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Műszaki leírás 

 

 
Adony Város belterületén 

Piac tér út –és térburkolat felújítás 

 

Kiviteli tervéhez 
 
 

I. Előzmények 

 
Adony Város Önkormányzata (2457 Adony, Kossuth L. u. 4.) a városközpont 

kisvárosias hangulatú kiépítését határozta el évekkel ezelőtt. A városközpont 

rehabilitáció I. ütemében az új önkormányzati épület, valamint a kormányhivatal épülete, 

került kialakításra. Megvalósult az iskola és óvoda felújítás, közterek, emlékművek 

környezete került kiépítésre, felújításra. A sikeres I. ütem befejeztével a város központi 

magjának, kereskedelmi, és közigazgatási központjának számító 6207-6208.j. utak 

csomóponti részének rehabilitációját határozták el. A II. ütemben a Piac tér, Koller tér 

megváltozott igényeknek megfelelő funkciókkal való feltöltéséhez igazodóan, a határoló 

közúti területeken, az igények kiszolgálására törekvő Útépítési és Forgalomtechnikai 

beavatkozások váltak szükségessé. 

Adony Város Piac tér út –és térburkolat felújítás Kiviteli terv elkészítésére Adony Város 

Önkormányzata irodánkat a SZABOLCS Mérnökiroda Kft.-t (2421 Nagyvenyim, Deák F. 

u. 67.) bízta meg. 

 

A Kiviteli terv tervszáma: I-11/2017. 

 

A Megrendelő igényének megfelelően a tervezési munkákat a teljes területet 

egységként kezelve végeztük el úgy, hogy az igénybe vett területek szerint külön 

munkarészeken kerültek megjelenítésre a tervezett beavatkozások (6207.j. út, 6208.j. 

út, önkormányzati területek). Jelen tervdokumentáció csak a 6207.j. út, illetve a  6208.j. 
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út területéhez kapcsolódó útcsatlakozások (Piac tér megközelítő út) kiépítését (Fejér 

Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztálya FE/UT/NS/A/496/26/2015 Építési engedélyével 

rendelkezik), valamint a Piac tér út –és térburkolat felújítását megjelenítő 

munkarészeket tartalmazza a terv címe szerinti lehatároláshoz igazodva. 

 

II. Meglévő állapot 
 
6207.j. Adony – Velence összekötő út 1+040-1+180 km sz. között 

 

A 6207.j. út a tervezési szakasz teljes hosszán belterületi jellegű, forgalomkorlátozással 

nem érintett , megengedett legnagyobb sebesség: 40 km/h. 

A 6207.j. út forgalma a 6208.j. út csomópontban elhelyezett „Állj! Elsőbbségadás 

kötelező” táblákkal van fölé rendelve a 6208.j. út forgalmának. 

 

A tervezési szakasz forgalmi adatai a 2016. évi forgalomszámlálás alapján: 

 összes motoros forgalom: 2996 j/nap 

 nehézmotoros forgalom:     92 j/nap 

 kerékpáros forgalom:         1009 j/nap 

 

A közút a tervezési szakaszon aszfaltbeton burkolatú, teherbírási elégtelenségre utaló 

burkolthibákat nem tartalmaz. 

 

Burkolat szélesség: 

 1+055-1+090 km sz. között (6208.j. úti csomóponti szakasz): 8,0-7,3 m; 

 1+090-1+160 km sz. között: 7,3-6,1 m. 

 

A 0+980-1+079 km sz. között (a 6208.j. út csp.-ig) a sz. sz. jobb oldalon kiemelt szegély 

határolja az útburkolatot, a szegély mellett zárt csapadékvíz elvezetéssel, 

víznyelőrácsos aknákkal. A kiemelt szegély és a kerítés-épületek közötti területen 

újépítésű térkő burkolatú járda található, szélessége ≥ 1,70 m. A kiemelt szegélyes 

szakasz befordul a 6208.j. út sz.sz. bal oldalán meglévő „K” szegélyes útszakaszhoz. Az 
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1+013-1+075 km sz. között a burkolatszélen jelentős vízmegállások keletkeznek a nem 

megfelelően kiépített víznyelők miatt. 

 

A 0+980-1+055 km sz. között (a 6208.j. út csp.-ig) a sz.sz. bal oldalon a burkolat mellett 

változó szélességű (1,7-2,1 m) zúzottkő anyagú útpadka található, amelyet jelenleg 

parkolási területnek használnak, így az jelentősen kijáródott. A padka és a telekhatár-

kerítés között 1,5-1,9 m szélességű járda található. A terület csapadékvizét a 1+055 

szelvényben lévő víznyelőrácsos akna gyűjti össze. 

 

Az 1+080-1+153 km sz. közötti szakaszon jobb oldalon „K” szegélysor határolja az 

útburkolatot. A szegély mellett újépítésű térkő burkolatú járda húzódik, szélessége ≥ 

1,70 m. A „K” szegély mellett poller sor védi a gyalogosokat, illetve a járdát a gépjármű 

forgalomtól. A csapadékvíz a „K” szegély mellett az út megfelelő hosszesésével kerül 

levezetésre a 1+165 km sz. föld árokba, majd a befogadóba. 

 

Az 1+070-1+140 km sz. közötti szakaszon bal oldalon „K” szegélysor határolja az 

útburkolatot. A szegély mellett újépítésű térkő burkolatú járda húzódik, szélessége ≥ 

1,70 m. A „K” szegély mellett poller sor védi a gyalogosokat, illetve a járdát a gépjármű 

forgalomtól. A csapadékvíz a „K” szegély mellett az út megfelelő hosszesésével kerül 

levezetésre a 1+165 km sz. föld árokba, majd a befogadóba. 

