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1. BEVEZETÉS, EL�ZMÉNYEK 

1.1 A FELADAT TÁRGYA, EL�ZMÉNYEK

A Szolnoki Városfejleszt� Zrt. (5000 Szolnok, József Attila u. 83.) megbízásából a VIA-
TRITA Mérnökiroda Kft. készíti a „Dr. Sebestény út fejlesztése városi gy�jt�útra 1900 m 
hosszban a 3225 j. Besenyszögi útig” megnevezés� engedélyezési tervet. 

A felújítási és építési szakaszra korábbi tervek nem készültek. A tervezési szakasz elején a 
Várkonyi István téri körforgalom fejlesztésére külön engedélyezési terv készül (KSK 
Mérnökiroda). 

1.2 AZ ÉPÍTÉS CÉLJA, SZÜKSÉGESSÉGE 

A kiépítend� útszakasz a városi gy�jt�úthálózat része, a tervezett rövidtávú 
közlekedésfejlesztési koncepciónak megfelel�en. Az átépítend�, illetve új útként 
megvalósítandó, mintegy 1706 m hosszú városi közút Szolnok északkeleti részén húzódik, 
egyrészt közúti kapcsolatot biztosít a Centrum térsége (Várkonyi István téri körforgalom) és a 
3225 j. országos közút (Mester út), ezáltal pedig a város északról elkerül�, a közeljöv�ben 
kiépítend� M4 gyorsforgalmi út között. Másrészt pedig megépítésével gy�jt�- és feltáró 
útként játszik létfontosságú szerepet a város ezen térségében meghatározott, jelent�s 
területfejlesztések megvalósításában. A tervezett útszakasz kiváló közlekedési kapcsolatokat 
jelent a rendezési terv szerint beépítend� volt orosz katonai laktanya mintegy 16 ha érintett
területének, illetve nagyobb távlatban a tervezett útszakasz északi oldalán létesítend�
lakóterületek, és a Mester út menti küls� vegyes beépítés� övezetei számára. 

A komplex létesítmény a közlekedés minden területén jelent�s fejlesztést ad a jelenleg 
elmaradottabb, kedvez�tlenebb infrastruktúrájú térség számára. A fejlesztés részeként 
szerkezetileg megújul a Dr. Sebestény út meglév� Zagyva hídja is. Körforgalmi csomópont 
létesül a forgalmas, jelenleg balesetveszélyes közúti csomópontban: a Dr. Sebestény út és a 
Városmajor út keresztez�désében, illetve a végcsomópontban, a Mester úti csatlakozásnál. A 
teljes útszakasz mellett külön vezetett gyalogos- és kerékpárút létesül. A fejlesztéssel érintett 
helyeken a meglév� buszmegállók felújításra, korszer�sítésre kerülnek, illetve igény szerint – 
tömegközlekedés számára kijelölés esetén -  az új útvonalon a szükséges helyeken 
buszmegállók létesülnek.  

Tekintettel a lakóterületek közelségére, valamint a távlati lakó- és vegyes tömbök 
létrehozására, az úthálózat forgalomcsillapítását a sebesség csökkentésével, a teherjárm�vek 
behajtásának tiltásával, valamint gyalogátkel�helyek, forgalomlassító középszigetek 
építésével kell megvalósítani. A forgalom csillapítását, biztonságosabbá tételét jelentik a 
fentebb bemutatott közlekedésfejlesztési részelemek (gyalog- és kerékpárút, körforgalmak) is. 
A lakóterületek, kereskedelmi és szolgáltató ingatlanok, közintézmények zavartalan 
megközelítését, valamint a gépjárm�vek megfelel� parkolásának biztosítását is meg kell 
valósítani. 
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2. A JELENLEGI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA 

2.1 A HELYSZÍN ISMERTETÉSE

A tervezett létesítményt a Várkonyi István tér körforgalmú csomópontjától 160 m-re 
kezd�d�en a Mester úton létesítend� csatlakozásig kell megvalósítani. A Várkonyi István tér 
meglév� körforgalmú csomópontja átépítésének engedélyezési terveit a KSK Mérnökiroda 
készíti, jelen terv a 0+160 km szelvényben csatlakozik az említett tervhez. A Dr. Sebestény 
útnak a tervezési szakasz eleje – Városmajor út közötti szakaszán a meglév� 2x1 sávos 
útburkolatát kell felújítani. Fel kell újítani az itt lév� Zagyva-hidat is. A Városmajor út – 
Városi Rend�rkapitányság közötti szakaszon a közút burkolata keskeny, szolgáltatási szintje a 
gy�jt�út kategóriának nem felel meg. Ezen a szakaszon a meglév� útburkolatot el kell 
bontani, helyette új 2x1 sávos útszakaszt kell építeni. A Városi Rend�rkapitányság – Bimbó 
utca közötti kijelölt útterületet nagyrészt lakóingatlanok, illetve kisebb részt beépítetlen 
területek szegélyezik. Itt a meglév� épített viszonyokhoz (parkolók, behajtók, járda) igazodva 
kell megépíteni az útszakaszt. A Bimbó utca – Mester utca közötti terület beépítetlen 
belterületi térség, szórt tanyaépületekkel és a laktanya nagyrészt felhagyott területével. Az út 
nyomvonala a laktanya területén halad a Mester úti végcsomópontig.  

A Várkonyi István téri körforgalom és a Zagyva-híd között a meglév� út széles, 2x1 forgalmi 
sávos, kiemelt szegélyes gy�jt�út szakasz. A híd el�tt az úton kijelölt kerékpáros és gyalogos 
átkel� van felfestve. A meglév� útburkolat helyenként repedezett, kisebb mértékben kátyús. A 
szegélyek egy része repedezett, süllyedt, sérült. Az út két oldalán gyalogos járda és kerékpárút 
létesült. 

A Dr. Sebestény út felújításának, illetve kiépítésének részét képezi a meglév� Zagyva-híd 
korszer�sítése. Az egyenes vonalvezetés� híd hossza 153,40 m. A híd szerkezeti elemei igen 
leromlott állapotban vannak, felújításra szorulnak. A híd teljes forgalmi keresztmetszetének 
szélessége 14 m. A közúti útburkolat teljes szélessége 9 m. A hídon a meglév�, 
aszimmetrikusan létrehozott forgalmi rend a következ�: a híd jobb oldali útburkolat részén 
van kijelölve a 2x1 forgalmi sáv 6,50 m szélességben összesen. Az útburkolat baloldalán, 
burkolatba beépített, félgömb alakú beton terel�elemekkel van elválasztva a kétirányú 
kerékpárút 2 m szélességben, a forgalmi sávokkal azonos szinten. A híd két oldalán, széleken, 
az útburkolattól kiemelt szegéllyel elválasztva járdák húzódnak 2,25-2,25 m szélességben. 

A Dr. Sebestény útnak a Zagyva-híd – Városmajor út közötti 230 m hosszú szakasza szintén 
2x1 forgalmi sávos, kiemelt szegélyes gy�jt�út szakasz, zárt vízelvezetéssel. A meglév�
útburkolat, szegélyek állapota helyenként leromlott. A két oldalon a szegélyekhez csatlakozó 
aszfaltjárdák felülete egyenetlen, repedezett. Az út északi oldalán húzódó kerékpárút – 
zöldsávval elválasztva – a Városmajor út északi irányába halad tovább. A Városmajor út el�tt 
buszöböl-pár létesült mindkét oldalon. 

A Dr. Sebestény út – Városmajor út meglév� négyágú szintbeni csomópontja jelent�s 
forgalmat bonyolító, balesetveszélyes útkeresztez�dés. A lényegesen nagyobb forgalmakat a 
csomópont három ága (Dr. Sebestény út Centrum iránya, illetve a Városmajor út mindkét 
iránya) bonyolítja, a körút Rend�rkapitányság felé vezet� szakaszának forgalma 
számottev�en kisebb. A Centrum térsége teherforgalmi szabályozásának megfelel�en a 
tehergépjárm�-forgalom is ezen a csomóponton keresztül bonyolódik (Centrum – Besenyszög 
kanyarodó irány). Ezen jelent�s teherforgalmi kanyarodó irányban többlet kanyarodó sávok 
épültek ki. A Városmajor úti csomópont nyugati oldalán közterületek, illetve a régi 
tüd�kórház területe található, a keleti oldalon kereskedelmi és szolgáltató létesítmények 
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parkolói terülnek el. A nyugati oldalon a Városmajor út mellett 20 kV-os elektromos 
légvezeték húzódik. 

A Városmajor út – Városi Rend�rkapitányság közötti 140 m hosszú szakaszon a meglév�
útburkolat szélessége a forgalommal együtt lecsökken. Az útburkolat északi oldalán 
lakóépületek behajtói, garázsbejáratai csatlakoznak, a déli oldalon a Múzeum, illetve a 
Rend�rség épülete magasodik. A Dr. Sebestény út burkolata a rend�rségi parkoló jobboldali 
csatlakozása után megsz�nik. Ezen a rövid útszakaszon a vízelvezetés nyíltárkos-folyókás. A 
kerítések mellett keskeny járda húzódik. 

A Rend�rség – Bimbó utca közötti 300 m-es szakaszon lév�, jelent�s mennyiség� társasházi 
ingatlanok megközelítése nehézkes, a délre es� Liliom utca fel�l van megoldva. A tervezett 
gy�jt�út kijelölt nyomvonalán vegyes anyagú és állapotú, töredezett, kátyús útburkolat-
felületek épültek csatlakozó behajtókkal, rendezetlen parkoló területekkel. Összefügg� járda 
nincs, csak szakaszosan épült. A vízelvezetés nem megoldott, a területen megfelel�
vízelvezet� rendszer nem épült ki. A Bimbó utca érintett csatlakozása fel lett újítva. Az 
útburkolaton kiemelt szegély, zárt vízelvezetés épült. 

A Bimbó utca – Mester út közötti 800 m hosszú leend� nyomvonal szakaszon az érintett 
terület nagy része beépítetlen, ahol keresztez� útszakasz, közlekedési létesítmény nincs. A 
tervezett gy�jt�út a Bimbó utcára csatlakozó magánterületeket érint (749/6, 749/7). Ezután a 
nyomvonal a volt orosz katonai laktanya leromlott állapotú betonkerítéssel lehatárolt területén 
halad a Mester útig, annak északi részén kiszabályozva 24 m szélességben. A laktanya 
területének érintett része beépítetlen elhanyagolt földdepónia, csapadékos id�ben 
vízállásokkal. A terület vízelvezetése nem megoldott. 

Az útszakasz végcsomópontját fogadó, a Mester út a 3225 jel� országos mellékút, összeköt�
útként funkcionál, 2x1 sávos kialakítású, szegély nélküli, nyílt vízelvezetéssel kiépített 
útszakasz. A létesítend� csomópont térségében, attól 130 m-re a centrum irányában 
buszmegálló-pár, északi irányban 110 m-re pedig buszforduló létesült.  

2.2 FORGALMI VISZONYOK

A jelenlegi kiépítésnek és forgalomszabályozásnak megfelel�en az érintett városrészek 
közötti, illetve a Centrum - Besenyszög irány forgalma a Várkonyi István tér - Városmajor út 
közötti szakaszon, a Zagyva-hidat igénybe véve bonyolódik. A Dr. Sebestény út forgalma – 
tekintettel a hídra – igen jelent�s, személygépjárm� és tehergépjárm� forgalom egyaránt.  

A Városmajor úti csomópontban a teherfogalom útvonalának szabályozásával a Zagyva-híd - 
Városmajor út déli irány nagymérték� kanyarodó forgalma a mérvadó, mely csúcsid�ben 
torlódásokat okozhat, illetve csomóponti baleseti kockázatokat jelent. A hídon, az 
útburkolaton a forgalmi sáv mellett vezetett leromlott állapotú, keskeny, kétirányú kerékpárút 
szintén balesetveszélyes. 

A Rend�rkapitányság utáni lakóterület ezzel az állapottal teljesen ellentétes, a megfelel�
közlekedési infrastruktúra hiánya miatt a terület elérése nehézkes, az utazási id� a Centrum és 
egyéb városrészek felé megnövekedett. Ezen a területen kerékpárforgalmi létesítmény nem 
található. 
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A jelenlegi, illetve a megépítés utáni forgalmi viszonyokat a „Forgalmi vizsgálat” tervrész 
mutatja be.  

3. FORGALMI VIZSGÁLAT 

3.1 A TÁVLATI FORGALOM MEGADÁSA, TÉRSÉGI FORGALMI VISZONYOK

A városi gy�jt�út és a térsége forgalmi viszonyainak feltérképezéséhez kézi 
forgalomszámlálást végeztünk.. Továbbá figyelembe vettük a Magyar Közút 
forgalomszámlálási adatait a 3225 j. országos összeköt� útra (Mester út). Felhasználtuk a 
Szolnok Város közlekedésfejlesztési koncepciójára készített tanulmányban foglaltakat is.  

A Dr. Sebestény út meglév� útszakaszának (Várkonyi István tér – Városmajor út között) 
jelenlegi forgalma igen nagy, tekintve az útszakaszon lév� Zagyva-híd adta közúti kapcsolatot 
a városrészek között. A városi utak teherjárm� forgalmának a Zagyva-híd – Városmajor út – 
Mester út útvonal van kijelölve a 3,5t-t meghaladó teherjárm�vek részére, a Centrum térségét 
elkerülend�. Ez az útvonal köti össze a Centrumot a Besenyszögi útiránnyal, illetve a 
közeljöv�ben megvalósuló M4 gyorsforgalmi út 3225 j. úttal alkotott külterületi 
csomópontjával. 

A gy�jt�út létesítésével új közlekedésszerkezeti elem létesül a besenyszögi irányba az M4 
felé. Továbbá ez a tervezett útszakasz hivatott feltárni a meglév� lakóterületeket, illetve a 
városi közlekedésbe bekötni a távlatban kiépítend� lakótömböket, megfelel� szolgáltatási 
színvonalú, kényelmes és gyors elérhetést biztosítva a Centrum, illetve egyéb városrészek 
irányába. A gy�jt�út megépülésével a Városmajor út és a Mester út forgalma csökken, de 
azok továbbra is városi gy�jt�útként funkcionálnak. A tervezett gy�jt�úton forgalomcsillapító 
eszközök alkalmazásával el�nyben kell részesíteni a feltáró-kiszolgáló funkciót, valamint a 
helyi forgalmat (környéki lakosok) az átmen� forgalommal szemben. Az M4 gyorsforgalmi út 
3225 j. úttal alkotott, kiépül� csomópontja várhatóan nem fog jelent�sebb 
forgalomnövekedést generálni a tervezett gy�jt�úton, illetve térségének úthálózatán, ugyanis a 
várost célzó f�bb forgalmi-teherforgalmi csomópontok az M4 – 32 sz. f�út csomópontja 
(ezzel összefüggésben a város északnyugati ipari területei), illetve továbbra is a déli oldali 4 
sz. f�út ipari térsége lesznek. Jelen terv szerint a gy�jt�úton 3,5 t behajtási tilalmat kell 
kijelölni. 

A forgalomszámlálási adatok alapján elkészítettük a gy�jt�út térségének sávos 
forgalomáramlási ábráit (térképeit), illetve az azokon jelölt útszakaszok részletes 
járm�kategóriánkénti forgalmait az építés el�tti és utáni állapotokban, valamint távlatban is. 
A számításokat, forgalomáramlási rajzokat a melléklet tartalmazza. 

