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MŰSZAKI LEÍRÁS 

Győr, Bercsényi liget és Áchim A. utcák közötti telekalakítás  

KÖZTERÜLET RENDEZÉSE 

Út – és közlekedésépítés KKT tervdokumentáció 

 

I., Előzmények: 

Fehér Mihályné (lakcím: 9025 Győr, Bercsényi liget 147.) megbízására társaságunk 

megvizsgálta a tárgyi területfejlesztés műszaki kialakításának lehetőségét és az érvényes 

rendezési, szabályozási tervhez igazítva, elkészítette a területfejlesztési koncepció KKT 

dokumentációját. 

A fejlesztési területet, egységes közlekedési hálózatban, rendszerben gondolkodva, de az 

ütemes megvalósíthatóság figyelembe vételével kezeltük. A konkrét tervezési munkát 

geodéziai mérésekkel pontosított digitális alaptérkép felhasználásával kezdtük. A Megbízótól 

alapadat szolgáltatásként megkaptuk a fejlesztési területek várható telekosztását. Mivel a 

közterületi kapcsolatokat a rendezési terv jelölte ki ezért a közlekedésépítési feladatok a már 

korábban rögzített szabályozási vonalak közé szorultak. 

 

II., Közlekedési tervjavaslat általános tervismertetése.  

A Bercsényi Liget és folytatása a Győr Újvárosi (Gorkijvárosi) városrész dinamikusan fejlődő 

kertvárosi területe. Az Achim András utca – Kámán utca – Bercsényi liget (Holt – Rábca 

töltés) által határolt fejlesztési terület ma egy mély fekvésű városépítészetileg „elfelejtett” 

terület. Itt a magas talajvíz miatt egy általános térszint-emeléssel kell a közterület kialakítást, 

a tervezett területfejlesztést elkezdeni. A vizsgált fejlesztési terület a Megrendelő elképzelései 

szerint, a kiépítést követően majd vonzza a nyugodt lakókörnyezetet kereső, szabadon álló 

kertes családi házat építeni szándékozó embereket. A vizsgált terület közlekedési adottságai 

megfelelőek a településrész továbbfejleszthetősége szempontjából. A kertvárosi terület 

közlekedési kapcsolata a Belvárossal és a szomszédos városrészekkel jelenleg kielégítőnek 

tekinthető. A Rába kettős hídon és a Győrsziget városrészen keresztül a Belváros elérhetősége 
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megfelelő. A Radnóti utcán és a Jedlik hídon keresztül a szomszédos városrészek is jó 

közlekedési színvonalon elérhetők.   

A fejlesztési terület szomszédságában hosszútávon kiépíthető lesz a Rába töltésén, vagy az 

elbontott töltés helyén sétány és kerékpárutak nyomvonala. 

 

III., Közlekedési tervjavaslat részletes tervismertetése.  

Az U-1 számú Közlekedésépítési helyszínrajz telekalakítási megalapozottsággal, részletesen 

foglalkozik az új lakóterület, területfejlesztési koncepció, közterület alakítási javaslatával. A 

tervezési terület közlekedési feltárását a meglévő utcahálózat folytatása a Bercsényi liget, 

kiegészítve az 1 - 4 jelű feltáró és kiszolgáló új utakkal,.  

A tervezett utak pályaburkolati szélessége 5,50 m, az egyoldali burkolt padkával 6,65 m, míg 

kétoldali burkolat padkával a teljes burkolt felületi szélesség 7,80 m.  

A 4. számú feltáró úthoz kapcsolódó egyirányú végforduló útburkolati szélessége 4,50 m., 

amihez 2,00 m széles gyalogos felület kapcsolódik.  

A fejlesztési területek utcái: (Kiépítésük ütemezetten, szakaszosan is megvalósítható) 

- A Bercsényi liget folytatása az Achim András utca irányától a Bercsényi liget meglévő 

burkolati csatlakozásáig                 = 433 m 

- „1” jelű feltáró út – a tervezett Bercsényi liget folytatásától a 3-as jelű út, burkolati 

csatlakozásáig                             = 170 m 

- „2” jelű feltáró út – a tervezett Bercsényi liget folytatásától az Achim András utca, 

meglévő burkolati csatlakozásáig              =  241 m 

- „3” jelű feltáró út a tervezett „1” jelű feltáró úttól a tervezett „2” jelű feltáró útig  = 187 m 

- „4” jelű kiszolgáló magán út a tervezett „3” jelű feltáró úttól zsákutcaként épül    =   63 m 

- „4”-es jelű úthoz csatlakozó végforduló útpálya építési hossza:        = 110 m 

A tervezett közterület alakítás új utcanyitásainak  teljes hossza:           1.204 m 

Ehhez a tervezési területhez és útszakaszokhoz jelenleg 54 db építési telek kapcsolható.  

 

A tervezési terület közlekedési feltárása jól kapcsolódik a meglévő utak hálózatához, a 

városrész egészének közlekedési rendszerébe illeszkedik.  