 

A 6207.j. Adony-Velence összekötő út tervezéssel érintett 0+980-1+153 km sz. közötti 

szakasza „belterületi gyűjtőút”. Ennek megfelelően: 

 Tervezési osztály: B.V. 

 Hálózati funkció: c. 

 Környezeti körülmény: C. 

 Tervezési sebesség: vt= 40 km/h 
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6208.j. Adony – Perkáta összekötő út 0+620-0+708 km sz. között 

 

A 6208.j. út a tervezési szakasz teljes hosszán belterületi jellegű, forgalomkorlátozással 

nem érintett, megengedett legnagyobb sebesség: 50 km/h. 

A 6208.j. út forgalma a (6207.j. út csomópontban elhelyezett) „Állj! Elsőbbségadás 

kötelező” táblákkal van alárendelve a 6207.j. út forgalmának. 

 

A tervezési szakasz forgalmi adatai a 2016. évi forgalomszámlálás alapján: 

 összes motoros forgalom: 1590 j/nap 

 nehéz motoros forgalom:   109 j/nap 

 kerékpáros forgalom:           235 j/nap 

 

A közút a tervezési szakaszon aszfaltbeton burkolatú, teherbírási elégtelenségre utaló 

burkolthibákat nem tartalmaz. 

 

Burkolatszélesség: 

 0+620 km sz.: 9,3 m; 

 0+640 km sz.: 7,4 m; 

 0+660 km sz.: 6,4 m; 

 0+680-0+708 km sz. között: 6,0 m. 

 

A 6207.j. út csomóponti részét elhagyva a 0+594 km szelvényben az út tengelyben 

szabálytalan alakú, rossz kiépítésű „középsziget” található. A jobb oldalon a 6207.j. út 

„K” szegélysorából kiindulva a 0+666 km szelvényig ez a szegélysor határolja le az 

útburkolatot. A szegélysor mellett jól kiépített térkő burkolatú járda húzódik, szélessége 

≥ 2,15 m. A járda útfelőli oldalán poller sor védi a gyalogosokat, illetve a járdát a 

gépjármű forgalomtól. A 0+630-0+660 km sz. között a poller sor befordításával 

párhuzamos parkolási lehetőséget biztosítottak a megfelelő szélességben kiépített 

területen (régi önkormányzati épület előtti szakasz). A Piac tér megközelítő kiépítetlen 

útcsatlakozását követően a jobb oldalon 1,0-1,5 m szélességű földpadka található 

(0+670 km sz.-től), ezt a területet parkolásra használják, így forgalmi akadályt 
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képeznek. A vízelvezetés nyíltárkos rendszerű, megfelelő. Befogadó: 0+808,5 km 

szelvényben lévő áteresz. 

A 0+590-0+640 km sz. között a bal oldalon 1,7-2,2 m szélességű zúzottkő anyagú 

útpadka található, amelyet jelenleg parkolási területnek használnak, így az jelentősen 

kijáródott. A csapadékvíz elvezetés jól üzemelő zárt rendszerű d=400 mm betoncső 

gerincvezetékkel, víznyelő rácsos aknákkal a 0+590-0+704 km sz. között. 

A 0+640-0+657.5 km sz. között a bal oldalon lévő üzletház előtt P7 merőleges beállású, 

térkő burkolattal megépült parkoló található.  

0+662-0+704 km sz. között a bal oldalon 1,0-1,5 m szélességű földpadka található, ezt 

a területet parkolásra használják, így forgalmi akadályt képeznek. A vízelvezetés zárt 

rendszerű, megfelelő. 0+704 km szelvénytől nyílt árkos, befogadó: 0+808,5 km 

szelvényben lévő áteresz. 

A 0+590-0+704 km sz. között a kerítés-épületek mellett változó szélességű(≥ 1,50 m) új 

építésű térkő burkolatú járda húzódik. 

A 6208.j. Adony-Perkáta összekötő út tervezéssel érintett 0+530-0+708 km sz. közötti 

szakasza „belterületi gyűjtőút”. Ennek megfelelően: 

 Tervezési osztály: B.V. 

 Hálózati funkció: c. 

 Környezeti körülmény: C. 

 Tervezési sebesség: vt= 40 km/h 

 

Piac tér, piac tér út és térburkolatok: 

A 6207 . j. út (Rákóczi F. u.) – 6208. j. út (Bajcsy-Zs. utca) ölelésében található, jól 

lezárt tér a településen betöltött szerepéhez méltatlan burkolat állapotokkal, rendezetlen 

forgalom technikával, parkolási létesítményekkel rendelkezik. A burkolatok kiépítése az 

elmúlt évtizedekben „apránként” történt meg, így egységet nem képez. 

A tér közepén kialakított „középszigetes vásárló terület” a 21. századi előírásoknak nem 

megfelelő paraméterekkel valósult meg. 

A terület csapadékvíz elvezetése megoldott. 

A Piac tér közművesítettsége teljes körű. 
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Piac tér megközelítő út „belterületi vegyes használatú út”. Ennek megfelelően: 

 Tervezési osztály: B.VI. 

 Hálózati funkció: d. 

 Környezeti körülmény: C. 

 Tervezési sebesség: vt= 30 km/h 

 
III. Tervezett állapot 
 

Tervezési feladat: 

1. a 21. század igényeinek megfelelő kisvárosias hangulatú városközponthoz 

igazodó közterület kialakítása;  

2. a biztonságos gyalogos közlekedést segítő beavatkozások tervezése; 

3. a közlekedésbiztonságot zavaró-veszélyeztető parkolások megakadályozása, 

parkoló állasok tervezése; 

4. a Piac tér megközelítő utak, térburkolatok megfelelő kialakításának tervezése. 