A Dr. Sebestény út, Városmajor út, Mester út tervezési osztálya: 
Belterület: B.V.b.C, tervezési sebesség 50 km/h. 

3.2 A FOLYÓPÁLYA SZAKASZOK KAPACITÁS ELLEN�RZÉSE

A tervezéssel érintett útszakaszokra (Dr. Sebestény út, Városmajor út, Mester út) vonatkozóan 
elvégeztük a kapacitás ellen�rzését. Az ÚT 2-1.201:2008 (e-UT 03.01.11) számú Közutak 
tervezése cím� útügyi m�szaki el�írás szerinti megfelel� (Fm) és elt�rhet� (Fe) szolgáltatási 
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színvonalhoz tartozó forgalomnagyságokat a lenti táblázatban foglaltuk össze. Az értékek 
egységjárm�/óra mértékegységben vannak megadva. 

Útkategória Megfelel� (E/h) Elt�rhet� (E/h) 

Belterület 
Két forgalmi sávos utak, kétirányú forgalommal, 
összesen, „b” hálózati funkció esetén 

1000 1200 

Megengedett forgalomnagyságok 

A melléklet ábrákkal illusztrált táblázatai mutatják be az érintett útszakaszok 
forgalomnagyságait táblázatosan, az oszlopdiagramok pedig az útszakasz kapacitás 
számítását. A csúcsóra-tényez� � = 10 %, vagyis a mértékadó óraforgalom, a MOF (E/h) – a 
forgalom jellegének megfelel�en – az ÁNF 10 %-ában számítható.  

Az oszlopdiagramok kiértékelése alapján megállapítható, a Dr. Sebestény út nyugati ága – 
lényegében a Zagyva-híd forgalma már jelenleg, az építés el�tt is meghaladja a „megfelel�” 
szolgáltatási szintet, de még az „elt�rhet�” kategóriában van. Távlatban ez a forgalom tovább 
növekszik, 2020. évben meghaladja az „elt�rhet�” szintet. Tekintettel a forgalom folyón 
történ� koncentrált, pontszer� átvezetésére, ez a forgalom abban az esetben csökkenthet�, ha 
– a Szolnok Város közlekedésfejlesztési koncepciójának tanulmánytervével, illetve a 
rendezési tervvel összhangban – a jelenlegi hídtól északra, a vasúti átvezetés mellett új közúti 
Zagyva-híd épül. 

A számítási mellékletek szerint a tervezett 2x1 sávos gy�jt�út új szakaszának építés 
utáni és távlati forgalma megfelel�, kapacitástartalékkal rendelkezik. 

Tervezett forgalmak 2016-ban (számítási mellékletek kivonata): 
  
Dr. Sebestény út nyugati ág (Zagyva-híd) forgalma 2016-ban 1152 E/h. 
Dr. Sebestény út keleti ág (új útszakasz) forgalma 2016-ban 528 E/h. 
Városmajor út északi ág forgalma 2016-ban 477 E/h. 
Városmajor út déli ág forgalma 2016-ban 496 E/h. 
Mester út északi ág forgalma 2016-ban 654 E/h. 
Mester út déli ág forgalma 2016-ban 371 E/h. 

3.3 A KÖZÚTI CSOMÓPONTOK KAPACITÁS ELLEN�RZÉSE

A tervezési szakaszon a Dr. Sebestény út – Városmajor út meglév� négyágú csomópontját 
körforgalmú csomóponttá kell átépíteni. A tervezett létesítmény négyágú lakott területi, 
kiemelt szegélyes egysávos körforgalom. A tervezett körforgalomra kapacitásvizsgálatot 
végeztünk. 

Körforgalmi csomópont vonalas forgalomáramlási ábrája, MOF2016 (E/h): 
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Körforgalom kapacitásszámítása 2016. évre: 

A kapacitásszámítást az ÚT 2-1.206:2010 (e-ÚT 03.03.11.) sz. Körforgalmak tervezése 
útügyi m�szaki el�írás szerint végeztük. 

Forgalmi mátrix 2016. évre E/h 
           Hová 
Honnan 

Dr. Sebestény 
út, nyugati ág 

Városmajor 
út, északi ág

Dr. Sebestény 
út, keleti ág 

Városmajor 
út, déli ág 

Összesen 

Dr. Sebestény 
út, nyugati ág 

- 184 197 195 576 

Városmajor út, 
északi ág 

184 - 34 20 238 

Dr. Sebestény 
út, keleti ág 

197 34 - 33 264 

Városmajor út, 
déli ág 

195 20 33 - 248 

Összesen  576 238 264 248 1326 

Közelít� kapacitásszámítás: Q1= 11516 E/nap + 5276 E/nap = 16792 E/nap
Q2= 4963 E/nap + 4766 E/nap = 9729 E/nap 

Az ÚT 2-1.206.2010 (e-ÚT 03.03.11.) sz. útügyi m�szaki el�írás F.6/1. ábra alapján 
megállapítható, hogy körforgalom létesítése lehetséges, ágankénti kapacitásmutató-
számításra van szükség (II. szektor). 

A tervezési szakasz végén a Dr. Sebestény út – Mester út (3225 j. út) csomópontjában 
körforgalmat kell építeni. A tervezett létesítmény háromágú, lakott területi, kiemelt szegélyes 
egysávos körforgalom. A tervezett körforgalomra kapacitásvizsgálatot végeztünk. 

Körforgalmi csomópont vonalas forgalomáramlási ábrája, MOF2016 (E/h): 
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Körforgalom kapacitásszámítása 2016. évre: 

A kapacitásszámítást az ÚT 2-1.206:2010 (e-ÚT 03.03.11.) sz. Körforgalmak tervezése 
útügyi m�szaki el�írás szerint végeztük. 

Forgalmi mátrix 2016. évre E/h 
           Hová 
Honnan 

Dr. Sebestény 
út 

Mester út, 
északi ág 

Csonka ág Mester út, 
déli ág 

Összesen 

Dr. Sebestény 
út 

- 203 - 61 264 

Mester út, 
északi ág 

203 - - 124 327 

Csonka ág 
(távlatban ép.) - - - - - 

Mester út, déli 
ág 

61 124 - - 185 

Összesen  264 327 - 185 776 

Közelít� kapacitásszámítás: Q1= 6540 E/nap + 5276 E/nap = 11816 E/nap
Q2= 3712 E/nap 

Az ÚT 2-1.206.2010 (e-ÚT 03.03.11.) sz. útügyi m�szaki el�írás F.6/1. ábra alapján 
megállapítható, hogy körforgalom létesítése lehetséges, ágankénti kapacitásmutató-
számításra van szükség (II. szektor). 

Az ágankénti kapacitásszámításokat a melléklet tartalmazza. Mindkét tervezett körforgalmú 
csomópont kapacitása – távlatban is – megfelel�. 
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4. KIINDULÁSI ADATOK, M�SZAKI PARAMÉTEREK  

A kiviteli tervben az ÚT 2-1.201:2008 (e-UT 03.01.11) számú „Közutak tervezése” cím�
útügyi m�szaki el�írás szerinti m�szaki paramétereket vettük alapul az alábbiak szerint. 

Tervezési osztály, tervezési sebesség:
   
A Dr. Sebestény út, Városmajor út, Mester út tervezési osztálya: 
Belterület: B.V.b.C, tervezési sebesség 50 km/h. 

A kiépítend� lakóutca csatlakozások tervezési osztálya: 
Belterület: B.VI.d.C, tervezési sebesség 30 km/h. 

A létesítend� kerékpársáv, kerékpárút, gyalog- és kerékpárút szakaszok tervezési osztálya: 
Belterület: B.VII.C, tervezési sebesség kisebb-egyenl�, mint 20 km/h. 

Vonalvezetési jellemz�k közút kategóriák esetén:

Tervezési osztály                                                  B.V.b.C                              B.VI.d.C

Környezeti körülmények                                            C                                         C 

Tervezési sebesség (km/h)                                         50                                       30 

Megállási látótávolság (m)                                         50                                       25 

El�zési látótávolság (m)                                           360                                     300 

Legkisebb vízszintes  

körívsugár (m)                                                           80                                       25 

Legkisebb átmeneti ív  

paraméter (m)                                                             48                                       21 

Legnagyobb emelkedés  ill. esés (%)                      12,0                                     15,0

Legkisebb domború leker. ívsugár 

megálláshoz (m)                                                       700                                     160 

 el�zéshez (m)                                                       16500                                  11000 

Legkisebb homorú  

lekerekít� ívsugár (m)                                             800                                     250 

Keresztmetszeti kialakítás:

Forgalmi sáv szélessége (m)                                  3,00                                    2,75 

Padka szélessége (m)                                             2,00                                    2,00  

Biztonsági sáv kiem. szeg. el�tt (m)                      0,25                                      - 

Minimális oldalesés (%)                                         2,5                                      2,5   

Maximális oldalesés (%)                                        7,0                                      7,0 

Túlemelés-kifuttatás max. (%)                               1,5                                      2,0 
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Túlemelés-kifuttatás min. (%)                                0,3                                      0,3 

A létesítend� kerékpáros létesítményeket az ÚT 2-1.203:2010 (e-ÚT 03.04.11) 
„Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” cím� útügyi m�szaki el�írásban foglaltak szerint 
terveztük meg. 

A fent megadott m�szaki paramétereket a tervezés során betartottuk. 

Kiindulási adatokként az alábbiakat használtuk fel:

- Szolnok Város érvényes rendezési terve 
- Részletes geodéziai felmérés 
- Ingatlan nyilvántartási adatok, térképek 
- Országos közutak forgalomszámlálási adatai 
- Helyszíni kézi forgalomszámlálás adatai 
- A tervezés során készített fúrások, feltárások adatai, geotechnikai szakvélemény 

5. TERVEZETT ÁLLAPOT   

A Dr. Sebestény út, mint városi gy�jt�út és kapcsolódó közlekedési létesítményei a Zagyva-
folyó Centrum fel�li oldalán lév� Várkonyi István tér, valamint a 3225 j. besenyszögi út 
(Mester út) között létesül, mintegy 1716 m hosszon.

A Várkonyi István tér átépítéséhez csatlakozó kezd�szelvény - Városmajor út közötti 
szakaszon a meglév� gy�jt�út felújításra kerül. Átépítésre kerül a meglév� Zagyva-híd is. A 
Zagyva-hídon a forgalmi rend jellegében megmarad (aszimmetrikus forgalmi terhelés, az 
északi oldalon vezetett kétirányú kerékpárút), a szélességeket a kerékpárút esetében kissé 
növeltük a forgalmi sávok ellenében. A meglév� és tervezett kerékpáros létesítmények 
kiépített összehangolása is megvalósul ezen a szakaszon (kerékpáros átvezetések, kerékpáros 
csatlakozások a Zagyva töltéseken meglév� vagy távlatban létesül� kerékpárutakhoz). 

A Dr. Sebestény út – Városmajor út jelenlegi négyágú keresztez�dését körforgalmú 
csomóponttá kell átépíteni. 

A Városmajor úttól a Mester útig, új, az igényeknek megfelel� 2x1 sávos gy�jt�út szakaszt 
kell kiépíteni. A kijelölt, illetve helyenként módosítást igényl� szabályozási szélességen belül 
gyalogos- és kerékpárút létesül. A meglév� és tervezett útcsatlakozásokat a birtokhatárig 
átépíteni illetve kiépíteni szükséges. Ezen a szakaszon a tervezés során figyelembe vettük a 
meglév� ingatlanok zavartalan megközelíthet�ségét, a szükséges forgalomcsillapítást 
(középszigetek kiépítése). 

A Mester úti végcsomópontot háromágú körforgalmi csomópontként kell megépíteni (mely 
távlatban négyágúvá fejleszthet�).  

5.1 HELYSZÍNRAJZI KIALAKÍTÁS

A tervezési szakasz eleje a Várkonyi István tér körforgalmának középpontjából szelvényezett 
0+160,32 km sz., ebben a szelvényben csatlakozik a terv a körforgalom fejlesztési tervéhez 
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(KSK Mérnökiroda engedélyezési terve). A 9 m széles útburkolatot be kell sz�kíteni, illetve 
az út felületét aszfaltmarással és két aszfaltréteg terítéssel fel kell újítani. A meglév� kiemelt 
szegélyeket el kell bontani, az új szegélyeket a tervezett geometriával kell megépíteni. A 
kétoldali csatlakozó járdát helyre kell állítani, szintbe kell emelni.  

A 0+195 km szelvényben a meglév� gyalogos- és kerékpáros átvezetést át kell építeni 6,50 m 
széles útburkolattal, figyelembe véve a csatlakozó Zagyva-hídon lév� kerékpáros forgalom 
csatlakozását. A meglév� zagyva-parti kerékpárút szakaszok csatlakozását, geometriáját kis 
mértékben át kell alakítani. 

A meglév� Zagyva-hidat fel kell újítani. A tervezett felújítást külön munkarész mutatja be. A 
hídon lév� forgalmi rendet vissza kell állítani a felújítás el�tti állapotába. A kerékpárosok 
részére szélesebb felületet lehet biztosítani a forgalmi sávok ellenében. A híd északi oldalán 
visszaépítend� kétirányú kerékpárút szélessége 2,50 m legyen. A kétirányú gépjárm�
forgalom számára a híd déli oldalán 6,25 m szélesség biztosított. A kerékpárút és a közút 
közötti 0,50 m biztonsági sávban beton félgömb elemeket kell elhelyezni.  

A híd utáni 0+403 km szelvényben új kerékpáros átvezetést kell létesíteni a Dr. Sebestény 
úton, figyelembe véve a hídon lév� kerékpárút becsatlakozását, illetve a távlati, Zagyva bal 
parti árvízvédelmi töltésén létesítend�, távlati kerékpárút csatlakozási igényeket. A meglév�, 
a közút északi oldalán haladó kerékpárutat is ide kell csatlakoztatni kismérték� átépítéssel. 

Az új kerékpárút átvezetés és a Városmajor út csomópontja közötti 200 m hosszú szakaszon a 
meglév� útburkolatot kétréteg� aszfaltépítéssel – aszfaltmarással kell felújítani. A kiemelt 
szegélyt át kell építeni a szükséges helyeken, a csatlakozó járdaszakaszokkal együtt. A 0+490 
km sz-ben meglév� kijelölt gyalogátkel�helyet át kell építeni a széles útfelülettel együtt. A 
gyalogos áthaladási biztonság növelése érdekében 2 m széles gyalogos középszigetet kell 
építeni a meglév� útfelületen, útpálya szélesítés nélkül. A forgalmi sávok 3,00 + 0,25 m 
méret�ek a felfestések és a szegélyek között. A szigetet térk�vel, kiemelt szegéllyel kell 
megépíteni. A 0+530 km sz-ben lév� kétoldali buszöböl-párt a meglév� geometria 
megtartásával fel kell újítani, aszfaltburkolat átépítéssel, szegély- és peronemeléssel. 

