokat, a kivitelező vállalat munkavédelmi szabályzatában foglalt 
előírásokat, továbbá a kivitelezési technológiai utasításban szereplő munkavédelmi 
előírásokat. 
A műszaki terv közúti létesítmény felújítására vonatkozik, ezért a bontás, építés, rakodás, 
anyagszállítás, anyagtárolás során a közúti közlekedés és közúton történő munkavégzés 
szabályait be kell tartani. Ezeken belül maradéktalanul be kell tartani a KRESZ és a 20/1984. 
sz. KM rendelet, továbbá az MSZ 07-3608-1991 sz. szabvány előírásait. A kivitelezés csak a 
munkaterület átadását követően kezdhető meg. 



A munkahely átadása egyben az útüzemeltető kezelők nyilatkozata is a munkavégzés 
megkezdhetőségére.  
A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útszakasz forgalmi 
rendjének biztosításáért, a hatóságilag meghatározott és az építéshez előírt és elhelyezett 
közlekedésbiztonságot szolgáló forgalomtechnikai elemek, berendezések (jelzőtáblák, korlátok, 
fényjelző készülékek, stb.) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező vállalat felelős.  
A kivitelező vállalat köteles a munka megkezdése előtt a saját építési technológiájának 
megfelelő közúti elkorlátozási tervet készíteni és annak bevezetéséhez a közút kezelőjének 
hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni. A forgalomkorlátozás feleljen meg az ÚT 2-1.119/1995. 
sz. előírásoknak. 
A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületen végzett valamennyi munkafázisra 
vonatkoznak. A munkaterület forgalmába az effektív építési területen kívül bele tartoznak 
mindazok a területek, szállítási útvonalak, melyeket az építés érdekében a kivitelező vállalat 
igénybe vesz (anyagnyerő helyek, depóniák, keverőtelepek, felvonulási területek, stb.). 
A kivitelező vállalat köteles a terv kivitelezésénél minden balesetelhárító és egészségvédő 
óvórendszabályt betartani. Külön figyelem fordítandó a munkaárok dúcolására, elkorlátozására, 
éjszakai kivilágítására, a közlekedés biztonságára. 
Az építtető köteles közölni a munkaterületen fekvő vezetékek és létesítmények megállapítható 
helyét és adatait, ezeket a kivitelező köteles a munkahely átvételénél ellenőrizni. 
Gépi munka a közművektől 3 méteren, építési vízvezetéktől 1 méteren belüli távolságban nem 
alkalmazható. 
 
14.) Kitűzés  
 
A tervezett burkolatokat a felszerkesztett helyszínrajz, illetve mintakeresztmetszetek adatai 
alapján lehet kitűzni. A terven feltüntetett magasságok Balti tengerszint feletti értékek.  
 
15.) Környezetvédelem 
 
A terv külön környezetvédelmi műszaki leírást tartalmaz (lásd ML-2). A tervezett út- és 
közműépítés külterületen zajlik majd, ezért annak jellege miatt táj-, és természetvédelem nem 
készül. 
 
16.) Általános megjegyzés 

 
- Közművek környezetében csak kézi földmunka végezhető. 
- Az út és járdaépítési munkák megkezdése előtt a tervezett közműveket kell megépíteni. 
- A tervezéssel érintett ingatlanok részletezését lásd a 12. pont alatt. 
- A tervezett útszélhez – kiemelt szegélysorhoz – közvilágítási oszlop, ill. a tűzcsap 0,50 m-

nél közelebb nem kerülhet. 
 
 
 
 
 

  …………………………………….. 
  Miklósi Attila 
  közlekedés- és közműtervező 
  KÉ-K/08-0513 
  VZ-K/08-0513 

Győr, 2016. május 6. 
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TALENT - PLAN  Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
  9023 Győr, Richter J. u. 11.      Tel: 96/418-373      Fax: 96/418-699 

 
 

 

 

06. 
 

ML-2 
 

KÖRNYEZETVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS  
 

a Győr, Dózsa-tag közterület kialakítási tervéhez 
 
 
 
 
A tervezés során figyelemmel kísértem a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. Törvény előírásait. A terv nem tartalmaz a környezetre veszélyes anyagot.  
A kivitelezés során folyamatosan be kell tartani a fenti törvényt. 
A jelen kivitelezési munka során fokozott figyelemmel kell lenni a környezet 
igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentésére, károsodásának 
megelőzésére, az esetlegesen károsodott környezet javítására, helyreállítására. 
A földmunka végzésekor figyelni kell a talaj kitermelésére, illetve a megfelelő sorrendű 
visszahelyezésére az eredeti állapot visszaállítására. A területen található humuszos termőföld 
megóvásáról, kezeléséről gondoskodni kell. 
A gépek használata során különös gondot kell fordítani a szennyezés elkerülésére, olaj és 
egyéb környezetkárosító anyagok kezelésére, hatástalanítására, eltávolítására. 
Figyelni kell a megengedett zajerősségekre, zajkibocsátásra, valamint az ezekre vonatkozó 
előírások szigorú betartására. 
 
 
 
 
 
 
 

  …………………………………….. 
  Miklósi Attila 
  közlekedés- és közműtervező 
  KÉ-K/08-0513 
  VZ-K/08-0513 

 

 
Győr, 2016. május 6. 
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