 

Jelen terv, illetve a tervezett létesítmények a meglévő közút (6207-6208. j. utak) 

forgalmi rendjét, nyomvonalát, vonalvezetését, vízelvezetését nem változtatja meg. A 

tervezett létesítmények a gyalogos, kerékpáros és a gépjárművel közlekedők 

biztonságát szolgálják. A vízelvetés kialakításánál a meglévő vízelvetési struktúrákat 

használtuk fel. 

 

Tervezett létesítmények : 

Piac megközelítő út 

Kezdő szelvénye 0+000 km sz. a 6207. j. út 1+142,32 km sz. bal oldali burkolatszéle. 

Végszelvénye 0+149,54 km sz. a 6208. j. út 0+668,50 km sz. jobb oldali burkolat széle. 

A tervezett út hossza: 149,54 m. 

Útcsatlakozások kialakítása: 

 6207.j. út 1+142,32 km sz. bal oldalon Piac megközelítő út útcsatlakozása aszfalt 

burkolattal 6,0 m szélességben, jobb oldalon R=7,0 m, bal oldalon R=7,0 m 

lekerekítő ívvel, kiemelt szegély lehatárolással;  



SZABOLCS Mérnökiroda Kft.  I-11/2017. 

7. oldal 

 6208.j. út 0+668,5 km sz. jobb oldalon Piac megközelítő út útcsatlakozása 

(egyirányú) aszfalt burkolattal 4,0 m szélességben, mindkét oldalon R=4,5 m 

lekerekítő ívvel. 

 

Vonalvezetés: 

• 0+000-0+030,44 km sz. között egyenes: 30,44 m; 

• 0+030,44-0+046,90 km sz. között R=25,21 m sugarú jobb ív, 

Th=8,53 m, Ih=16,46 m, α=37˚ 22ʹ 51ʺ; 

• 0+046,90-0+049,59 km sz. között egyenes: 2,69 m; 

• 0+049,59-0+068,99 km sz. között R=13,20 m sugarú bal ív, 

Th=11,93 m, Ih=19,40 m, α=84˚ 11ʹ 27ʺ; 

• 0+068,99-0+078 km sz. között egyenes: 18,01 m; 

• 0+078-0+111,80 km sz. között R=50 m sugarú bal ív, Th=17,57 m, 

Ih=33,80 m, α=38˚ 43ʹ 56ʺ; 

• 0+111,80-0+149,54 km sz. között egyenes: 37,74 m. 

 

Oldalesés: egyirányú 2,5 %, balról jobb oldal irányába. 

Hossz-szelvényi kialakítás: legkisebb esés 0,45 %, legnagyobb esés 2,68 %. 

Burkolat szélesség: 

• 0+000-0+092 km sz. között 6,0 m; 

• 0+092-0+113 km sz. között átmeneti zóna 6,0 m - 4,0 m; 

• 0+113-0+149,54 km sz. között 4,0 m. 

A 0+000-0+113 km sz. közötti szakaszon kétirányú forgalmat bonyolít, a 0+113-

0+149,54 km sz. közötti szakasz egyirányú forgalmú út, közlekedési irány a Piac tér 

felé. 

Az ingatlanok megközelítésének javítására a kapubehajtókba szórt útalap burkolat 

kiépítését terveztük.  

A 0+125-0+145 km sz. között az út jobb oldalára P8 merőleges parkolóállást terveztünk. 

Tervezett (P8) merőleges parkolóállások mérete: 2,50x5,00 m. 

A parkoló szürke színű térkőből épül, a parkolóállások jelölését jól eltérő színű 

(javasolt:antracit) térkövek elhelyezésével kell megépíteni. 
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A tervezett Piac megközelítő út pályaszerkezete (lásd: Helyszínrajz, 

Mintakeresztszelvény): 

(e-UT 03.01.11, e-UT 06.03.13 szerint) „B” forgalmi terhelési osztály 

 4 cm AC 11 kopó aszfaltréteg; 

 6 cm AC 22 kötő aszfaltréteg; 

 20 cm FZKA 0/32 (folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap) E2≥ 80 MPa, 

Trq≥95%; 

 20 cm M56 (mechanikai stabilizáció) védő-javítóréteg E2≥ 60 MPa, Trq≥95%; 

 meglévő tömörített földmű tükör E2≥ 40 MPa, Trq≥90%. 

A tervezett Piac megközelítő út pályaszerkezetének ellenőrzése fagyvédelemre: 

ÚT 2-1.222:2007 UME alapján 

Az előírás 4.14. táblázata alapján ("B" forgalmi osztály, I. éghajlati övezet, fagyérzékeny 

talaj) a vastagsági irányérték (F) 40 cm. 

 

A méretezés alapképlete: hv = F-hi*fi 

ahol: 

F (cm) vastagsági irányérték 

hi rétegvastagság 

fi  a pályaszerkezeti réteg fagyvédelmi jellemzője 

 

hv = 40 - (4*1,5+6*1,5+20*1,0+20*1,0) = 40 – 55 cm = negatív szám, 

azaz a tervezett pályaszerkezet a M56 fagyvédő réteg beépítésével megfelel. 

 

Szegélyek: 

A használatos szegélyek típusát, kialakítását, elrendezését a Helyszínrajz és 

Mintakeresztszelvények munkarészeken megjelenítjük. 

 

Piac tér parkolóállások és térburkolat kialakítása 

A piac megközelítő út 0+010-0+040 km sz. közötti szakaszán a szelvényezés szerinti 

bal oldalon az út és a bolt épülete közé parkoló kialakítását terveztük. 
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Tervezett merőleges parkolóállások mérete: 2,50x5,50 m. 

Tervezett mozgáskorlátozott parkolóállás mérete: 3,50x5,50 m. 