A Dr. Sebestény út – Városmajor út négyágú csomópontját körforgalmú csomóponttá kell 
átépíteni. A meglév� beépítési kötöttségeket is figyelembe véve 18,50 m (+ 0,25 m biztonsági 
sáv) küls� sugarú, négyágú körforgalmat terveztünk. A kiemelt szegélyes körforgalom 
egysávos, a körpálya szélessége 7,00 m + 0,25 m biztonsági sáv. A „K” szegéllyel elválasztott 
térk� járható gy�r� 1,50 m széles. A csatlakozó ágak elválasztó szigeteit „K” szegéllyel, 
színes térk�vel kell megépíteni. A körforgalom elhelyezésénél figyelembe vettük a 
Városmajor út nyugati oldalán húzódó, megtartandó 20 kV-os légvezeték nyomvonalát, 
oszlopait, ezért a kört kismértékben keleti irányban eltoltuk, a szelvény szerinti 0+601 km sz-
be. A körforgalom érinti a Városmajor út keleti oldalán lév� kereskedelmi épületek el�tti 
parkolók területét. Minden csatlakozó ág középszigetén gyalogátkel�helyet terveztünk. A 
Városmajor út északi ágán – a meglév� kerékpárúthoz csatlakozva – kerékpáros átvezetést 
terveztünk, ennek folytatásaként gyalogos- és kerékpárút létesül a tervezett gy�jt�út északi 
oldalán egészen a Mester útig. Továbbá kerékpáros átvezetés lehet�ségét biztosítottuk a Dr. 
Sebestyén Gy. krt. nyugati ág elválasztó szigetén, amennyiben távlatban kerékpárút épülne a 
Városmajor út déli ágán. A Városmajor út csatlakozó északi és déli szakaszait mintegy 40-40 
m hosszon át kell építeni. A Városmajor út északi ágán, a csomóponttól 40 m-re lév� kijelölt 
gyalogátkel�helyet meg kell szüntetni. A meglév� járdacsatlakozásokat, új járdaszakaszokat 
ki kell építeni a csomópont térségében. 
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A Városmajor út – Bimbó utca közötti 450 m hosszú szakaszon a szabályozási tervben kijelölt 
nyomvonalhoz igazodva az útszakaszon el�ször jobbívben, majd balívben halad. Az 
ívsugarak a tervezési sebességnek megfelel� 80 m érték�ek, 48 m-es átmeneti ív 
paraméterekkel. Az ívekben sávb�vítéseket terveztünk. A tervezett körforgalom és a 
Rend�rkapitányság közötti szakaszon a meglév� útburkolatot el kell bontani. El kell bontani 
továbbá a társasházak el�tti rendezetlen útburkolat-felületeket, érintett járda- és behajtó 
szakaszokat is. A tervezett 2x1 sávos gy�jt�utat kiemelt szegéllyel kell megépíteni. A 
meglév� lakóutca csatlakozásokat, rend�rségi parkoló csatlakozást az úthoz hozzá kell 
alakítani. A társasházak meglév� parkoló útjainak, garázsbehajtóinak a csatlakozásait is át 
kell építeni. A gy�jt�út északi oldalán a birtokhatár mentén elválasztott gyalogos- és 
kerékpárutat kell építeni. Az út déli oldalán a hiányzó 240 m szakaszon új aszfaltjárdát kell 
építeni. A tervezés során figyelembe vettünk a tömegközlekedési igények megjelenését, a 
gy�jt�úton városi buszjáratok közlekedését. Ehhez az 1+000 km sz-ben – ahol a társasházak 
közelsége indokolja – új buszmegálló-párt terveztünk. A buszöblöket 3 m szélességben, 21 m 
felállási hosszal kell megépíteni. Az 1,50 m széles tervezett peronokat kiemelt szegéllyel kell 
megépíteni. A buszmegállók létesítéséhez kapcsolódóan a 0+980 km sz-ben kijelölt 
gyalogátkel�helyet terveztünk csatlakozó járdaszakaszokkal. 

A Bimbó utca és a Mester út közötti 800 m hosszú szakaszon a tervezett gy�jt�út beépítetlen 
belterületi részen halad. A Bimbó utca utáni szakaszon a tervezett nyomvonal letér a 
szabályozási területr�l, ugyanis a 749/7. ingatlan (lakóépület és gazdasági épületek) teljes 
területének megszerzése irreálisan megnövelné a beruházás költségét. A Megbízóval való 
egyeztetések után a gy�jt�út nyomvonalát az adott szakaszon úgy alakítottuk, hogy a meglév�
lakóingatlan megmaradjon és használható legyen eredeti funkciójában. A tervezett gy�jt�út 
nyomvonalát az 1+019 km sz-ben kezd�d� R=130 m sugarú, átmeneti íves jobbívvel kell 
megépíteni, majd egy R=130 m sugarú átmeneti íves balívvel kell visszairányítani a 
kiszabályozott területre. Ezzel a nyomvonal vezetéssel elkerülhet� a 749/7 hrsz. lakóingatlan 
teljes érintettsége, csak a terület szélein alakul ki kismérték� érintettség.  

Az 1+225 km sz-ben a nyomvonal a volt katonai laktanya területére érkezik, melynek 
leromlott állapotú kerítés szakaszát el kell bontani. Az 1+370 km sz. térségében 80 m sugarú 
jobbívet terveztünk 48 m-es átmeneti ív paraméterekkel, sávb�vítéssel. Innen az útszakasz 
továbbra is a laktanya területének szélét érintve tart a Mester útig. Az útszakasz északi oldalán 
végig elválasztott gyalogos- és kerékpárutat terveztünk a kijelölt ingatlanhatár mellett. A 
rendezési tervben kijelölt lakóutca csatlakozásokat meg kell építeni 10-12 m sugarú lekerekít�
ívekkel a birtokhatárig, további idegen terület érintettség nélkül. A gy�jt�út szakaszt 2x1 
sávval, kiemelt szegéllyel kell megépíteni. A forgalomcsillapítás és sebességcsökkentés 
érdekében – a távlati beépítést is szem el�tt tartva – a tervezett lakóút csatlakozásoknál 
kés�bbi gyalogos átvezetésre alkalmas, kiemelt szegélyes elválasztó térk� szigeteket 
terveztünk a forgalmi sávok elhúzásával (1+522 km sz-ben és 1+682 km sz-ben). 

A tervezett gy�jt�út a Mester útra (3225 j. országos összeköt� út) csatlakozik az 1+866 km 
sz-ben. Az útcsatlakozásba 18,00 m (+ 0,25 m biztonsági sáv) küls� sugarú, háromágú 
körforgalmat terveztünk. A kiemelt szegélyes körforgalom egysávos, a körpálya szélessége 
7,00 m + 0,25 m biztonsági sáv. A „K” szegéllyel elválasztott térk� járható gy�r� 1,50 m 
széles. A csatlakozó ágak elválasztó szigeteit „K” szegéllyel, színes térk�vel kell megépíteni. 
A Mester út északi ág szigetén kerékpáros átvezetést és kijelölt gyalogátkel�helyet kell 
megépíteni. A többi szigeten is – távlatban – gyalogátkel�hely építése lehetséges. A 
körforgalmat három ággal kell megépíteni, a negyedik ágat távlatban hozzá lehet építeni a 
körpályához. 
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A tervezett gyalog- és kerékpárút vége a buszforduló útcsatlakozása, ide van rávezetve. A 
kerékpárútnak a Mester út melletti folytatására a Millér-f�csatorna irányába külön 
tervdokumentációk készülnek. 

Kerékpárforgalmi létesítmények: 

A gy�jt�út teljes 1900 m hosszú építési szakaszán, az úttal párhuzamosan komplex, 
összefügg� kerékpáros létesítményt terveztünk, mely szervesen kapcsolódik a város meglév�, 
illetve tervezett kerékpáros hálózatához.  

- A Zagyva-híd kerékpáros létesítményének korszer�sítése: kétirányú kerékpárút 
burkolatának felújítása, beton elválasztó félgömbök cseréje, burkolati jelek felfestése. 
Összehangolás a híd el�tt és után tervezett (átépítend�) átvezetésekkel, csatlakozva a 
meglév� és távlatban létesítend� kerékpárút hálózatokhoz.  

- Városmajor út tervezett körforgalmú csomópontja – Mester út között: mintegy 1375 m 
hosszú, az úttal párhuzamosan, annak baloldalán tervezett elválasztott gyalogos- és 
kerékpárút létesítése. A kerékpárút a végcsomópontban csatlakozik a Millér-
f�csatorna (Szabadtéri Múzeum) felé – külön terv szerint – tervezett kerékpárúthoz. 

A helyszínrajzi kialakítást az „Általános helyszínrajz” tervrajzok mutatják be. 

5.2 MAGASSÁGI VONALVEZETÉS 

A tervezett létesítmény teljes szakaszán igazodtunk a beépített, vagy beépítetlen környezet 
magassági adottságaihoz. A tervezett létesítmény vonalvezetése síkvidéki jelleg�, a Zagyva 
híd környezete max. 4 m-rel van kiemelve.  

A Várkonyi István tér – Városmajor út között a meglév� felújítandó Dr. Sebestény út 
magassági viszonyai a meglév� útszinteket követik, a szükséges aszfaltréteg vastagsággal 
megnövelve azokat. A Zagyva-hídon az átépítés után az eredeti szinteket kell megtartani.  

A Városmajor út – Bimbó utca közötti s�r�n beépített szakaszon új gy�jt�utat terveztünk. Az 
útpálya és a gyalogos- és kerékpárút szintjeinek meghatározásakor figyelembe vettük a 
meglév� útcsatlakozásokat, a kapubehajtók, meglév� járdák szintjeit, kerítésvonalak, 
épületek, közm�vek elhelyezkedését.  

A Bimbó utca – Mester út közötti beépítetlen területen az útpályát és a kerékpárutat 0,20 -
0,80 m-es töltésben, kissé kiemelve terveztük meg. A kijelölt birtokhatárok között – „faltól-
falig” történ� zöldsáv rendezést terveztünk. A gyalog- és kerékpárutat – a birtokhatártól 
általában 1,00 m-re vezetve – terepszint közelben vezettük, illetve kismértékben kiemeltük. 

Az építési szakaszon csatlakozó utakat, kapubehajtókat, buszöblöket, stb. mindenhol a 
tervezett csatlakozási szintekre kell megépíteni.  

A magassági kialakítást az „Általános hossz-szelvény” tervrajzok mutatják be. 

5.3 KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS  
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A Várkonyi István tér – Városmajor út között a kerékpáros átvezetéseknél a 3,25 m-es 
sávszélességeket (3,00 m forgalmi sáv + 0,25 m biztonsági sáv a kiemelt szegélynél) 
terveztünk a meglév� útszélesség visszabontásával. 

A Zagyva-hídon az építés el�tti forgalmi rendet kell visszaállítani a következ�képp: a híd 
északi oldalán a hídszegély melletti kerékpárút szélessége 2,25 m (északról délre: 1,25 m + 
1,00 m). A gépjárm�forgalom számára építend� útszélesség a híd déli oldalán 6,25 m 
(északról délre: 3,00 m + 3,25 m). A kerékpárút és az út közötti 0,50 m széles biztonsági 
sávban beton elválasztó félgömb elemeket kell építeni, a betonelemek mindkét oldalán úttest 
széle folyamatos vonalat kell felfesteni. A hídon lév� kétoldali gyalogjárda szélesség 2,25-
2,25 m. 

A Városmajor út – Mester út között létesítend� új 2x1 sávos gy�jt�út szakasz szélessége a 
kiemelt szegélyek között 7,00 m (3,25 m széles forgalmi sávok + 0,25 m széles biztonsági 
sávok). A kissugarú ívben 7,50 m, 8,0 m, és 8,50 m széles útburkolatokat terveztünk 
sávb�vítéssel az ívbels� felé. 

A Városmajor úti tervezett kiemelt szegélyes körforgalom küls� sugara 18,50 m + 0,25 m 
biztonsági sáv. Az egysávos körpálya szélessége 7,00 m + 0,25 m biztonsági sáv. A járható 
gy�r� 1,50 m széles legyen. A kiemelt szegélyes behajtó ágak szélessége 4,00 m + 0,25 m 
biztonsági sáv mindkét oldalon, a kiemelt szegélyes kihajtó ágak szélessége 5,00 m + 0,25 m 
biztonsági sáv mindkét oldalon.  

A Mester úti tervezett kiemelt szegélyes körforgalom küls� sugara 18,00 m + 0,25 m 
biztonsági sáv. Az egysávos körpálya szélessége 7,00 m + 0,25 m biztonsági sáv. A járható 
gy�r� 1,50 m széles legyen. A kiemelt szegélyes behajtó ágak szélessége 4,00 m + 0,25 m 
biztonsági sáv mindkét oldalon, a kiemelt szegélyes kihajtó ágak szélessége 5,00 m + 0,25 m 
biztonsági sáv mindkét oldalon.  

A tervezett / átépítend� útcsatlakozások 6,00 m – 7,50 m szélesek.  

Az út mellett tervezett elválasztott gyalogos- és kerékpárút szélessége 3,75 m, ebb�l a 
kétirányú kerékpárút 2,00 m széles. Az átépítend�, vagy új, rövid kerékpárút szakaszok 2,00 
m szélesek legyenek. A gyalogjárdák önállóan vezetve 1,50 m szélesek, kerítés, útburkolat 
mellett vezetve 0,50 m biztonsági távolságokkal. 

A tervezett buszöblök 3,00 m szélesek, a peronok 1,50 m méret�ek. A meglév� érintett 
öblöket eredeti szélességükben kell felújítani. 

A tervezett – meglév�, átépítend� – kijelölt gyalogátkel�helyek 3,00 m szélesség�ek, a 
kerékpáros átvezetések 2,00 m szélesség�ek legyenek. A meglév�, átépítend� kapubehajtókat, 
garázslehajtók csatlakozó szakaszait eredeti méretükkel kell megépíteni. 

A Várkonyi István tér – Városmajor út közötti szakaszon az útpálya tervezett oldalesése 
igazodik a meglév� esésviszonyokhoz, egyenesben 2,0-3,0% közötti. A új útszakaszon 
egyenesben tet�szelvényt terveztünk 2,5%-os oldaleséssel. Ívekben – a beépítési kötöttségek 
miatt – a szabvány által megengedett mértékben eltértünk az ívsugárhoz tartozó túlemelés 
értékekt�l, ívekben max. 5%-os túlemelést határoztunk meg. A Mester út egyenes 
vonalvezetés� átépítend� szakaszán 2,5%-os tet�szelvényt terveztünk. 
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A tervezett kerékpárút, járdák, buszperonok oldalesése 2,5%. A buszöblök oldalesése szintén 
2,5%. Az útpadka, zöldsávok esése 5%. 

A Városmajor úti körforgalom esetében a tervezett kör alsó síkjának magassági kialakítása 
igazodik a meglév� területviszonyokhoz, a körpálya küls� szélei, mint kör által meghatározott 
sík 0,8%-os esés�. A körpálya küls� szélének legmagasabb pontja a terv szerint 87,47 m, a 
régi tüd�kórház kerítés-sarkánál. Az ezzel átlósan szembeni oldalon az 59a sz. üzletháznál 
87,17 m a legalacsonyabb körsík küls� burkolatszél szint. A körpálya oldalesése mindenhol 
2,5% kifelé. A járható gy�r� oldalesése 5%. A humuszos, füvesített középsziget 10%-os esés�
legyen.  