Az építési helyszínrajzon, a hossz-szelvényeken és az utcametszeteken geodéziai mérésekkel 

alátámasztott magassági szabályozási javaslatot is adtunk a nyomvonaltervhez. Ezek a 

tervlapok jelzik a tervezési területen javasolt új utak feltöltési igényét. A tervezési terület 

közel vízszintes, ugyanígy a tervezett úthálózat magassági szabályozása szintén közel 

vízszintes. Az utak magassági szabályozása illeszkedik az utak mellé javasolt építési telkek, 

épületek javasolt padlóvonal szintjeihez is, ami 112,00 mBf. 
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Tervezett keresztmetszet és pályaszerkezet, ütemezés 

A szabályozási szélességen belül általában szimmetrikusan elhelyezett úttengellyel együtt 

közel szimmetrikus lakóutcákat javasolunk kialakítani. Kivétel a Bercsényi liget folytatása. A 

tervezett burkolatszélességnél figyelembe kell venni a tervezési helyszint és a tervezett 

nyomvonalas létesítmények funkcióját, hálózati szerepét. Ezen a tervezési területen várhatóan 

nem lesz tömegközlekedési útvonal.  Ma is és a távlatban is ezek az utcák kiszolgáló, 

lakóutcák maradnak. Itt a lakó célforgalom kiszolgálásán túl az átmenő forgalom 

megjelenésére nem kell számítani. Ezért fontos a lakóutcai átlagos paraméterekhez igazítani a 

tervezett burkolatszélességeket. A 2,75 m széles forgalmi sávokkal, 5,50 m széles aszfalt 

burkolatú útpálya építése kiemelt és kiemelt „K” szegély megtámasztással, a keresztmetszeti 

lehetőségek szerint javasolt kétoldalt 1,15 –1,15 m széles burkolat padkaburkolattal. Így az 

összes burkolt felület 7,80 m széles lesz. A burkolt felületeken, burkolt padkán, kívül 

kerülnek kialakításra terep mélyvonalak, illetve a zöldterületi fasorok, majd a telekhatáron, ill. 

a telekhatár közelében az 1,50 m széles járdaburkolat változóan széles zöld föld padka 

felülettel növelten, összesen minimum 1,80 m széles gyalogos térrel. 

A tervezett lakóutcák a terepadottságoknak megfelelően egy, illetve kétirányú 2,5 %-os 

oldaleséssel készülnek, amihez a padkaburkolatok 5 % - os oldaleséssel csatlakoznak. A 

gyalogos burkolat tervezett keresztirányú oldalesése 2 %. 

 

Tervezett lakóutcák aszfalt pályaszerkezete: 

     5 cm vtg. AC 11 kopó  

     5 cm vtg. AC 11 kötő  

     5 cm vtg. kiegyenlítő murvás hengerlés M-22  

   15 cm vtg. murva burkolatalap M-56 

   15 cm vtg. homokos kavics 

   45 cm 

A pályaszerkezetépítést töltésen kell kivitelezni. A töltés földmunkáját humuszolás után jól 

tömöríthető töltésanyag felhasználásával kell elkészíteni. 

A pályaszerkezet építése ütemesen is megvalósítható. A vertikális építési ütemezést az 

indokolja, hogy az építési forgalom igényszintje és igénybevételi hatása teljesen más, mint az 

üzemszerű lakóforgalom igénybevételi szintje. Az I. építési ütemben el kell készíteni a 

nyomvonalas létesítmények földművét (töltés építés) és el kell készíteni a pályaszerkezet alsó 

két rétegét. Ez a kiépítés az építési forgalomnak megfelel. A további kiépítést akár utcánként 

akár egyben is az határozza meg, hogy milyen ütemű lesz a területen a betelepedés. Már 70 % 
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-os betelepedés esetén érdemes a lakóutcákat teljes aszfalt szerkezettel megépíteni. A II. 

építési ütemben jelzett 5 cm vtg. kiegyenlítő murvás hengerlés (M-22) alkalmazása akár már 

az I. építési ütemben is indokolt lehet, csak akkor számolni kell a II. ütemben szükséges újabb 

kiegyenlítő réteg alkalmazásának szükségességére. Így ha vertikális ütemezéssel épül a 

lakóutcák aszfalt pályaszerkezete, akkor lehetséges a kiegyenlítő réteg anyagszükségletének 

megduplázódása. 