A területen tervezett parkolóállások kiosztása: 

• P9+1 mozgáskorlátozott parkoló; 

• P7 

• P5  

A parkoló és térburkolat szürke színű térkőből épül, a parkolóállások jelölését jól eltérő 

színű (javasolt:antracit) térkövek elhelyezésével kell megépíteni. 

A bolt épület nyugati oldala, piac (árusító terület)térburkolata és az önkormányzat 

épülete közé eső területen térkő burkolatú térburkolást terveztünk, amely kétirányú 

gépjármű forgalom bonyolítására, illetve árú szállító járművek rakodására, rövid idejű 

parkolására alkalmas. 

 

A tervezett térkő burkolatú parkolók és megerősített kapubehajtók pályaszerkezete 

(lásd: Helyszínraj, Mintakeresztszelvény): 

„B” forgalmi terhelési osztály (e-UT 03.01.11, e-UT 06.03.42 szerint) 

 8 cm vastagságú betonkő burkolat; 

 3 cm Z 2/4 zúzottkő ágyazat; 

 20 cm FZKA 0/32 (folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap) E2≥ 80 MPa, 

Trq≥95%; 

 20 cm M 56 (mechanikai stabilizációs alap) E2≥ 60 MPa, Trq≥95%; 

 meglévő tömörített földmű tükör E2≥ 40 MPa, Trq≥90%. 

A tervezett térkő burkolatú parkoló és kapubehajtók pályaszerkezetének 

ellenőrzése fagyvédelemre: 

ÚT 2-1.222:2007 UME alapján 

Ha a földmű 1,0 méter vastag zónájában fagyveszélyes vagy fagyérzékeny talaj 

kerül beépítésre, akkor biztosítani kell, hogy a pályaszerkezet, illetve a hidraulikus 

kötőanyagú javítóréteg alatt legalább az alábbiak szerint meghatározott 

fagyvédelmi vastagságban fagyállónak minősülő anyag legyen (ÚT 2-1.222 

szerint). 
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Az előírás 4.14. táblázata alapján ("B" forgalmi osztály, I. éghajlati övezet, fagyérzékeny 

talaj) a vastagsági irányérték (F) 40 cm. 

A méretezés alapképlete: hv = F-hi*fi 

ahol: 

F (cm) vastagsági irányérték 

hi rétegvastagság 

fi  a pályaszerkezeti réteg fagyvédelmi jellemzője 

 

hv = 40 - (8*1,3+3*1,0+20*1,0+20*1,0) = 40 – 53,4 cm = negatív szám, 

azaz a tervezett pályaszerkezet mellett külön fagyvédő réteg építése nem 

szükséges. 

Tervezett gyalogjárdák: 

A Rákóczi utcai gyalogjárda és a Piac tér épületek előtti járda közé 1,50 m szélességű 

gyalogjárdát terveztünk 2,5 % útpálya irányú oldaleséssel, szegélykő lehatárolással, 

térkő burkolattal. A kapubehajtókban eltérő színű (javasolt:vörös) erősített térkő 

pályaszerkezet építését terveztük. 

A Bajcsy-Zs utcai járdától egészségügyi központ épülete mellé 1,50 m szélességű 

gyalogjárdát terveztünk 2,5 % útpálya irányú oldaleséssel, szegélykő lehatárolással, 

térkő burkolattal. 

A tervezett térkő burkolatú járda és térburkolat pályaszerkezete (lásd: Helyszínraj, 

Mintakeresztszelvény): 

(e-UT 06.03.11, e-UT 06.03.42 szerint) 

 6 cm vastagságú betonkő burkolat; 

 3 cm Z 2/4 zúzottkő ágyazat; 

 15 cm FZKA 0/32 (folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap) E2≥ 70 MPa, 

Trq≥95%; 

 15 cm M 56 (mechanikai stabilizációs alap) E2≥ 55 MPa, Trq≥95%; 

 meglévő tömörített földmű tükör E2≥ 40 MPa, Trq≥90%. 
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A tervezett térkő burkolatú járda és térburkolat pályaszerkezetének ellenőrzése 

fagyvédelemre: 

e-UT 06.03.11 UME alapján 

Az előírás D/1 táblázata alapján (I. éghajlati övezet, fagyérzékeny talaj) a vastagsági 

irányérték (F) 40 cm. 

 

A méretezés alapképlete: hv = F-hi*fi 

ahol: 

F (cm) vastagsági irányérték 

hi rétegvastagság 

fi  a pályaszerkezeti réteg fagyvédelmi jellemzője 

 

hv = 40 - (6*1,3+3*1,0+15*1,0+15*1,0) = 40 – 40,8 cm = negatív szám, 

azaz a tervezett pályaszerkezet mellett külön fagyvédő réteg építése nem 

szükséges. 

 

Tervezett piac (árusító terület) kialakítása: 

A Piac tér megközelítő út és a bolt nyugati oldalán tervezett térburkolatba illesztve 

terveztük meg az ívekből - egyenesekből kialakított árusító területet. A tervezett területet 

kiemelt szegélysor választja el az útpályától és a térburkolattól. Az árusító terület 3,0 m 

szélességű térkő burkolattal épül, 2,5 % útpálya irányú oldaleséssel. A burkolt körbe 

szegélysor határolja le. A piac „tengelyébe” átjáró, rakodó utat terveztünk eltérő színű 

(javasolt:vörös) erősített térkő pályaszerkezettel. 

Az árusító területbe árusító asztalokat terveztünk (1,0 m szélességben): 3 m-es 8 db, 2 

m-es 6 db, 1 m-es 8 db. 