A Mester úti körforgalom a kiemelt, töltésen épült Mester úthoz igazodik. A kör alsó síkjának 
„magassági tengelye” a Mester úti úttengelybe esik, mindkét elválasztó szigetnél 87,63 m. 
Ett�l mindkét irányban – tehát a Sebestény út és Mester út páratlan oldala felé – a körpálya 
alsó síkja 1,7%-kal esik. A körpálya oldalesése mindenhol 2,0% kifelé. A járható gy�r�
oldalesése 5%. A humuszos, füvesített középsziget 10%-os esés� legyen.  

A keresztmetszeti kialakítást a „Mintakeresztszelvények” és a „Jellemz� keresztszelvények”
tervrajzok mutatják be. 

6. FÖLDMUNKA 

A tervezett létesítményhez 5 db fúrást készítettünk a nyomvonal szakaszon: 

- T1 jel�, 5,0 m mélység� fúrás a 0+644 km sz-ben 
- T2 jel�, 3,0 m mélység� fúrás a 0+939 km sz-ben 
- T3 jel�, 3,0 m mélység� fúrás az 1+145 km sz-ben 
- T4 jel�, 3,0 m mélység� fúrás az 1+555 km sz-ben 
- T5 jel�, 5,0 m mélység� fúrás az 1+748 km sz-ben 

A tervhez – a fúrások alapján – külön geotechnikai szakvélemény készült. A 
szakvéleményben foglaltakat a földmunkára vonatkozóan az építés során be kell tartani. 

A földm� építés során az „ÚT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) sz. Utak és autópályák 
létesítésének általános geotechnikai szabályai” cím� útügyi m�szaki el�írást kell alkalmazni 
és betartani.  

A földmunka kialakítást a „Mintakeresztszelvények” tervrajzok mutatják be. Az „Általános 
helyszínrajz” terveken ábrázoltuk a fúráshelyeket, az „Általános hossz-szelvény” 
munkarészeken pedig a rétegszelvényeket. A fúrásszelvényeket külön tervrész tartalmazza. 

7. PÁLYASZERKEZETEK    

Forgalmi terhelési osztály meghatározása, tervezett pályaszerkezet a gy�jt�út szakaszokra

A Dr. Sebestény út mint városi gy�jt�útnak, valamint a Városmajor út körforgalomhoz és 
Mester út körforgalomhoz csatlakozó ágainak a különböz� forgalmi terhelés� szakaszaira a 
pályaszerkezet – tervezési forgalmakat az ÚT 2-1.202:2005. sz. „Aszfaltburkolatú 
útpályaszerkezetek méretezése és meger�sítése” cím� útügyi m�szaki el�írás szerint 
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határoztuk meg 11,5t tengelyterhelésre számítva. A forgalmi adatokat – helyszíni kézi 
forgalomszámlálás alapján - a „Forgalmi vizsgálat” munkarész eredményei szerint határoztuk 
meg. 

A Dr. Sebestény útnak a Várkonyi István tér – Városmajor út közötti szakasza:
Új útpálya ezen a szakaszon nem épül, a meglév� burkolat felújításra kerül aszfalt 
sz�nyegezéssel, marással. A burkolatszélek épülnek át a szegélyátépítések miatt. 
Útkategória, belterületen: B.V.b.C, tervezési sebesség 50 km/h. 
A beruházás éve: 2016. A számításhoz szükséges paraméterek: 

Átszámító tényez�: z = 1,5 
Biztonsági tényez�: 1,25  
Tervezési élettartam: t = 10 év. 
Irányszorzó: r = 0,5
Sávszorzó: s = 1,0 

A forgalomfejl�dési szorzószámokat t/2 id�szakra, 2021. évre az ÚT 2-1.118:2005 sz. 
„Közutak távlati forgalmának meghatározása el�revetít� módszerrel” cím� útügyi m�szaki 
el�írás alapján állapítottuk meg. 

Mértékadó forgalmak t/2 id�szakban, 2021-ben: 

Autóbusz (egyes+csuklós):    ÁNFa = 330 J/nap  
 Egyes nehéz tehergépkocsi:    ÁNFn = 255 J/nap  
 Pótkocsis tehergépkocsi:    ÁNFp = 87 J/nap 
 Nyerges szerelvény + speciális járm�:  ÁNFny = 173 J/nap 

A tervezési forgalom 115 kN tengelyterhelésre: 

TF(F115) = 1,5*1,25*365*10*0,5*1,0*(330*1,3+255*0,6+87*1,6+173*1,7)  
TF(F115) = 3,47*106 Et, amely „E”, nagyon nehéz terhelési osztálynak felel meg. 

Tervezett pályaszerkezet: 

- 4,0 cm vtg. AC 11 kopó (mF) j. aszfalt kopóréteg 
- 7,0 cm vtg. AC 22 köt� (mF) j. aszfalt köt�réteg 
- 8,0 cm vtg. AC 22 alap (mF) j. aszfalt alapréteg 
-    feszültségmentesít� SAMI réteg 
- 20,0 cm vtg. Ckt-4 j. alapréteg 
- 25,0 cm vtg. homokos kavics fagyvéd�-javítóréteg 

A Dr. Sebestény útnak a Városmajor út – Mester út közötti szakasza:
Új építés� gy�jt�út szakasz. 
Útkategória, belterületen: B.V.b.C, tervezési sebesség 50 km/h. 
A számításhoz szükséges paraméterek: 

Átszámító tényez�: z = 1,5 
Biztonsági tényez�: 1,25  
Tervezési élettartam: t = 10 év. 
Irányszorzó: r = 0,5
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Sávszorzó: s = 1,0 

A forgalomfejl�dési szorzószámokat t/2 id�szakra, 2021. évre az ÚT 2-1.118:2005 sz. 
„Közutak távlati forgalmának meghatározása el�revetít� módszerrel” cím� útügyi m�szaki 
el�írás alapján állapítottuk meg. 

Mértékadó forgalmak t/2 id�szakban, 2021-ben: 

Autóbusz (egyes+csuklós):    ÁNFa = 151 J/nap  
 Egyes nehéz tehergépkocsi:    ÁNFn = 102 J/nap  
 Pótkocsis tehergépkocsi:    ÁNFp = 96 J/nap 
 Nyerges szerelvény + speciális járm�:  ÁNFny = 68 J/nap 

A tervezési forgalom 115 kN tengelyterhelésre: 

TF(F115) = 1,5*1,25*365*10*0,5*1,0*(151*1,3+102*0,6+96*1,6+68*1,7)  
TF(F115) = 1,80*106 Et, amely „D”, nehéz terhelési osztálynak felel meg. 

Tervezett pályaszerkezet: 

- 4,0 cm vtg. AC 11 kopó (mF) j. aszfalt kopóréteg 
- 10,0 cm vtg. AC 22 köt� (mF) j. aszfalt köt�réteg 
-    feszültségmentesít� SAMI réteg 
- 20,0 cm vtg. Ckt-4 j. alapréteg 
- 25,0 cm vtg. homokos kavics fagyvéd�-javítóréteg 

Dr. Sebestény út  – Városmajor út körforgalmú csomópontjánál:
A tervezett körforgalomba csatlakozó Városmajor út déli ág átépítend� szakasza:
Útkategória, belterületen: B.V.b.C, tervezési sebesség 50 km/h. 
A számításhoz szükséges paraméterek: 

Átszámító tényez�: z = 1,5 
Biztonsági tényez�: 1,25  
Tervezési élettartam: t = 10 év. 
Irányszorzó: r = 0,5
Sávszorzó: s = 1,0 

A forgalomfejl�dési szorzószámokat t/2 id�szakra, 2021. évre az ÚT 2-1.118:2005 sz. 
„Közutak távlati forgalmának meghatározása el�revetít� módszerrel” cím� útügyi m�szaki 
el�írás alapján állapítottuk meg. 

Mértékadó forgalmak t/2 id�szakban, 2021-ben: 

Autóbusz (egyes+csuklós):    ÁNFa = 124 J/nap  
 Egyes nehéz tehergépkocsi:    ÁNFn = 140 J/nap  
 Pótkocsis tehergépkocsi:    ÁNFp = 50 J/nap 
 Nyerges szerelvény + speciális járm�:  ÁNFny = 96 J/nap 

A tervezési forgalom 115 kN tengelyterhelésre: 

TF(F115) = 1,5*1,25*365*10*0,5*1,0*(124*1,3+140*0,6+50*1,6+96*1,7)  
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TF(F115) = 1,67*106 Et, amely „D”, nehéz terhelési osztálynak felel meg. 

Tervezett pályaszerkezet: 

- 4,0 cm vtg. AC 11 kopó (mF) j. aszfalt kopóréteg 
- 10,0 cm vtg. AC 22 köt� (mF) j. aszfalt köt�réteg 
-    feszültségmentesít� SAMI réteg 
- 20,0 cm vtg. Ckt-4 j. alapréteg 
- 25,0 cm vtg. homokos kavics fagyvéd�-javítóréteg 

Dr. Sebestény út  – Városmajor út körforgalmú csomópontjánál:
A tervezett körforgalomba csatlakozó Városmajor út északi ág átépítend� szakasza:
Útkategória, belterületen: B.V.b.C, tervezési sebesség 50 km/h. 
A számításhoz szükséges paraméterek: 

Átszámító tényez�: z = 1,5 
Biztonsági tényez�: 1,25  
Tervezési élettartam: t = 10 év. 
Irányszorzó: r = 0,5
Sávszorzó: s = 1,0 

A forgalomfejl�dési szorzószámokat t/2 id�szakra, 2021. évre az ÚT 2-1.118:2005 sz. 
„Közutak távlati forgalmának meghatározása el�revetít� módszerrel” cím� útügyi m�szaki 
el�írás alapján állapítottuk meg. 

Mértékadó forgalmak t/2 id�szakban, 2021-ben: 

Autóbusz (egyes+csuklós):    ÁNFa = 340 J/nap  
 Egyes nehéz tehergépkocsi:    ÁNFn = 31 J/nap  
 Pótkocsis tehergépkocsi:    ÁNFp = 19 J/nap 
 Nyerges szerelvény + speciális járm�:  ÁNFny = 18 J/nap 

A tervezési forgalom 115 kN tengelyterhelésre: 

TF(F115) = 1,5*1,25*365*10*0,5*1,0*(340*1,3+31*0,6+19*1,6+18*1,7)  
TF(F115) = 1,78*106 Et, amely „D”, nehéz terhelési osztálynak felel meg. 

Tervezett pályaszerkezet: 

- 4,0 cm vtg. AC 11 kopó (mF) j. aszfalt kopóréteg 
- 10,0 cm vtg. AC 22 köt� (mF) j. aszfalt köt�réteg 
-    feszültségmentesít� SAMI réteg 
- 20,0 cm vtg. Ckt-4 j. alapréteg 
- 25,0 cm vtg. homokos kavics fagyvéd�-javítóréteg 

Dr. Sebestény út – Városmajor út tervezett körforgalom, körpálya tervezett pályaszerkezete 
(„E” terhelésre méretezve):

- 4,0 cm vtg. AC 11 kopó (mF) j. aszfalt kopóréteg 
- 7,0 cm vtg. AC 22 köt� (mF) j. aszfalt köt�réteg 
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- 8,0 cm vtg. AC 22 alap (mF) j. aszfalt alapréteg 
-    feszültségmentesít� SAMI réteg 
- 20,0 cm vtg. Ckt-4 j. alapréteg 
- 25,0 cm vtg. homokos kavics fagyvéd�-javítóréteg 

Dr. Sebestény út – Mester út (3225 j. út) körforgalmú csomópontjánál:
A tervezett körforgalomba csatlakozó Mester út déli ág átépítend� szakasza:
Útkategória, belterületen: B.V.b.C, tervezési sebesség 50 km/h. 
A számításhoz szükséges paraméterek: 

Átszámító tényez�: z = 1,5 
Biztonsági tényez�: 1,25  
Tervezési élettartam: t = 10 év. 
Irányszorzó: r = 0,5
Sávszorzó: s = 1,0 

A forgalomfejl�dési szorzószámokat t/2 id�szakra, 2021. évre az ÚT 2-1.118:2005 sz. 
„Közutak távlati forgalmának meghatározása el�revetít� módszerrel” cím� útügyi m�szaki 
el�írás alapján állapítottuk meg. 

Mértékadó forgalmak t/2 id�szakban, 2021-ben: 

Autóbusz (egyes+csuklós):    ÁNFa = 109 J/nap  
 Egyes nehéz tehergépkocsi:    ÁNFn = 73 J/nap  
 Pótkocsis tehergépkocsi:    ÁNFp = 55 J/nap 
 Nyerges szerelvény + speciális járm�:  ÁNFny = 55 J/nap 

A tervezési forgalom 115 kN tengelyterhelésre: 

TF(F115) = 1,5*1,25*365*10*0,5*1,0*(109*1,3+73*0,6+55*1,6+55*1,7)  
TF(F115) = 1,26*106 Et, amely „D”, nehéz terhelési osztálynak felel meg. 

Tervezett pályaszerkezet: 

- 4,0 cm vtg. AC 11 kopó (mF) j. aszfalt kopóréteg 
- 10,0 cm vtg. AC 22 köt� (mF) j. aszfalt köt�réteg 
-    feszültségmentesít� SAMI réteg 
- 20,0 cm vtg. Ckt-4 j. alapréteg 
- 25,0 cm vtg. homokos kavics fagyvéd�-javítóréteg 

Dr. Sebestény út  – Mester út (3225 j. út) körforgalmú csomópontjánál:
A tervezett körforgalomba csatlakozó Mester út északi ág átépítend� szakasza:
Útkategória, belterületen: B.V.b.C, tervezési sebesség 50 km/h. 
A számításhoz szükséges paraméterek: 

Átszámító tényez�: z = 1,5 
Biztonsági tényez�: 1,25  
Tervezési élettartam: t = 10 év. 
Irányszorzó: r = 0,5
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Sávszorzó: s = 1,0 

A forgalomfejl�dési szorzószámokat t/2 id�szakra, 2021. évre az ÚT 2-1.118:2005 sz. 
„Közutak távlati forgalmának meghatározása el�revetít� módszerrel” cím� útügyi m�szaki 
el�írás alapján állapítottuk meg. 

Mértékadó forgalmak t/2 id�szakban, 2021-ben: 

Autóbusz (egyes+csuklós):    ÁNFa = 192 J/nap  
 Egyes nehéz tehergépkocsi:    ÁNFn = 128 J/nap  
 Pótkocsis tehergépkocsi:    ÁNFp = 97 J/nap 
 Nyerges szerelvény + speciális járm�:  ÁNFny = 96 J/nap 

A tervezési forgalom 115 kN tengelyterhelésre: 

TF(F115) = 1,5*1,25*365*10*0,5*1,0*(192*1,3+128*0,6+97*1,6+96*1,7)  
TF(F115) = 2,21*106 Et, amely „D”, nehéz terhelési osztálynak felel meg. 