 

A második építési ütemben kell majd megépíteni a végleges 7,80 m-es burkolt útfelületet, 

tehát a burkolt útpadkát is + 1,00 – 1,00 m szélességben: 

10 cm vtg. Gyeprácskő burkolat a hézagolást zúzalékkal kell kitölteni,  

10 cm vtg. M-22 Murvázott alapburkolat,  

vagy 10 cm vtg. homokos kaviccsal stabilizált altalaj 

 

A terv harmadik építési ütemként kezeli a járdaépítést, amit természetesen a lakóközösség 

igény szerint előre sorolhat: 

Vagy tervezett aszfalt járdaburkolat épül: 

 4 cm vtg. AC 8 kopó (AB-8 kopóréteg) 

   15 cm vtg. M-22 murva burkolatalap 

 10 cm vtg. Homokos kavics 

 29 cm 

Vagy tervezett beton járdaburkolat épül: 

12 cm vtg. C12-32/FN betonjárda burkolat 

10 cm vtg. Homokos kavics 

 24 cm 

 

Parkolás vizsgálat 

A tárgyalt tervezési területen az érvényes szabályozási tervnek megfelelő szabályozási 

szélességű kiszolgáló lakóutcák épülnek. A közterületi utcákat várhatóan a helyi lakóközösség 

használja. A közterületi utcák kialakítása zöldövezeti, kertvárosi lakókörnyezet létrehozását 

eredményezi, viszonylag csendes, nyugodt közút hálózattal. A jóváhagyásra javasolt utca 

mintametszete alkalmas, a lakóúti célforgalom és a lakóutcában várakozó, megálló járművek 

fogadására.  

Ma a városrész ezen területén nincs parkolási feszültség, a tervezett kiszolgáló utcában a 

javasolt alacsony beépítési intenzitás mellett pedig beláthatóan nem is lesz. Ezért az utca 

keresztmetszeti méretezését az egy oldalon álló parkoló jármű melletti mértékadó 
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járműtalálkozások szabványos követelményei szerint határoztuk meg. Az ÚT 2-1.201 számú 

útügyi műszaki előírás mértékadó járműtalálkozásokra kiszolgáló utcában vt = 30-50 km/h 

tervezési sebességre a 4,50 m szélességi méretet elfogadja. Ez azt jelenti, hogy a 5,50 m 

széles tervezett aszfalt útburkolatból fennmaradó 1,00 métert és a burkolt padkaként a szegély 

építéssel együtt kialakított 1,30 m-es sávszélességet összeadva 2,30 m-es leálló parkoló felület 

áll rendelkezésre a lakóutcában parkolni szándékozó autósoknak. Ez a teljes 7,80 m széles 

burkolt útfelület mindkét oldalát külön-külön vizsgálva szimmetrikusan igaz. Tehát a tervezett 

műszaki megoldással utca teljes hosszában, nem egyidejűen, de a kétoldali leállási lehetőség 

szabványosan biztosítható. A parkolás, leállás vizsgálatánál feltétlenül figyelembe kell venni 

az ingatlan kiszolgáló kapubejáratokat is. A kapubejáratokra ráhajtva azokat igénybe véve 

biztosítható minden ingatlanhoz egy leálló hely. 

 

Csapadékvíz elhelyezése 

A vizsgált tervezési területén a közterületi csapadékvizet, igazodva város megfogalmazott 

igényeihez zárt rendszerben kell elvezetni. A tervezett zárt rendszerű csapadékvíz elvezetésről 

külön álló tervfejezet foglalkozik.  

 

VI., Egyéb: 

1., Kapubehajtók 

Minden telek közműbekötéseinek nyomvonalán kell kijelölni majd a kapubehajtókat. A KKT. 

színtű tervben jelzett kapubehajtók minden teleknél megszakítják a burkolat padka 

nyomvonalakat. Az építési lakótelkeket közvetlenül kiszolgáló kapubehajtók 

burkolatépítéséről csak a szakági engedélyezési és kiviteli terv rendelkezik. Ez a tervezési 

szakasz is csak javaslatot ad a kapubehajtók kialakításáról. Az egységes utcaképi megjelenés 

miatt javasolt 3,00 m széles a nyaktagnál kiszélesedő aszfalt burkolatú behajtó építése az út és 

a járda burkolatok között.  

 

2., Zöldterület 

A végleges utcakép kialakításának nagyon fontos eleme az utcai fasor kiültetése, valamint a 

vízszintes és rézsűs földfelületek füvesítése. Mivel az építési terület talaja inkább homokos, a 

növényültetéseknél, ill. a füvesítés előtt gondos talaj előkészítésre van szükség, ami 

„humuszolást” és egyéb talajjavítást jelent. A tervezett utcai fasor a lakóutcák jó esetben 

mindkét, de előnyösen a déli és nyugati oldalára kerül a tervezett zöldterületek mélyvonalába 

telepítve. A fák telepítési távolsága ~7 m. A javasolt fafajta: Prunus cerasifera „Amanogawa”  

(Oszlopos díszcseresznye) – 29 db 2xi SF 14/16 
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A tervezett utcai fasorok ültetése is a tervezett beruházás harmadik ütemére tehető, amikor 

már véglegesen kialakítható az elképzelt utcakép. Az útépítés költségbecsése tartalmazza 

majd a közterület építés, zöldterület rendezés és növénytelepítés összes költségét. 

 

 

Győr, 2016-05 

 

 

 

        ------------------------ 
             Bogár Zsolt 
       közlekedés építmény vezető tervező 
           KÉ-K/08-0102 