 

A tervezési területén ülőpadok telepítését terveztük az egészségügyi központ 

környezetébe, valamint a Bálint Ágnes park területére. 
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Forgalomtechnika 

Tervezett függőleges jelzések: 

Piac tér megközelítő út 0+008 km sz. bal o. „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” 

Piac tér megközelítő út 0+015 km sz. bal o. „Elsőbbségadás kötelező” 

Piac tér megközelítő út 0+032 km sz. bal o. „Elsőbbségadás kötelező” 

Piac tér megközelítő út 0+112 km sz. jobb o. „Behajtani tilos” 

Piac tér megközelítő út 0+148 km sz. bal o. „Egyirányú forgalmi út” 

Parkoló terület „Várakozóhely mozgáskorlátozott kiegészítő jelzéssel” 

 

A tervezett táblák anyaga és mérete szabványos kivitelű legyen min. HI fóliás kivitelben 

(lásd: Minőségi előírások fejezet UME). A horganyzott tartóoszlopokat 40*40*80 cm 

méretű C20/25-XC1-32-F1 minőségű beton alapba elhelyezve kell rögzíteni. 

A tervezett KRESZ táblák helyét, alrendezését a Helyszínrajzon ábrázoltuk. 

 

Tervezett vízszintes jelzések: 

A tervezett útburkolati jeleket a Helyszínrajzon ábrázoltuk. A kialakításuk, megjelenésük, 

elhelyezkedésük szabvány szerinti lehet (lásd: Minőségi előírások fejezet UME). 

Anyaguk tartós kivitelű thermoplastik lehet. 

 

Vízelvezetés: 

A vízelvetés tervezett kialakításánál a meglévő vízelvetési struktúrákat használtuk fel.  

A tervezett és meglévő vízelvezetési létesítményeket, műtárgyakat, azok magassági és 

lejtési viszonyait a Helyszínrajzon, Hossz-szelvényen, Mintakeresztszelvényeken 

ábrázoltuk. 

 

ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK 

A munkák megkezdése előtt a munkaterület átadás-átvételi eljárását feltétlenül és 

különös gonddal, kellő időben történő előzetes értesítés alapján kell megtartani, melyre 

az érdekelt megrendelőn, tervezőkön és kivitelezőkön kívül meg kell hívni az érintett 

üzemeltetőket, kezelőket és egyéb szerveket.  
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A tervtől való esetleges lényegesebb eltéréseket a megrendelővel és a tervezővel 

előzetesen egyeztetni kell, és a módosítás csak a megrendelő és a tervező 

hozzájárulásával hajtható végre.   

 

MEGRENDELŐI ELŐÍRÁSOK: 

• a kivitelezés teljes időszakában a gyalogos közlekedés baleset és akadály 

mentes lehetőségét biztosítani kell; 

• a kivitelezés teljes időszakában a mentők, rendőrség, tűzoltóság és 

katasztrófavédelem bejutását biztosítani kell; 

• a kivitelezés teljes időszakában a szemétszállítás feltételeit biztosítani kell; 

• a kivitelezés teljes időszakában az ideiglenes csapadékvíz elvezetésről a 

kivitelezőnek gondoskodnia kell; 

• a tervekben előírt szegélytípusok csatlakozásait szögfelezőben, gépi vágott 

felülettel kell egymáshoz csatlakoztatni (un. „gérbe” vágva); 

• a szegélyek beépítésénél 50%-nál kisebb méretű elem nem beépíthető; 

• az előregyártott térkőburkolat építésénél 50%-nál kisebb méretű elem nem 

beépíthető, illetve csak gépi vágással szabhatók méretre. 

 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK: 

• a munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig (illetve a birtokbaadási 

eljárás lezárásáig) az építés alatt álló útszakasz forgalmi rendjének biztosításáért, az 

építéshez előírt és elhelyezett forgalomtechnikai elemek és berendezések (jelzőtáblák, 

korlátok, világítás) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező a felelős, 

• a munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületre vonatkoznak.  A 

munkaterület magába foglalja mindazon területeket, szállítási útvonalat, 

célkitermelőhelyet, depóniát stb., melyeket a kivitelező az építés érdekében igénybe 

vesz; 

• a fentiek betartásáért a felelős műszaki vezető személyesen felel; 

• a balesetelhárító előírások mellőzősét vagy csökkentését semmi sem 

indokolhatja. Külön felhívjuk a Vállalkozó figyelmét az alábbiak pontos betartására; 
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• a munkák csak a forgalom elől elzárt területen végezhetők, az építés alatti 

forgalomkorlátozási és szabályozási terv (külön dokumentáció) alapján; 

• a munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell valósítani, a 

munkaárkokon való átjárást kellő módon biztosítani szükséges; 

• a munkavégzés biztonságát fokozott figyelemmel kell kísérni; 

• gépi földmunkát csak olyan helyen lehet végezni, ahol más létesítményekben a 

gépi földmunkából károk nem keletkezhetnek; 

• a közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, be kell mérni, a keresztező 

vezetékeket fel kell függeszteni vagy alá kell támasztani, a munkába vett területen lévő 

közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyelet biztosítását kell kérni; 

• munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, 

különös gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett; 

• a munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni 

segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények 

figyelembevételével a kivitelező feladata. 

 

A tervezett létesítmények kialakítását a Helyszínrajz, Hossz-szelvény, 

Mintakeresztszelvény munkarészek méretekkel, magasságokkal, használatos 

anyag típusokkal, minőségi előírásokkal tartalmazzák. A kitűzési adatokat a 

Műszaki leírás 2. sz. melléklete tartalmazza.  

 

IV. Műtárgyak 
 
A tervezési szakaszokon műtárgy nem található: 
 

V. Úttartozékok 
 
A tervezési szakaszon (6207-6208.j. utak) található úttartozékokat a Helyszínrajzon 

ábrázoltuk. 