Tervezett pályaszerkezet: 

- 4,0 cm vtg. AC 11 kopó (mF) j. aszfalt kopóréteg 
- 10,0 cm vtg. AC 22 köt� (mF) j. aszfalt köt�réteg 
-    feszültségmentesít� SAMI réteg 
- 20,0 cm vtg. Ckt-4 j. alapréteg 
- 25,0 cm vtg. homokos kavics fagyvéd�-javítóréteg 

Dr. Sebestény út – Mester út (3225 j. út) tervezett körforgalom, körpálya tervezett 
pályaszerkezete („E” terhelésre méretezve):

- 4,0 cm vtg. AC 11 kopó (mF) j. aszfalt kopóréteg 
- 7,0 cm vtg. AC 22 köt� (mF) j. aszfalt köt�réteg 
- 8,0 cm vtg. AC 22 alap (mF) j. aszfalt alapréteg 
-    feszültségmentesít� SAMI réteg 
- 20,0 cm vtg. Ckt-4 j. alapréteg 
- 25,0 cm vtg. homokos kavics fagyvéd�-javítóréteg 

Fagyvéd� réteg ellen�rzése:

Fagyvéd� réteg ellen�rzése „D”  forgalmi terhelés esetén:

A fagyvéd� réteg szükséges vastagságának méretezése az ÚT 2-1.222:2007 Utak és 
autópályák létesítésének geotechnikai szabályai cím� Útügyi M�szaki El�írás alapján történt.  

Fagyvédelmi vastagsági irányérték: F = 70 cm (II. éghajlati övezet, fagyveszélyes 
talaj, „D” forgalmi osztály, kedvez�tlen 
körülmények) 

A szükséges fagyvéd� réteg vastagsága pályaszerkezet cserés szakaszokon: 
hv = 70 cm – (20,0 cm * 1,2) – (10,0 cm * 1,5) – (4,0 cm * 1,5) = 25,0 cm 



VIA-TRITA Kft.  Tsz: 1612 

21 

Fagyvéd� rétegként – a Ckt-4 j. alap alá tervezett - 25 cm vtg. homokos kavics véd�réteg 
vastagsága megfelel�. 

Fagyvéd� réteg ellen�rzése „E”  forgalmi terhelés esetén:

A fagyvéd� réteg szükséges vastagságának méretezése az ÚT 2-1.222:2007 Utak és 
autópályák létesítésének geotechnikai szabályai cím� Útügyi M�szaki El�írás alapján történt.  

Fagyvédelmi vastagsági irányérték: F = 75 cm (II. éghajlati övezet, fagyveszélyes 
talaj, „E” forgalmi osztály) 

A szükséges fagyvéd� réteg vastagsága pályaszerkezet cserés szakaszokon: 
hv = 75 cm – (20,0 cm * 1,2) – (8,0 cm * 1,5) – (7,0 cm * 1,5) – (4,0 cm * 1,5) = 22,5 cm 

Fagyvéd� rétegként – a Ckt-4 j. alap alá tervezett - 25 cm vtg. homokos kavics véd�réteg 
vastagsága megfelel�. 

Egyéb pályaszerkezetek:

Meglév� útburkolat felújításának pályaszerkezete (Várkonyi István tér – Városmajor út 
között): 

- 0-10 cm vtg. aszfaltmarás 
- 4,0 cm vtg. AC 11 kopó (mF) j. aszfalt kopóréteg 
- 7,0 cm vtg. AC 22 köt� (mF) j. aszfalt köt�réteg 
-    meglév� útpálya szerkezet

Tervezett buszöblök pályaszerkezete az 1+000 km sz-ben („E” terhelésre): 

- 4,0 cm vtg. AC 11 kopó (mF) j. aszfalt kopóréteg 
- 7,0 cm vtg. AC 22 köt� (mF) j. aszfalt köt�réteg 
- 8,0 cm vtg. AC 22 alap (mF) j. aszfalt alapréteg 
-    feszültségmentesít� SAMI réteg 
- 20,0 cm vtg. Ckt-4 j. alapréteg 
- 25,0 cm vtg. homokos kavics fagyvéd�-javítóréteg 

Új utcacsatlakozások pályaszerkezete („C” közepes forgalmi terhelés): 

- 4,0 cm vtg. AC 11 kopó j. aszfalt kopóréteg 
- 7,0 cm vtg. AC 22 köt� j. aszfalt köt�réteg 
-    feszültségmentesít� SAMI réteg 
- 20,0 cm vtg. Ckt-4 j. alapréteg 
- 25,0 cm vtg. homokos kavics fagyvéd�-javítóréteg 

Tervezett kerékpárutak, gyalogos- és kerékpárút pályaszerkezete, burkolattal 
megépítend� háromszög sziget pályaszerkezete a Mester úti végcsomópontban:  

- 3,0 cm vtg.  „AC 8 kopó” j. aszfalt kopóréteg 
- 4,0 cm vtg. „AC 11 köt�” j. aszfalt köt�réteg 
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-    feszültségmentesít� SAMI réteg 
- 15,0 cm vtg.  Ckt-4 alapréteg 
- 25,0 cm vtg. homokos kavics fagyvéd�-javítóréteg 

Tervezett gyalogos- és kerékpárút pályaszerkezete kapubehajtóknál, átépítend�
kapubehajtók pályaszerkezete:  

- 3,0 cm vtg.  „AC 8 kopó” j. aszfalt kopóréteg 
- 4,0 cm vtg. „AC 11 köt�” j. aszfalt köt�réteg 
-    feszültségmentesít� SAMI réteg 
- 20,0 cm vtg.  Ckt-4 alapréteg 
- 25,0 cm vtg. homokos kavics fagyvéd�-javítóréteg 

Tervezett aszfaltperonok, járdaszakaszok pályaszerkezete: 
  

- 3,0 cm vtg.  „AC 4 kopó” j. aszfalt kopóréteg 
-    feszültségmentesít� SAMI réteg 
- 15,0 cm vtg.  Ckt-4 alapréteg 
- 25,0 cm vtg. homokos kavics fagyvéd�-javítóréteg 

Körforgalom járható gy�r�je, elválasztó szigetek, gyalogos középszigetek 
pályaszerkezete: 

- 10,0 cm vtg.  (színes) térk� burkolat 
- 3,0 cm vtg.  NZ 0/5 zúzalék ágyazat 
- 20,0 cm vtg.  Ckt-4 alapréteg 
- 25,0 cm vtg. homokos kavics fagyvéd�-javítóréteg 

Építéstechnológiai és egyéb el�írások, további pályaszerkezetek, talajjavítás:

A tervezett útszakaszok pályaszerkezetének alapozását, az altalajjal kapcsolatos 
intézkedéseket a tervhez készített talajmechanikai szakvélemény mutatja be részletesen. A 
Városmajor út – Mester út közötti új építés� gy�jt�út szakaszon, valamint a hozzá csatlakozó, 
kiépítend� utcaszakaszok alatt talajcsere beépítése szükséges a pályaszerkezet alatt. A 
beépített területen el�z�leg pl. kutatóárkokkal - közm�felügyelet mellett - fel kell tárni a 
közm�vezetékeket, és azokat szükség szerint védelembe kell helyezni. A talajcseréhez 
szükséges földkiemelést csak ezzel együtt lehet elvégezni. 

A min. 0,50 m talajcserére a laza, szerves, térfogatváltozó agyag altalaj miatt van szükség. A 
talajcsere alatt általában elválasztó geotextiliára is szükség lenne, de azt a meglév� és a 
tervezett közm�vek miatt nehéz megvalósítani. Mivel azonban ezek az agyagtalajok mind 
kemény konzisztenciájúak (sodrási határuk viszonylag magas), ezért a geotextiliától itt 
kényszer�en el lehet tekinteni. A ma még beépítetlen területet el�bb-utóbb be fogják építeni, 
és ott el�közm�vesítést fognak végezni. Az út kiemelt szegéllyel épül, ezért víznyel�ket, és az 
útpálya alatt csapadékcsatornát kell építeni. Ezeknél a várható közm�építéseknél mind a 
talajstabilizáció, mind pedig a geotextilia csak nehézségeket okozna. 

A Várkonyi István tér – Városmajor út közötti szakaszon, ahol burkolat felújítás történik 
aszfalt marással – terítéssel, az építés során zászlókkal jelölt szintvezérléses finiserezést kell 
alkalmazni. Az aszfaltmarás után (a megfelel� profil kialakítása a marás vastagságának 
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változtatásával történjen) a két fels� tervezett aszfaltréteget a teljes burkolatszélességben be 
kell építeni. Az aszfalt alapréteget 30 cm széles átlapolással kell megépíteni. 

A Dr. Sebestény út teljes hosszán a kis hosszesések miatt a burkolatszéleken a kopóréteg a 
szegély melletti 30 cm-es sávszélességben 4 cm vtg. MA 11 (mF) öntöttaszfalt legyen 
(lejsztni). 

Az új pályaszerkezet építés során a különböz� pályaszerkezeti anyagokat lépcs�zetesen 
szélesedve kell megépíteni. Az alapréteg a padka felé mérve min. 10 cm-rel szélesebben 
épüljön meg a rákerül� aszfaltrétegnél. A fagyvéd� réteg az alapréteghez képest 20 cm-rel 
szélesebb legyen. Az aszfaltrétegeket a burkolatszélen ott is lépcs�zni kell, ahol nincs 
pályaszerkezet csere. 

Az új pályaszerkezet és a meglév� pályaszerkezet csatlakozásának sávjában, a csatlakozás 
vonalában az aszfalt köt�réteg alatt er�sít�réteget kell beépíteni minden esetben az átrepedés 
megakadályozása végett min. 20 cm átfedéssel. A hálót hosszában ketté kell vágni. A 
beépítend� aszfaltrács hordozóanyag nélküli legyen. Két, egymásra mer�leges irányba 
legalább 100kN/m szakítószilárdságú, 3% alatti szakadónyúlású, polimerrel bevont 
üvegszálas rács legyen.  

A tervezett gy�jt�út mindkét oldalán, a folyópálya szakaszokon tervezett gyalogos 
véd�szigetek esetén, és a körforgalom és ágai szélein 12 cm magas el�regyártott beton 
kiemelt szegélyt kell építeni (újjáépíteni) megtámasztó betongerendával. A gyalogos és 
kerékpáros átvezetéseknél, útcsatlakozások járdaszélességeiben a szegélyt 2 cm 
lelép�magasságra kell lesüllyeszteni. A kapubehajtók átépítend� szakaszain az úthoz való 
csatlakozás vonalában a szegélyt 5 cm lelép�magasságra süllyesztve kell megépíteni. A 
Mester úton nem kell kiemelt szegélyt építeni. A Városmajor úti körforgalom járható gy�r�je 
mentén, illetve a körforgalom csatlakozó ágainál lév� elválasztó szigeteket vízvezet� „K” 
szegéllyel kell megépíteni (újjáépíteni). A „K” szegély 5 cm magas legyen. A tervezett 
(átépítend�) kerékpárutat, gyalogos- és kerékpárutat, járdaszakaszokat beton kerti szegéllyel 
kell megépíteni. Az új utcanyitások csatlakozásait süllyesztett szegéllyel kell megépíteni. 

A tervezett vagy felújítandó buszperonokat el�regyártott beton kiemelt szegéllyel kell építeni, 
beton megtámasztó gerendával. A kiemelt szegély magassága a buszperonok hosszán 15 cm 
legyen.  

A tervezett kétoldali padka, zöldsáv földanyagú legyen 10 cm vtg. humuszolással, 
f�magvetéssel ellátva. A tervezett körfogalmak középszigetein 20 cm humuszterítést, 
füvesítést, a városi igények szerinti növénytelepítést kell végezni. A Mester úton (3225 j. út) a 
kétoldali stabilizált padkát 20 cm vastagságban kell megépíteni koronaélig. 

Akadálymentesítés: 

A tervezett, illetve átépítend� kijelölt gyalogátkel�helyeket akadálymentes közlekedésre 
alkalmasan kell megépíteni. A kijelölt gyalogos – átkel�helynél a járda kiemelt szegélyét 2 
cm lelép�magasságra kell süllyeszteni. A járdaburkolatba taktilis k� elemeket kell beépíteni 
(2 sor fehér szín� 30 x 30 cm megállító k�, ill. a járdaszélességet figyelembe véve változó 
mennyiség� 30 x 30 cm fehér szín� rávezet� k�). Nem kijelölt gyalogátkel�helyek esetén 
csak két sor megállító követ kell elhelyezni a lesüllyesztett szegély mögött. A 
buszmegállóhelyek akadálymentesítése: az els� ajtónál (jelz�táblától 1,20 m-re) a szegély 
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mellett 1 db f fehér szín� 30 x 30 cm megállító k�, majd a szegélyre mer�legesen 4 db 30 x 
30 cm fehér szín� rávezet� k� elhelyezése szükséges.  

A pályaszerkezet kialakítását a „Mintakeresztszelvények” és a „Jellemz� keresztszelvények”
tervrajzok mutatják be. Az akadálymentesítést a „Részletrajzok” tervrajz mutatja be. 

8. FORGALMI CSOMÓPONTOK, ÚTCSATLAKOZÁSOK   

A felújítással érintett burkolt utcacsatlakozásokat, parkoló csatlakozásokat, kapu- és 
garázsbehajtók elhelyezkedését a helyszínrajz mutatja be. 

Tervezett / átépítend� közúti csatlakozások: 

- 0+000,00 km sz.: Várkonyi István tér körforgalma, kezd�szelvény 
- 0+600,83 km sz.: Dr. Sebestyén Gy. krt. – Városmajor út tervezett körforgalmú csp. 
- 0+744,67 km sz.: Városi Rend�rkapitányság parkoló csatlakozása a jobb o. 
- 0+845,72 km sz.: Létesítend� utcacsatlakozás a bal oldalon 
- 0+845,72 km sz.: Meglév� utcacsatlakozás átépítése a jobb oldalon 
- 1+057,89 km sz.: Bimbó utca keresztezésének átépítése 
- 1+225,20 km sz.: Létesítend� utcacsatlakozás a bal oldalon 
- 1+225,20 km sz.: Létesítend� gy�jt�út csatlakozás a jobb oldalon 
- 1+378,36 km sz.: Létesítend� gy�jt�út csatlakozás a bal oldalon 
- 1+509,33 km sz.: Létesítend� utcakeresztezés 
- 1+669,92 km sz.: Létesítend� utcakeresztezés 
- 1+865,96 km sz.: Mester úti körforgalom létesítése 

Az utcacsatlakozások egyszer� csomópontok többletsávok kialakítása nélkül. A lekerekít�
ívek sugara 6-12 m, általában 10 m legyen. Az utcacsatlakozásokat max. a birtokhatárig kell 
megépíteni. 

A Városmajor úti tervezett körforgalom négyágú, a Mester úti körforgalom háromágú, 
egysávos körforgalom. A belép� ágak lekerekít� ívsugara mindenhol 12 m, a kilép� ágak 
esetén a lekerekít� ívsugár 15 m.  

A csomóponti kialakításokat az „Általános helyszínrajz” és a „Forgalomtechnikai 
helyszínrajz” tervrajzok mutatják be. 

9. KÖZM�VEK    

A tervezési területen ivóvíz vezeték és szennyvízcsatorna, gázvezeték, elektromos vezeték, 
távközlési vezeték húzódik.  

A tervezési területen az alábbi közm�kezel�ket kerestük fel: 
• Víz- és Csatornam�vek Koncessziós Zrt 
• TIGÁZ- DSO Kft és FGSz Zrt  
• E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt 
• UPC Magyarország Szolnoki Kirendeltség 
• Magyar Telekom Zrt 
• DIGI Kft. 
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A felszínen látható szerelvényeket a  geodéziai bemérés alapján, a földalatti vezetékeket a 
közm�kezel�k nyomvonal adatai alapján az „Egyesített közm�terv” munkarész 
tartalmazza.  