A meglévő közúti jelzések és úttartozékok megóvásáért a kivitelezés ideje alatt a 

Kivitelező a felelős. 
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VI. Útcsatlakozások 
 
A tervezési szakaszon az alábbi útcsatlakozások találhatók: 

 6207.j. út 1+142,32 km sz. bal oldal Piac megközelítő út, kiépítését jelen terv 

tartalmazza; 

 6208.j. út 0+668,5 km sz. jobb oldal Piac megközelítő út, kiépítését jelen terv 

tartalmazza. 

 

VII. Közművek, kezelői hozzájárulások 
 
Az Kiviteli terv egyeztetése a közműkezelőkkel, közútkezelőkkel, megtörtént, az 

egyeztetési jegyzőkönyveket jelen műszaki leírás mellékleteként csatoltuk. 

A térszint alatti közművek helyzete bizonytalan, a helyszínrajzi elhelyezkedésük 

tájékoztató jellegű, ezért a nyomvonalak környezetében óvatos feltáró kézi földmunka 

végzéssel (kutatógödrös közműfeltárás) azok pontos elhelyezkedését fel kell tárni. 

Az építés alatt a közműkezelők és közútkezelők kezelői hozzájárulásába foglaltakat 

maradéktalanul be kell tartani. 

 
Mellékelt egyeztetési jegyzőkönyvek és kezelői hozzájárulások: 

1. Adony Város Önkormányzata (2457 Adony, Kossuth L. u. 4.); 

2. Magyar Közút Nzrt. FMIG. (8000 Székesfehérvár, Berényi út 13.) 

3. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Szekszárd (7100 

Szekszárd, Keselyüsi út 2.); 

4. E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Hálózati Régió Székesfehérvár (8000 

Székesfehérvár, Gáz utca 2.; 

5. INVITEL Távközlési Zrt. Dunaújváros (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 3.); 

6. DRV Zrt Velence Üzemeltetési Üzemvezetőség (2481 Velence, Szabolcsi út 40.); 

7. Adony Kábeltévé Kft. (Adony, Bajcsy Zs. u. 5.). 

 

VIII. Geodézia, kitűzések, magassági alappontok 

 
A geodéziai alaptérképként az általunk készítetett EOV vetületi rendszerű, Balti 

magassági rendszerű geodéziai felmérés szolgált. 
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A kitűzéshez szükséges, az utak tengely és részletpont számítását a 8. számú 

Tengelyszámítási adatok munkarész tartalmazza. 

A tárgyi szakasz geodéziai felvétele 20 m-enként, illetve jellemző szelvényekben 

keresztszelvény felvételekkel történt. A szakasz kezdő- és végszelvénye (6207-6208. j. 

utak) az OKA azonosító rendszer szerinti. 

 

Magassági alappont:  

Római Katolikus templom (6207.j. út 1+380 km sz. jobb oldal.): 99,43 m B.f. 
 

IX. Terület igénybevétel 

 

A tervezett munka a Magyar Állam tulajdonában lévő 6207.j. és 6208.j. utak területét 

érinti, a közút kezelője a Magyar Közút NZRT.  

Érintett területek (Magyar Állam tulajdon):  

6207.j. út 1+081-1+153 km sz. között 893 hrsz. Rákóczi F. utca; 

6208.j. út 0+591,2-0+708 km sz. között 833 hrsz. Bajcsy Zs. utca. 

 

Adony Város Önkormányzati terület: 

877/12 hrsz. Piac tér.  

 

X. Építés alatti forgalom 

 

A jelen tervben szereplő létesítmények építése alatt a 6208.j. és a 6207.j. út kétirányú 

forgalmát félpályás forgalomtereléssel folyamatosan fenn kell tartani. A szükséges 

forgalomterelési tervet a technológiai lépésekhez igazodóan a Kivitelezőnek kell 

elkészíteni és közútkezelői hozzájárulásra a Magyar Közút Nzrt. Fejér Megyei 

Igazgatóságához, illetve Adony Város Önkormányzatához be kell benyújtani. Az 

ideiglenes forgalomkorlátozás elemeit az engedélyezett forgalomkorlátozási terv alapján 

kell kihelyezni.  
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XI. Minőségi előírások 

 

A tervezés és kivitelezés során a tervszerűség érdekében a vonatkozó Útügyi Műszaki 

Előírásokban foglaltakat be kell tartani: 

 

Útügyi előírás száma Útügyi előírás megnevezése 

  

e-UT 03.01.11 (ÚT 2-1.201) Közutak tervezése (KTSZ), 

e-UT 06.03.13 (ÚT 2-1.202) Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és 

megerősítése 

e-UT 03.05.12 (ÚT 2-1.208) Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ 

kiegészítése) 

e-UT 03.02.31 (ÚT 2-1.210) A parkolási létesítmények geometriai tervezése (A 

KTSZ kiegészítése) 

e-UT 03.07.23 (ÚT 2-1.211) A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek 

tervezése (A KTSZ kiegészítése) 

e-UT 03.02.21 (ÚT 2-1.115) Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények 

útcsatlakozása 

e-UT 03.07.12 (ÚT 2-1.215) Közutak víztelenítésének tervezése 

e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.222) Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai 

szabályai 

e-UT 03.00.21 (ÚT 2-1.226) Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei (A 

KTSZ kiegészítése) 

e-UT 06.03.11 (ÚT 2-1:502) Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 

e-UT 06.03.12 (ÚT 2-1:503) Kisforgalmi utak pályaszerkezetének méretezése 

e-UT 06.03.32 (ÚT 2-3.204)  Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények, 

e-UT 06.03.41 (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése 

e-UT 06.03.51 (ÚT 2-3.206) Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus 

kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások 

e-UT 06.03.52 (ÚT 2-3.207) Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus 

kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások 

e-UT 06.03.42 (ÚT 2-3.212) Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és 

építése. Követelmények 

e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3.301-1) Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) 

e-UT 06.03.21 (ÚT 2-3.302) Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és 

minőségi követelmények 

e-UT 03.05.11 Mozgáskorlátozottak közlekedését segítő közúti 

létesítmények kialakítása 

e-UT 03.05.12  Akadálymentes közúti létesítmények 
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e-ÚT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése 

e-ÚT 04.03.21 Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és 

elrendezése 

 

A kivitelezés során az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. 

március 9.) szerinti Teljesítménynyilatkozattal rendelkező építési anyagok építhetők be. 