A közm�kezel�k – a m�szaki leírás mellékletei között található- nyilatkozataiban, egyeztetési 
jegyz�könyveiben, egyéb, a tervre vonatkozó irataiban foglaltakat maradéktalanul be kell 
tartani. 

A meglév� közm�vezetékek a felszín alatt 0,6 m-nél mélyebben várhatók. Amennyiben a 
létesítmény - pályaszerkezet, csatorna, stb.-  eléri a közm�vezeték várható szintjét, vagy 
véd�övezetét, különös gonddal, kézi kiemeléssel kell a kivitelezést végrehajtani. Burkolat alá 
kerül� közm�vezetékeket védelemmel kell ellátni. Közm�vek nyomvonalában újonnan árkot, 
átereszt nem terveztünk. 

10. KÖZVILÁGÍTÁS     

A Várkonyi István tér – Városmajor út között lényegében burkolat felújítás történik, ezen a 
szakaszon a meglév� közvilágítást nem kell átépíteni. A tervezett körforgalmaknál és az új 
útszakaszon új közvilágítási hálózatot kell kiépíteni. A tervezett kijelölt gyalogátkel�helyek 
kiemelt megvilágítását biztosítani kell a teljes útszakaszon. 

A tervezett gy�jt�út mellett az oszlopokat a kiemelt szegélyt�l 1,0 m-re kell elhelyezni. A 
3225 j. út (Mester út) mellett építend� oszlopokat a koronaélben, a tervezett burkolatszélt�l 
1,50 m-re kell elhelyezni. 

A tervezett közvilágítást külön szakági terv mutatja be. 

11. VÍZELVEZETÉS     

„A Dr. Sebestény út fejlesztése városi gy�jt�útra 1900 m hosszban a 3225 j. Besenyszögi 
útig" - Jelen fejezet a tervezett út vízelvezetésével foglalkozik.  

A vízelvezetés tervezése során az alábbi szervekkel egyeztettünk: 
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
Víz- és Csatornam�vek Koncessziós Zrt 
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

A tervezett gy�jt�út meglév�, csatornával rendelkez� szakaszból, és új kiépítés� szakaszból 
áll. A belterületi gy�jt�út jellegének megfelel�en teljes hosszon zárt csapadékvíz elvezetést 
igényel, amely a távlati fejlesztési lehet�ségeket is figyelembe veszi.  

A meglév� csatornahálózat többletterhelést nem tud fogadni. 

Meglév� állapot     

Tervezési szakasz elején, a Várkonyi István tér és a Városmajor út közötti szakaszon a 
meglév� gy�jt�út vízelvezetése zárt rendszerrel m�ködik. A Zagyva-híd víztelenítése 
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meglév� víznyel�kkel történik. Ezen szakasz vízelvezetése megoldott, új vízelvezet� hálózat 
építésére nincs szükség. 

A Városmajor úti csomópont jelenleg zárt vízelvezetéssel rendelkezik, a kiemelt szegély 
melletti víznyel�ket a Városmajor úti Ø1,0 egyesített rendszer� csatorna fogadja. 

A Városmajor úti körforgalom 0+600,83 kmsz és a tervezési szakasz vége 1+876,17 kmsz 
közötti szakaszon az út többnyire új nyomvonalon halad - jelenleg nincs vízelvezetés. Az 
1+350 kmsz környéke mélyfekvés� terület, a tervezett út bal oldalán növényzettel ben�tt 
vízelvezet� árok húzódik a Budapest – Nyíregyháza vasúti vonal  pályája felé, amely alatt Ø 
1,4 m cs�átereszen halad át. Az átvezetés nemrégiben felújításra került. 
  
A tervezési szakasz végén a Mester utca nyílt árkokkal rendelkezik, a keleti oldalárkot a 
vasút alatt Ø 80 cs�áteresz vezeti át. 

Tervezett állapot 

A tervezett belterületi gy�jt�út víztelenítése a teljes tervezési szakaszon zárt csapadékvíz 
elvezetéssel történik, amely a távlati fejlesztési lehet�ségeket is figyelembe veszi. 

A tervezett csapadékvíz csatorna az út ingatlanhatárán belül a közút, a bal oldali kerékpárút és 
járda, a jobb oldali járda burkolt felületér�l, a kétoldali zöldsávról, valamint az út mindkét 
oldalán 10-10 m széles vegyes burkolatú sávról lefolyó csapadékvizet víznyel�kön keresztül 
fogadni tudja. 

A Várkonyi István tér és a 0+600,83 kmsz-ben tervezett Városmajor úti körforgalmú 
csomópont közötti szakaszon a meglév� csatornarendszeren a tervezett beavatkozás nem 
okoz többletterhelést. A meglév� csatornarendszert, víznyel�ket és aknákat tisztítani kell. A 
víznyel� és akna fedlapokat szintbe kell helyezni. A rövid útsz�kítések szakaszain a meglév�
víznyel�ket át kell helyezni a tervezett kiemelt szegély mellé.  

A Zagyva-híd felújítását  a M�tárgy terv tartalmazza 

A 0+600,83 kmsz-ben a tervezett Városmajor úti körforgalmú csomópont miatt a kiemelt 
szegély vonala megváltozik. A víznyel�ket a tervezett kiemelt szegély mellé át kell helyezni, 
a kialakuló mélypontokban víznyel�ket kell építeni, és rákötni a Városmajor úti csatorna 
meglév� aknáira. Új aknát nem létesítünk. A burkolatba es� víznyel�ket meg kell szüntetni. 

A Városmajor úti körforgalmú csomópont - Mester úti járm�osztályozós csomópont 
közötti új építés� szakaszon zárt csapadékvíz csatorna létesül. A víznyel�ket kétoldalon, a 
burkolatszéleken kell elhelyezni a mélypontokon, a kapubehajtókba, kerékpárútra az 
útburkolatról nem folyik csapadékvíz. 
A kerékpárút, járda, és a zöld felületek víztelenítését is víznyel�kkel biztosítani kell. A 
0+962,97 kmsz-ben lév� aknától eltér az út tengelyét�l a tervezett csapadékvíz csatorna 
tengelye, áttér az út jobb oldalára az 1+067,41 kmsz-ig, ahol visszatér a tervezett út 
tengelyébe.  

A gy�jt�út alatti csapadékvíz elvezet� rendszer mélypontja az 1+345,76 kmsz-ben van. A 
0+600,83 kmsz-t�l az 1+345,76 kmsz-ig  a CS-1 csatorna,  az 1+866 kmsz-t�l az 1+345,76 
kmsz-ig a CS-2 csatorna húzódik.  
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Az 1+345,76 kmsz-ben bal oldalon  átemel� szivattyúakna és  NA250 KPE csapadékvíz 
nyomóvezeték épül 233,32 m hosszon. A nyomóvezeték kikötése a 732 hrsz árokba történik, 
mely korrigálásra került a MÁV vasútvonal alatti cs�áteresz átépítésekor. 

12. M�TÁRGYAK  

A Dr. Sebestény út felújításának, illetve kiépítésének részét képezi a meglév� Zagyva-híd 
korszer�sítése. Az egyenes vonalvezetés� híd hossza 153,40 m. A híd szerkezeti elemei igen 
leromlott állapotban vannak, felújításra szorulnak.  

A hídfelújítás terveit külön szakági tervdokumentáció tartalmazza. 

13. VASÚTI- ÉS EGYÉB PÁLYÁKKAL VALÓ KERESZTEZÉSEK    

Vasúti és egyéb pályákkal való keresztezés a tervezési szakaszon nincs.

14. HÓFÚVÁS ELLENI VÉDELEM     

Az útszakasz a Várkonyi István tér és a Bimbó utca között s�r�n beépített területen halad, 
ezen a szakaszon hóvédm�vek elhelyezésére nincs szükség. 

A Bimbó utca – Mester út közötti szakaszon sík, jelen állapotban beépítetlen, külterületi 
jelleg� környezetben halad a nyomvonal, ezen a szakaszon a hófúvás ellen véd�
létesítmények útkoronán kívüli elhelyezése válhat szükségessé. A véd� létesítményeket az 
„ÚT 3-2.402 (e-ÚT 08.03.12) sz. Hóvédm�vek. M�anyaghálós hóvédm�vek.” útügyi m�szaki 
el�írás alapján kell elhelyezni.  

15. AZ ÚTTAL KAPCSOLATOS EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK 

Buszmegállóhelyek: 

A buszmegállók tervezéshez figyelembe vettük az ÚT 2-1.212 (e-ÚT 03.07.24) számú, „A 
közúti közösségi közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak, utas- és járm�forgalmi 
létesítményeinek tervezése” útügyi m�szaki el�írást. 

- A Zagyva- híd és a Városmajor út csomópontja között meglév� kiépített buszmegálló 
pár található. A burkolat felújítással együtt a buszöblöket is fel kell újítani eredeti 
geometriájukkal, aszfaltburkolat átépítéssel. A meglév� szegélyt szükség esetén 15 cm 
magasságúra kell átépíteni, a gyalogos peronokat szintre kell emelni.  

- A körforgalom építése a Városmajor út déli ágán a csomópont térségében lév�
buszmegálló párokat nem érinti, azokon nem kell beavatkozás. 

- A tervezett gy�jt�út szakasz a városi tömegközlekedési hálózat részét képezi. Ezért az 
1+000 km sz-ben – ahol a társasházak közelsége indokolja – új buszmegálló-párt 
terveztünk. Az aszfaltburkolatú buszöblöket 3 m szélességben, 21 m felállási hosszal 
kell megépíteni. Az 1,50 m széles tervezett aszfalt peronokat kiemelt szegéllyel kell 
megépíteni. A buszmegállók létesítéséhez kapcsolódóan a 0+980 km sz-ben kijelölt 
gyalogátkel�helyet terveztünk csatlakozó járdaszakaszokkal. 
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Gyalogos véd�szigetek: 

A tervezett folyópálya szakaszokon – ahol az lehetséges – gyalogos forgalombiztonsági 
szempontokat figyelembe véve, sebességcsökkentés és forgalomcsillapítás biztosítására 
gyalogos véd�szigeteket terveztünk a következ� helyeken: 

- 0+490,09 km sz.: Gyalogos középsziget építése meglév� gyalogátkel�helyen. 
- 1+521,84 km sz.: Elválasztó sziget létesítése 
- 1+682,42 km sz.: Elválasztó sziget létesítése 

A szigeteket 2,00 m szélességben, színes térk� burkolattal, kiemelt szegéllyel kell megépíteni. 
A gyalogos átvezetéseknél a szegélyt 2 cm magasságra kell lesüllyeszteni. 

Az építend� buszmegállóhelyek, elválasztó szigetek kialakítását az „Általános helyszínrajz”, 
és a „Mintakeresztszelvények” munkarészek mutatják be.  

16. FORGALOMTECHNIKA, ÚTTARTOZÉKOK     

A tervezett forgalmi rendnek megfelel� forgalomtechnikai kialakítást és a tervezett 
úttartozékokat a „Forgalomtechnikai helyszínrajz” tervrajzokon ábrázoltuk.  

A burkolati jeleket az ÚT 2-1.113:2001 (e-ÚT 04.03.11) sz. Útügyi M�szaki utasítás alapján 
az alábbi vonalvastagságokkal és vonal / köz értékekkel javasoljuk felfesteni. 

 Mellékúton 
záró- és terel�vonal vtg.-a (m) 0,12 
terel�vonal vonal/köz hossza (m) külterületen 2/4 

Valamennyi forgalomtechnikai jelet a nagy koptató hatás miatt tartós thermoplasztik anyagból 
kell felfesteni. A meglév� burkolati jeleket marással illetve hántolással kell eltávolítani. 

Tervezett, átépítend� kijelölt gyalogátkel�helyek, kerékpáros átvezetések: 

- 0+195,69 km sz.: Meglév� gyalogátkel�hely (3m) és kerékpáros átvezetés átépítése 
- 0+403,15 km sz.: Tervezett kerékpáros átvezetés 
- 0+490,09 km sz.: Meglév� gyalogátkel�hely (3m széles) átépítése véd�szigettel 
- 0+600,83 km sz.: Körforgalom gyalogátkel�helyei (3m széles), kerékpáros átvezetései 
- 0+979,73 km sz.: Tervezett kijelölt gyalogátkel�hely (3m széles) 
- 1+865,96 km sz.: Mester úti átvezetés gyalogátkel�helye (3m széles), kerékpáros 

átvezetése. 

A kijelölt gyalogátkel�helyek szélessége általában 3,00 m, a kerékpárút átvezetések 
szélessége minden esetben 2,00 m legyen. Az átvezetések el�tt mindkét irányból 50-50 m 
távolságra a forgalmi sávokon veszélyt jelz� piktogramokat kell felfesteni. Az átkel�k el�tt 30 
m hosszon záróvonalat kell létesíteni. A Városmajor út északi ágán a csomóponttól távolabb 
es� gyalogátkel�helyet meg kell szüntetni, a járdacsatlakozásokat vissza kell bontani. 
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A gy�jt�út melletti tervezett elválasztott gyalogos- és kerékpárút csatlakozó utcákon történ�
kerékpáros átvezetéseit fel kell festeni. A tervezett gyalog- és kerékpárúton, kerékpársávon 
gyalogos és kerékpáros piktogramokat kell elhelyezni folyópálya szakaszon 50 m-ként, illetve 
útkeresztezések, kapubehajtók esetén a szükséges helyeken, a megfelel� sávokban. 

A Zagyva-hídon az építés el�tti forgalmi rendet kell visszaállítani a következ�képp: a híd 
északi oldalán a hídszegély melletti kerékpárút szélessége 2,25 m (északról délre: 1,25 m + 
1,00 m). A gépjárm�forgalom számára építend� útszélesség a híd déli oldalán 6,25 m 
(északról délre: 3,00 m + 3,25 m). A kerékpárút és az út közötti 0,50 m széles biztonsági 
sávban beton elválasztó félgömb elemeket kell építeni, a betonelemek mindkét oldalán úttest 
széle folyamatos vonalat kell felfesteni. A hídon lév� kétoldali gyalogjárda szélesség 2,25-
2,25 m. 

A tervezett körforgalmak küls� szélén és a csatlakozó ágakon burkolati jel felfestése 
szükséges. A csomóponti szigetek el�tt, a burkolattól elzárt területt�l min. 50 m hosszú 
záróvonalat kell felfesteni (kapubehajtóknál, útcsatlakozásoknál az átléphet�séget biztosítani 
kell). 

A felújítandó vagy kiépítend�, 3 m széles buszöblök csatlakozásában 1,5m/1,5m vonal/köz 
méret�, 0,12 m szélesség� felfestést kell készíteni. 

A taktilis eszközök épített kivitelben készüljenek, fehér színben; minden gyalogátkel�nél és 
keresztez�désben létesítend� a járdaszegéllyel párhuzamosan megállító jel, valamint kizárólag 
gyalogátkel�hely esetén rávezet� sáv is. 

A Városmajor úti tervezett körforgalmú csomópontnál a körpálya mentén kerékpáros és 
gyalogos véd�korlátokat kell elhelyezni. A korlát magassága 1,00 m legyen, azokat 
tüzihorganyzott acél kivitelben kell elhelyezni, betonaljzattal földbe rögzítve. 

A meglév� jelz�táblákat oszlopaikkal együtt el kell bontani. A tervezett létesítménnyel 
kapcsolatos, kihelyezend� jelz�táblákat, útbaigazító táblákat a helyszínrajz mutatja be. 

A tervezett körforgalomnál a középszigetek csúcsaiban kikerülési irányjelz� táblákat kell 
elhelyezni, hüvelyes kivitelben fényvisszaver� felület�, ún. golyvás oszloppal.  

A gyalogátkel�helyeket, kerékpáros átvezetéseket a megfelel� jelz�táblákkal ellátni 
szükséges. Gyalogos-átkel�helynél kötelez�en kihelyezend�: 

- A gyalogos-átkel�helynél: Kijelölt gyalogos-átkel�hely tábla. 
- A gyalogos átkel�hely el�tt 50 m-re: Gyalogosátkelés tábla. 

A tervezett körforgalmú csomópontok ágain, illetve az új kijelölt gyalogos átkel�helyek 
létesítése esetén 3 hónapra az „egyéb veszély” jelz�tábla a „forgalmi rend változás” 
kiegészít� jelz�táblával helyezend� el. 

A 3225 j. út – Dr. Sebestény út tervezett körforgalmú csomópontjában az ágtengelyek és a 
körpálya tengely metszésében csomóponti azonosító szöget kell elhelyezni. 

A jelz�táblák fényvisszavet� típusát a 4/2001. KöViM Rendelet mellékletének „4. Szín- és 
fénytechnikai követelmények” pontja szerint kell kiválasztani. A jelz�táblák fóliatípusa lakott 
területen belül EG jel�, lakott területen kívül HI jel� legyen. Általános méretek: kör alakú: 



VIA-TRITA Kft.  Tsz: 1612 

30 

D=600 mm, háromszög alakú: D=750 mm, négyzet alakú: D=600 mm, téglalap alakú: 
D=600x750 mm, nyolcszög alakú: D=600 mm, kerékpárúti jelz�táblák esetén D=450 mm 
továbbá az ÚT 1-1.123 sz. Útügyi M�szaki el�írás 1. és 2. táblázatai alapján. A jelz�táblákat, 
valamint a tartóoszlopokat tüzihorganyzott acél kivitelben kell elhelyezni. 

17. AKADÁLYMENTESÍTÉS 

A tervezési területen a kerékpárosok és a mozgásukban korlátozott személyek akadálymentes 
közlekedése biztosítandó.  

Akadálymentesítés területei: 

- Akadálymentes közlekedés biztosítása a létesítmény területén megfelel� hosszesés és 
keresztesések biztosításával. 

- Kijelölt gyalogátkel�helyek, útcsatlakozások esetén a járda kiemelt szegélyének 
lesüllyesztése, taktilis kövek beépítése. 

- Autóbusz megállóhelyeknél a felszállási hely megközelíthet�sége vaksegít� kövek 
elhelyezésével.  

Az akadálymentesítés tervezése során figyelembe vettük a „MAÚT, Tervezési segédanyag, 
Komplex akadálymentesítés a közlekedési infrastruktúra területén” cím� segédletet. 

A gyalogosok által használt tervezett járdák, útburkolatok hosszesése sehol sem haladja meg a 
8%-ot. A helyszínrajzon megadott gyalogos átvezetéseknél a kiemelt szegélyt – a járda 
érintett szakaszával együtt – le kell süllyeszteni 12 cm-r�l 2 cm-re. A süllyesztés max. 5%-os 
eséssel történhet. 

A taktilis kövek a folyópálya szakaszokon bordás, illetve a járdaszegélynél bütykös felület�
kivitelben alkalmazandóak. Az el�regyártott k�elemeket 30 cm x 30 cm x 6 cm méretben, 
fehér színben kell alkalmazni. A bütykös megállító köveket a gyalogos átkel�helyek 
szélességében, két sorban kell elhelyezni, a lesüllyesztett szegély vonalát követve. A bordás 
köveket a gyalogátkel�hely tengelyében, a gyalogjárdában kell elhelyezni egysoros 
kialakítással, mindenhol 3 m hosszon. Nem kijelölt gyalogátkel�helyek esetén csak két sor 
megállító követ kell elhelyezni a lesüllyesztett szegély mögött. 

A buszmegállóhelyek esetén, a peronokon az els� ajtónál – a jelz�táblától 1,2 m-re mérve – a 
szegély mellett 1 db bütykös, majd a szegélyre mer�legesen, folytatásként 4 db bordás követ 
kell elhelyezni. 

Az akadálymentesítést a „Részletrajzok” tervrajz mutatja be. 

18. TERÜLETIGÉNYBEVÉTEL 

A komplex közlekedési létesítmény megtervezésekor igazodtunk Szolnok Város rendezési 
tervéhez. A szabályozási vonalakat, az azoktól való – kényszer� – kismérték� eltéréseket a 
helyszínrajzokon feltüntettük. 

A Várkonyi István tér – Bimbó utca között a gy�jt�út a meglév�, kijelölt útterületén halad. A 
Bimbó utca – Mester út között a városi gy�jt�út kiszabályozott szélessége 24,00 m. Ezt 
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figyelembe véve helyeztük el a közlekedési létesítményeket (kerékpárút – gy�jt�út – esetleg 
járda – zöldsávok, közm�sávok).  

A Városmajor úti körforgalom által érintett területek helyrajzi számai: 769/9, 776/43, 774/4, 
769/11. 

Érintett területek helyrajzi számai a Bimbó utca – Mester út közötti kiszabályozott szakaszon: 
749/7, 749/6, 731/1, 732, 731/2, 730, 731/6, 731/3, 731/4. 

19. KÖRNYEZETVÉDELEM 

A tervezett útszakaszra külön környezetvédelmi munkarész készült, mely a terv része. A 
dokumentáció – a tervezett forgalmak alapján – bemutatja a környezetre, lakóépületekre 
gyakorolt hatásokat, zajterhelést, légszennyezettségi adatokat. 

A külön környezetvédelmi munkarész szerint a megengedett zajérték határt meghaladó 
értékek jelentkeznek a szomszédos 749/3 hrsz. ingatlan (romos, felhagyott lakóépület) esetén. 
Az érvényes el�írások szerint ezért a gy�jt�út jobb oldalán, az 1+096 – 1+132 km sz. között 
zajárnyékoló falat kell építeni. A falat a kiemelt szegélyt�l 2,0 m-re kell elhelyezni az úttal 
párhuzamosan. A fal hossza 36,0 m, magassága 1,50 legyen. 

Veszélyes hulladékok gy�jtésére, átmeneti tárolására külön tároló helyeket kell kijelölni, 
melyeket vízzáró burkolattal kell kialakítani, valamint meg kell akadályozni, hogy 
csapadékvízzel érintkezzenek, hogy talaj és talajvízszennyezés ne következhessen be. A 
hulladékokat fajtánként elkülönítve kell gy�jteni. Ártalmatlanításukat az erre szakosodott 
vállalatoknál lehet megoldani. Az ártalmatlanításra átadott hulladékokat bizonylatolni 
szükséges. A keletkezett mennyiséget és az átadásra kerül� mennyiségeket bizonylatolni kell. 

Fel kell hívni a kivitelez� figyelmét, hogy veszélyes hulladékot közúton csak ADR vizsgával 
rendelkez� gépjárm�veken lehet szállítani. 

Veszélyes hulladékok gy�jtésénél, átmeneti tárolásánál, ártalmatlanításnál be kell tartani a 
102/1996. (VII.12.)Kor. Rendeletben foglaltakat. 

20. NÖVÉNYTELEPÍTÉS     

A tervezett létesítménnyel érintett fákat, bokrokat ki kell vágni, gyökérteleníteni kell. A 
tervezett zöldfelületeket, rézs�ket füvesíteni, humuszolni szükséges. A fakivágások után a 
tuskók kiszedése is szükséges. A körforgalom középsziget füvesítése, cserjékkel való ellátása 
szükséges. 

Füvesítés: 

A területel�készítés után, ha szükséges finom tereprendezés is végezhet�. A gyepesített 
területeken 10 cm vtg. 5% humusztartalmú, gyommentes, jó vízgazdálkodású talajnak kell 
lennie. Kevés ápolást igényl�, alacsony növés� és kedvez�tlen term�helyi adottságokat 
elvisel� gyepfajok keverékét kell alkalmazni. F�ként a padkán ügyelni kell a kiválasztott 
fajták magas sót�r� képességére. Az erózió érdekében a földm�vet mihamarabb kell 
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füvesíteni. A vízszintes területek füvesítése a kitaposást elkerülend� a növénytelepítés után 
következzen. A füvesítéshez felhasznált f�magmennyiség 4 dkg/m2. Az útment viszonyokat 
t�r� évente kétszeri kaszálást igényl� fajok keverékével (angol perje 20%, vörös csenkesz
40%, felemáslevel� csenkesz 30%, réti perje 10%) kell megoldani a telepítést. A földm�
füvesítésére vonatkozó mennyiségi adatokat az útépítési terv tartalmazza. A 10-12 cm 
magasságot elért füvet 4-5 cm magasra kell vágni. Javasolt a hidrovetés alkalmazása a nagy 
felület, a rézs�k, és a telepítés biztonsága érdekében. 

Cserjeültetés: 

A körforgalom középszigetén díszcserjék ültetése javasolt. 

A cserjék részére 0.4x0.4x0.4 méteres ültet� gödröt irányoztunk el�. A talajjavítás a cserjék 
részére 0,4 kg/db, füvesítésnél 2 kg/m2 szerves trágyával történjen. Vigyázni kell, hogy 
szerves anyag ne kerüljön közvetlenül a gyökér mellé.  
A telepítéshez a term�földet els�sorban az el�zetesen a töltésszélesítés és ároképítés miatt a 
helyszínr�l talajnyeséssel nyert, és az építés alatt megfelel�en gyommentes prizmákban 
deponált földtömeg javításával és annak helyben történ� felhasználásával kell biztosítani.  
Az ültetés helyére érkezett földlabdás és szabadgyöker� növényeket az ültetésig vermelni, 
valamint folyamatosan gondozni kell. A szabadgyöker� növények gyökerét ültetés el�tt 
vissza kell metszeni.   
A cserjéket hármas kötésben kell elhelyezni ligetes telepítésnél 40/60 méretben 3-4 db/ 
mennyiségben kell kiültetni. 

Utógondozás: 

A kivitelez�nek három éves fenntartást kell vállalnia a következ� területeken 
− az elpusztult növényeket pótolni kell, beleértve a gyepet is 
− tányérozás 0,5 m sugarú körben 
− alakító metszés, elszáradt részek eltávolítása, er�sít� metszés 
− a fattyúhajtásokat el kell távolítani, ill. az egyszálazást is el kell végezni 
− kártev�k, károkozók elleni védelem 
− teljes cserje felületen kapálás 
− teljes ültetett kontingenst öntözni kell a fenntartás három éve alatt, évi hatszori 

alkalommal  
− a füves felületeket évente kétszer kaszálni kell, a levágott füvet összegereblyézni 

és elszállítani 
− a kikopaszodott füves területeket újra kell gyepesíteni 
− a vadrágás elleni védelmet megrongálódás esetén cserélni kell 
− a telepítést mindenhol gyommentesen kell tartani 
− csak mechanikai gyommentesítés fogadható el. 

A telepítést követ� els� három évben a végleges begyökeresedésig a telepített növényeket 
rendszeresen kell öntözni, az egy alkalommal kijuttatandó öntözési vízmennyiségek cserjék 
esetén 5 l/db, gyepfelületek esetén 20 l/m2 kijuttatásával. Az öntözés célszer� ideje a kora esti 
és éjszakai órák, az így kijuttatott csapadék ugyanis párolgási veszteség nélkül tud 
hasznosulni. A telepítést követ�en 2-3 évente célszer� talajer� utánpótlást végezni érett 
istállótrágya beforgatásával. 
A cserjefoltokat teljes felülettel évente 3 alkalommal kapálással gyomtalanítani kell.  
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A kivitelez�nek a m�szaki átadás id�pontjáig növénygondozási ütemtervet kell készítenie 3 
évre vonatkozóan. A jóváhagyott terv alapján történ� utógondozás a kivitelez� feladata. 

A föld- és humuszvédelem érdekében a kivitelez� köteles betartani a vonatkozó országos 
szabályok el�írásait, különös tekintettel a term�föld védelmér�l szóló LV/1994. tv. 
el�írásaira.  

Az építési munkák során keletkez� szilárd és folyékony hulladékokat megfelel�en kell 
gy�jteni, a talajra veszélyes anyagokat körültekint�en tárolni és felhasználni, különös 
tekintettel az esetlegesen a telepítéskor alkalmazott m�trágyák, talajjavítók, 
növényvéd�szerek alkalmazására. Telepítésnél a m�anyag konténereket és egyéb 
csomagolóanyagokat a területr�l engedélyes hulladéklerakóba kell szállítani. 