 

XII. Környezet, táj- és természetvédelem 

 

A 82/2011(V.18) kormány rendelettel  módosított 263/2006 (XII.20) kormány rendelet 

értelmében annak 4.sz. melléklete (314/2005(XII.25) korm.r. 3.sz. mell.) alapján jelen 

tervben szereplő fejlesztés a Környezeti hatásvizsgálatra nem kötelezett mértékű. 

A tervezett út összes hossza: 149,54 m  1000 m (küszöbérték), a fejlesztéssel igénybe 

vett ingatlan nem Natura 2000 területen, vagy szomszédságában található. 

 

A tervezett parkoló állások száma: 30 db300db, a fejlesztéssel igénybe vett ingatlan 

nem Natura 2000 területen, vagy szomszédságában található. 

 

A föld védelme: 

A tervezett állapot „út” területen valósul meg, termőföld kisajátításra nincs szükség. 

 

A víz védelme: 

A tervezett állapot nem módosítja a felszíni és a felszín alatti vizek áramlását, vízi 

életközösséget nem károsít. 

 

A levegő védelme: 

A tervezett állapot nem változtatja a jelenlegi forgalmi értékeket. 

 

Az épített környezet védelme: 

A kivitelezés műemléki épületet nem érint. 
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Veszélyes anyagok technológiák: 

Az építés során veszélyes anyagot vagy környezetet károsító veszélyes technológiát 

nem alkalmazunk. Minden anyag és technológia az útépítés során szokásos. 

 

Hulladékok: 

Az út létesítésénél különböző típusú hulladékok keletkeznek, melyek gyűjtéséről és 

ártalmatlanításáról az alábbi jogszabályokkal szabályozottan kell gondoskodni: 

 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról; 

 98/2001. (VI.15.) kormányrendelet  a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről; 

 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről; 

 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről; 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építés és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól; 

 A 2000. évi XLIII. törvény 13.§ értelmében az építési területen keletkező 

hulladékok termelője és birtokosa a kivitelező. Ennek megfelelően az építő 

feladata az építés során keletkező hulladékoknak a vonatkozó jogszabályok 

szerinti minősítése, kezelése és ártalmatlanítása.  

 

Kommunális hulladék: 

Az építkezés során az ott dolgozó emberek biológiai és szociális szükségleteiből 

adódóan (táplálkozás, ürítés, tisztálkodás, stb.) keletkező vegyes hulladékot kezelhetjük 

kommunális hulladékként. Megjelenési formái: folyékony (szennyvíz), szilárd („szemét”). 

Az építési területen egyidejűleg dolgozók maximális létszáma: ~15 fő. 

 

A fentiek alapján a becsült kommunális hulladék keletkezése: 

 Kommunális szilárd hulladék (EWC 20 03 01): 0,07 t/hét; 

 Kommunális folyékony hulladék (EWC 19 08 99): 1,1 m3/hét. 
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A kommunális hulladék lerakása működési engedéllyel rendelkező lerakó telepen 

történhet, megállapodás alapján. 

Az építkezés során elhelyezett illemhelyek, települési hulladéknak minősülő 

szennyvizeinek elszállítása – szükség szerinti gyakorisággal – jogosultsággal bíró külső 

vállalkozóval kötött szerződés keretében történhet.  

Építési és bontási hulladék: 

A keletkezett építési és bontási hulladékokra be kell tartani a 45/2004(VII.26.) BM-KvVM 

együttes rendelet nyilvántartási és adatszolgáltatási előírásait. 

 

Építési és bontási hulladék elhelyezése kizárólag erre engedéllyel rendelkező 

befogadó telepen lehetséges. 

 

Az építkezés során keletkező hulladékot a kivitelező köteles a területről elszállítani, a 

szállítás során a hulladékok kiporzását kiszóródását meg kell gátolni. Az 

aszfaltburkolatok lemarása után keletkező mart aszfaltot a Megrendelő által megjelölt 

helyre kell szállítani, azt bizonylatolni kell, tárolásáról, kezelésről nyilvántartást kell 

vezetni. A tároló helynek a környezetvédelmi előírásoknak eleget kell tenni (csapadékvíz 

elvezetés).  

 

Veszélyes hulladékok: 

A kivitelezés során a kivitelezőnek a 191/2009 (IX.15) kormány rendelet 5. sz. melléklet 

szerinti hulladék nyilvántartó lapot ki kell töltenie. 

 Amennyiben az építési munkák során a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet 1.sz. 

mellékletében felsorolt hulladékok keletkeznek az építési területen, úgy a 98/2001. 

(VI.15.) Korm. rendelet 3.sz. mellékletében leírtak szerint kell eljárni. 

Az építési területen várhatóan és esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok EWC 

szerint: 
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EWC EWC szerinti besorolás: Lehetséges származás: 

EWC 15 02 02 Veszélyes anyagokkal szennyezett 

abszorbensek, szűrőanyagok (ide értve a 

közelebbről meg nem határozott 

olajszűrőket, törlőkendők, védőruházat) 

Gépjavítás, 

havária elhárítás, 

üzemanyagtöltés 

EWC 15 01 10 Veszélyes anyagokat maradékként 

tartalmazó, vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladékok 

Felhasznált 

kenőanyagok 

csomagolása 

(karbantartás) 

EWC 13 02 08 Egyéb motor-, hajtómű és kenőolajok Fáradt olaj 

(gépjavítás, 

karbantartás) 

EWC 17 05 03 Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és 

kövek 

Havária esemény, 

szennyezett talaj 

eltávolítása 

építési területről 

EWC 17 03 03 Szénkátrány és kátránytermékek Burkolatbontás, 

szigetelés 

EWC 17 03 01 Szénkátrányt tartalmazó bitumen 

keverékek 

Burkolatbontás, 

szigetelés 

 

A veszélyes hulladék elhelyezése kizárólag erre engedéllyel rendelkező (98/2001. 

(VI.15.) Korm. Rendelet) befogadó telepen lehetséges. A hulladék szállítását is az erre 

a célra feljogosított szervezetnek, ebben az esetben célszerűen az ártalmatlanítást 

végző szervezetnek kell elvégeznie. 

 

Az üzemelési időszak során a keletkező hulladékok származásuk szerint lehetnek: 

 karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok (kommunális 

hulladék, biológiailag lebomló hulladékok, veszélyes hulladékok, építési- és 

bontási hulladékok); 
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 balestekből, havária jellegű eseményekből származó hulladékok. 

 

Karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok: 

A fentiek alapján a karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok 

megnevezését vonatkozó EWC kódját, illetve keletkezését a fenti táblázat tartalmazza. 

A táblázat nem tartalmazza a hulladékok gyűjtési módját illetve gyűjtési gyakoriságát. Ez 

elsősorban a keletkező hulladéktól függ. 

 

A kommunális jellegű „útmenti szórt” hulladék gyűjtése szezonális jellegű. A gyűjtés 

műanyag zsákokban történik. A gyűjtést és szállítást várhatóan a kezelő (ill. a vele 

szerződésben álló szolgáltató) fogja végezni. A begyűjtött hulladék nem kerül tárolásra, 

hanem közvetlenül a megfelelő hulladéklerakó létesítménybe kerül beszállításra. 

A fenntartásból, és karbantartásból származó veszélyes hulladékok tárolására és 

kezelésére kialakított gyűjtőhelyek valószínűsíthetően a kezelő telephelyén kerülnek 

kialakításra. A szállításról és kezelésről az arra jogosult és szerződéssel rendelkező 

vállalkozó gondoskodik a jogi előírásoknak megfelelően. A folyamatok során a 

vonatkozó jogszabályokban rögzített dokumentáció vezetése a kezelő feladata. 

 

Balesetekből, havária jellegű eseményekből származó hulladékok: 

Az ilyen jellegű események során keletkező hulladékok típusa és megjelenési formája, 

fizikai és kémiai tulajdonságai előre nem megmondhatóak. A tapasztalatok szerint ilyen 

esetekben a kiömléses balesetekre kell felkészülni. A keletkező hulladékok elsősorban 

a kárelhárítási tevékenységekből származnak. A keletkező hulladékok döntő többsége 

veszélyes hulladéknak minősül, így kezelése és szállítása külön jogszabályhoz kötött. 

Az ilyen esetekben a kárelhárítási tevékenységek mibenlétét a havária terv tartalmazza. 

 

XIII. Munkavédelmi tervfejezet 

 

Jelen műszaki terv a tervezéskor érvényben lévő és a jelen terv készítésére vonatkozó 

jogszabályok, szabályzatok, műszaki előírások figyelembevételével készült. 
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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. 

 

Az Kiviteli terv üzemelő közút burkolatát érinti (6207.j. út – 6208.j. út), ezért az építés 

során a közúti közlekedés és a közúton történő munkavégzés szabályait be kell tartani. 

Ezeken belül maradéktalanul be kell tartani a 20/1984 sz. KM rendeletet,3/2001.(I.31.) 

KöVIM rendelet valamint az ”ÚT 1-1.145:2001 A közutakon végzett munkák 

elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzatában”,és az ”ÚT 2-1.119:2010 Közúton 

folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomkorlátozása” műszaki előírásokban 

foglaltakat. 

 

A kivitelezés csak a munkaterület átadását követően kezdhető meg, melyre az összes 

érdekeltet meg kell hívni. A munkahely átadása egyben az útüzemeltető kezelői 

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 a 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. 
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A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületen végzett valamennyi 

munkafázisra vonatkoznak. 

 

A munkaterület fogalmába a közvetlen építési területen kívül beletartoznak mindazon 

területek, szállítási útvonalak, melyeket az építés érdekében a Kivitelező vállalat 

igénybe vesz (anyagnyerő helyek, depóniák, felvonulási terület stb.) 

 

XIV. Tűzvédelemi fejezet 

 

A tervezés során a 9/2008 (II.22.) BM sz. rendeletet az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat előírásait betartottuk. A közlekedési létesítmények tűzveszélyességi 

osztályba sorolása: „E”, nem tűzveszélyes. A tervezett létesítmény a nem éghető 

kategóriába tartozik. 

A tervnek tűzvédelmi vonatkozása nincs. A tervezés során a vonatkozó tűzvédelmi 

előírások betartásra kerültek. A kivitelezés során a tűz elleni védekezésről, műszaki 

mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI törvényben foglaltakat be kell tartani. 

A kivitelező a munkavégzés során köteles a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi 

előírásokat betartani, különös tekintettel a 2/2002. (I.23.) a tűzvédelem és a polgári 

védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló BM rendeletben foglaltakat. 

 

 

 

Nagyvenyim, 2017. november  

   
  Szabolcs László 
  felelős tervező 
  KÉ-K 07-01228,07-51221 
 
 
Mellékletek: 

1. Kezelői hozzájárulások, egyeztetések jegyzőkönyvei 
2. Tengelyszámítási adatok 