Min�ségi követelmények: 

A földmunkák végzésekor a humuszos term�réteg megmentése céljából deponált humusz 
megfelel� kezelésér�l, esetleges átforgatásáról, gyommentesen tartásáról gondoskodni kell. 
− A növénytelepítéshez valamint a füvesítéshez felhasznált term�talajokat a beépítés 
el�tt akkreditált talajvizsgáló laboratóriumban /a kés�bbi kivitelez�i reklamációk megel�zése 
érdekében/ be kell vizsgáltatni, a talajvizsgálati jegyz�könyveket folyamatosan dokumentálni 
kell, az esetleges eltér� tápanyagértékekre átszámított talajjavításra szánt szerves trágya 
mennyiségeket a Mérnök, a mért adatok ismeretében módosíthatja. 
− A f�magkeverék els� osztályú gyommagmentes legyen, a használandó fémzárolt, 
bevizsgált, a tervez� által javasolt f�mag megkeverési arányait is tartalmazó, szavatosságát 
igazoló min�sítési dokumentumait el�zetesen a Mérnök jóváhagyására meg kell küldeni. 
− A kertészeti kivitelezési munkák megkezdése el�tt egy részletes sávos ütemtervet kell 
készíteni a Kivitelez�nek /szelvényszám és darabszám szerinti bontásban/ a cserjeültetési, 
füvesítési és a kapcsolódó egyéb zöldfelületi kivitelezési munkákról, az áttekinthet�ség és az 
ellen�rizhet�ség céljából. 
− A növényanyagok el�zetes megrendelésér�l, annak ellen�rizhet� mennyiségi és 
min�ségi visszaigazolásairól, az igen nagy mennyiség adott id�szakban, egyidej�
rendelkezésre állásának biztosítottsága érdekében, a beültetések el�tti id�szakig az átmeneti 
nevel�telepek helyszíneir�l, a kiírásban szerepl� növényanyag fizikai meglétér�l a Mérnököt 
el�zetesen tájékoztatni kell, hogy az ültetések el�tti min�ségi és növény-egészségügyi 
szemlét, egy el�min�sítés keretén belül el lehessen végezni. 
− A cserjék min�sége konténeres  2l 40/60 méretben. 
− A kivitelez�nek a Mérnök jóváhagyásával ki kell dolgozni egy mintavételi eljárást, 
mely tartalmazza, hogy milyen mennyiségi tételek esetén kötelez�, milyen módon, kiknek a 
jelenlétében, és milyen szempontok alapján kell a min�ségi ellen�rzéseket elvégezni. Ezek 
dokumentálása, igazoltatása nélkül a munkákat nem kezdheti meg a Kivitelez�. 
− A növényanyag feleljen meg az MSZ-20210/1, -5-82, MSZ-12170-86, MSZ-20208-1-
1975-1982, MSZ-12172-86. szabványok vonatkozó el�írásoknak. Az anyagok min�ségi 
megfelel�ségét, szállítását és a tárolását e szabványoknak megfelel�en kell végezni, és 
igazolni.  
− A növénytelepítési munka az ÚT 3-2.105:1983. ágazati irányelvben és az MSZ-04-
801/1-1990. ágazati szabványba foglalt el�írások szerint végezend�. Az elkészült munka ezen 
el�írások I. osztályú min�ségét elégítse ki. 
− A növénytelepítés és a kapcsolódó egyéb kertészeti munkák befejeztével a Kivitelez�
egy végleges, Megvalósulási rajzot kell, hogy elkészítsen, feltüntetve az esetleges, el�zetesen 
a Mérnökkel egyeztetett, szükségszer�ségb�l indokolt változtatások feltüntetésével. 
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21. MIN�SÉGÜGYI FEJEZET      

1994 óta a szabványok alkalmazása nem kötelez�, csak ajánlott. Ezért is fontos precíz 
hivatkozás az építmények, szerkezetek, termékek - tervez� által elvárt - min�ségére 
vonatkozóan. 
2002. január óta már nem lehet jogszabállyal kötelez�vé tenni szabványokat. Az érvényes 
jogszabályok alkalmazása viszont kötelez�. 
A betonok min�ségét az MSZ 4798-1:2004 szabvány figyelembe vételével tervezzük meg. 
Ennek megfelel�en a tervben lév� betonok feleljenek meg az alábbiaknak: 
 Süllyesztett és kiemelt szegélyt ágyazó és megtámasztó beton: C25/30-XC2 
 Süllyesztett és kiemelt szegély, beton kapubehajtó, betonjárda: C 30/37-XF4, XA1, 
XK1(H), XV1 (H), Dmax: 16 mm S2, C 

- Süllyesztett szegélyk� mérete: 40 x 20 x 15 cm 
- Kiemelt szegélyk� mérete: 25 x 30 x 15 cm 

− Homok, homokos kavics MSZ 18293:1979 szerint. 
− Zúzottk� 18291:1978 szerint 
− K�por MSZ 18296:1979 szerint 
− K�liszt 18295:1979 
− Adalékanyag betonba MSZ EN 12520 szerint 
− Adalékanyag hidraulikusan kötött keverékhez MSZ EN 13242 szerint 
− A homok agyag iszaptartalma betonokhoz max. 10% (térfogat) lehet 
− Felhasználható víz MSZ EN 1008:2002 szabvány szerint 
− A friss beton légtartalma 4-6% között legyen. A megszilárdult beton távolsági tényez�je �

0,22 cm legyen, és nyomószilárdsága nem csökkenhet 25%-nál nagyobb mértékben. 
Folyósítószer használata megengedett a gyártás során. 

− A beton recepturát meg kell tervezni és azt a Mérnök képvisel�jének is el kell fogadni. 
− A tervezett beton megfelel�ségének ellen�rzésére nagy hangsúlyt kell fektetni. 
− A tervezett beton esetében a gyártó az el�írt követelmények szerint megrendelt beton 

tulajdonságáért, megfelel�ségéért felel. 
− A beton nyomószilárdságának tervezett értékét két párhuzamos eljárás alkalmazása közül 

a következ�k szerint kell meghatározni 
• A használati élettartam és a környezeti hatások alapján 
• A tartóssági követelmények figyelembe vételével a szerkezet betonjának tervezett 

nyomószilárdságának, és a betonszerkezet teherbíró képességének statikai 
számításával a beton igénybevétele alapján meghatározott nyomószilárdság két 
értéke közül a nagyobb nyomószilárdsági érték a szükséges. 

A megfelel�ségi feltételeket igazolni kell. 
Be kell tartani a gyártásközi ellen�rzésre vonatkozó ellen�rzési kötelezettséget, értékelést, 
felügyeletet tanúsítást. 

A CKt-4 feleljen meg az ÚT 2-3.206 (e-ÚT 06.03.51) és az ÚT 2-3.207 (e-ÚT 06.03.52) sz. 
Útügyi M�szaki El�írásban rögzítetteknek. Az alkalmazható cement CEM I. vagy CEM II. 
lehet normál szilárdságú 32,5 szilárdsági osztályú.

A homokoskavics véd�réteg az ÚT 2-1.222 (e-ÚT 06.02.11) sz. Útügyi M�szaki El�írás 
szerint tervezhet� és építhet�. A véd�réteg el�írt minimális tömörségi küszöb értéke 96% 
relatív tömörség legyen.  A teherbírási mutató E2 legalább 60 N/mm2 értéket érjen el.  
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Új és régi pályaszerkezet csatlakozásánál a  köt�réteg alá a repedés áttükröz�dés 
kockázatának csökkentésére aszfalt er�sít� rácsot kell használni, amely ÉME engedéllyel 
rendelkezzen. Az aszfaltrács hordozóanyag nélküli üvegszál er�sítés�, nagy 
szakítószilárdságú, mechanikusan rögzített, 100% UV stabil polipropilén legyen. Nyúlása �
3%lehet. Az er�sít� rács alá 1,2 kg/m2 mennyiség�, tiszta bitumen felhordása szükséges. A 
megkívánt szakítószilárdság 100 kN/m2 egymásra mer�leges két irányban. Az üvegszál 
elasztikus modulusa érje el a 70.000 Mpa értéket. A húzószilárdság 2%-os alakváltozás esetén 
ne essen 65 kN/m2  alá. Szakadási nyúlás = 3% Bitumen telítettség min.1,1  kg/m2  -t érje el.  
.  

Közúti jelz�táblák:   ÚT   2-1. 114:2004 (e-ÚT 04.02.11)  
                  125:2001 (e-ÚT 04.02.21) 
        126:2001 (e-ÚT 04.02.22) 
        127:2001 (e-ÚT 04.02.23) 
        128:2001 (e-ÚT 04.02.24) 
        129:2001 (e-ÚT 04.02.31) 
        130:2001 (e-ÚT 04.02.25) 
        131:2001 (e-ÚT 04.02.32) 
        132:2001 (e-ÚT 04.02.26) 

Útburkolati jelek: ÚT 2-1. 150:2001 (e-ÚT 04.03.21) 

Útbaigazító táblák: ÚT 1-1. 156:2002 (e-ÚT 04.00.13) 

Szerkezetek méretezése és meger�sítése: ÚT 2-1. 202:2005 (e-ÚT 06.03.13) 

Földm� véd�réteg: ÚT 2-1.222:2007 (e-ÚT 06.02.11) 

Alaprétegek: ÚT 2-3.206:2003 (e-ÚT 06.03.51), ÚT 2-3.207:2007 (e-ÚT 06.03.52), 

Aszfaltkeverékek: ÚT 2-3.301-1:2010 (e-ÚT 08.02.11) 

Aszfaltok építési feltétele: ÚT 2-3. 302:2010 (e-ÚT 06.03.21) 

Betonburkolatok: ÚT 2-3. 201:2006 (e-ÚT 06.03.16), ÚT 2-3. 211:2006 (e-ÚT 06.03.15) 

Bontott anyagok újrahasznosítása: ÚT 2-3.706:2003 (e-ÚT 05.02.51) 
      ÚT 2-3.707:2008  (e-ÚT 05.02.52) 
      ÚT 2-3.708:2009 (e-ÚT 05.02.53) 

22. ÉPÍTÉS IDEJE ALATTI FORGALMI REND 

A beépített területen lév� útszakasz (Várkonyi tér – Bimbó utca közötti szakaszon), illetve a 
végcsomópont építése során az építés alatti forgalmi rendet úgy kell kialakítani, hogy a 
forgalom szakaszos építés mellett félpályás útlezárással mindig biztosítható legyen. Az 
ingatlanok megközelítését csak a lehet� legkisebb mértékben szabad korlátozni, a 
tömegközlekedést a felújítás teljes idejére biztosítani szükséges. Az építés ideje alatt a 
forgalmi sáv szélessége min. 2,75 m legyen. 



VIA-TRITA Kft.  Tsz: 1612 

36 

A Bimbó utca – Mester út közötti új útszakasz építése a közúti forgalom zavarása nélkül 
lehetséges.  

Az építés alatt a szükséges helyeken ideiglenes buszmegállóhelyeket kell kijelölni az építésen 
kívüli területeken. Az ideiglenes megállóhely kijelölése esetén a gyalogosok számára szilárd 
burkolatú, gyalogosan megközelíthet� leszállóhelyr�l kell gondoskodni. Az ideiglenes peron 
szélessége 1,50 m, hosszúsága min. 12,00 m legyen. Az elkorlátozás vége után – az autóbusz 
megállóhelyre való beállása érdekében – min. 17,00 m hosszú szakasz szabadon biztosítandó 
(20/1984. (XII.21.) KM számú rendelet alapján). 

A munkaterületen, illetve annak környezetében kialakított jelzésrendszerben ellentétes 
értelm� utasítások nem lehetnek, ezért azokat a közúti jelz�táblákat, amelyek a közúton 
végzett munkák miatt nem érvényesek, vagy a kialakított forgalmi renddel ellentétes 
értelm�ek, el kell távolítani, illet�leg érvényteleníteni kell (pl. letakarás fekete fóliával, 
tájékoztató táblák áthúzásával, stb.). 

A közúti munkahelyet szabványos útelzáró, elkorlátozó vagy forgalomterel� elemek 
alkalmazásával körül kell határolni.  

Az állandó munkahelyek forgalommal párhuzamos oldalain sávozott terel�táblákat kell 
elhelyezni, melyek távolsága egymástól legfeljebb 10 m belterületen. A sávozott 
terel�táblákat mindkét forgalmi irány számára a hátoldalon megismételve kell elhelyezni. A 
mozgó munkahelyek esetén terel�kúpokat kell alkalmazni. 

Az elkorlátozott területen csak sárga villogó fényt adó lámpák alkalmazhatók. Az elkorlátozás 
úttestre es� sarokpontját lámpával meg kell jelölni. 

A közúti munkahelyekre alkalmazott veszélyt jelz� táblát az elkorlátozás kezdete el�tt lakott 
területen 50 – 100 m-re kell elhelyezni. 

Az állandó munkahelyek esetében a tilalmi jelzéseket az úttest (útpálya) bal oldalán meg kell 
ismételni, ha az úton az állandó jelzések (jelz�táblák) az út bal oldalán megtalálhatók. Ha a 
jelzés helye és az elkorlátozás kezdete között, továbbá az elkorlátozással érintett szakaszon 
belül útkeresztezés van, a tilalmi jelz�táblákat az útkeresztezés után meg kell ismételni. 

Valamennyi becsatlakozó úton el� kell jelezni a munkavégzés tényét „Úton folyó munkák” 
jelz�táblákkal. Az ideiglenesen lezárt becsatlakozó utak elején el� kell jelezni a lezárást 
„Zsákutca” táblákkal, az ingatlanbejárók tulajdonosait el�re tájékoztatni kell a csatlakozójuk 
várható id�szakos lezárásáról és annak id�pontjáról. 

A közúton végzett munkák ideje alatt is biztosítani kell a gyalogosok és kerékpárosok 
biztonságos közlekedését. 

A közúton végzett munkák befejezését követ�en a tervezett forgalomszabályozást 
haladéktalanul életbe kell léptetni.  

Az építési szakaszok mentén elhelyezett olyan táblákat, melyek az építési adatokról, 
határid�kr�l, kivitelez�r�l, felel�s vezet�kr�l tájékoztatnak, az út kezel�jének egyedi el�írásai 
szerint – a közúti jelzésekt�l elkülönülten – kell elhelyezni. Az úton a munkavégzés ideje 
alatti forgalomkorlátozást illetve terelést csak a közútkezel�i hozzájárulásban foglaltak 
betartásával szabad megvalósítani. 
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A kivitelezés el�tt az építés idejére a kivitelez�nek részletes ideiglenes forgalomszabályozási 
tervet kell készítenie, amely alapján arra a közútkezel�i hozzájárulást meg kell kérni. 

23. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK       

A terven szerepl� magasságok EOMA alapszintre vonatkoznak, a terv egységes EOV 
koordináta-rendszerben készült. 

A felhasznált magassági alappontok listáját, a felmérési alappontokat a m�leíráshoz csatolt 
táblázatok tartalmazzák. A földmérési jelek védelmét az 1996. évi LXXVI. törvény 20. §-a 
tartalmazza. Magyarország területén a földmérési pontjelek az állam tulajdonát képezik. A 
BTK 215. § szerint: „Aki földmérési jelet megsemmisít, megrongál vagy elmozdít, vétséget 
követ el és pénzbüntetéssel büntetend�”.  

24. MUNKAVÉDELEM, T�ZVÉDELEM       

Az építkezés során az érvényben lév� munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat, 
a t�zvédelmi és egyéb el�írásokat a legszigorúbban be kell tartani. Ez a tervdokumentáció az 
érvényes egészségügyi és a munkavégzés biztonságát szolgáló szabályok, valamint szociális 
el�írások figyelembevételével készült, illetve azok megvalósítása megtervezésre került. A 
tervek biztosítják az építéshez a munkavédelmi el�írások betartásának feltételeit. A kivitelez�
munkavédelmi felel�st (vagy felel�söket) köteles kijelölni, és biztosítani kell, hogy a 
munkavégzés idején mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felel�s. Az építés konkrét 
lebonyolításával kapcsolatos részletes munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat 
a kivitelez� által készítend� részletes organizációs tervnek kell tartalmaznia. Fentiekért az 
építésvezet� felel�s. Utalva arra, hogy a balesetelhárító el�írások mell�zését vagy 
csökkentését semmi sem indokolja, külön felhívjuk a kivitelez� figyelmét az alábbiak pontos 
betartására: 

• A munkahelyek lezárását és kivilágítását el�írásszer�en meg kell valósítani, 
a munkaárkokon való átjárást kell� módon biztosítani szükséges. 

• Munkavégzés biztonságát fokozott figyelemmel kell biztosítani! 

• Földmunkák végzését sz�k munkatér esetén kézi er�vel írjuk el�. 

• Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen lehetséges, ahol más 
létesítményekben a gépi földmunkákból károk nem keletkezhetnek. 

• Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kár el�fordulása lehetséges, úgy a gépi földmunka 
végzését feltétlenül mell�zni kell.  

• A nyilvántartás m�szaki el�írásait, balesetvédelmi követelményeit be kell tartani. 

• A közm�vek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni, és a tervbe bejelölni. 
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Keresztez� közm�veket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett 
területen lév� közm�vezetékek üzemeltet�it�l szakfelügyeletet kell kérni, illetve 
biztosítani. 

• Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok 
feltárását ilyen helyeken igen gondos, óvatos felállással kell elvégezni. Különös gondot 
kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A 
munkahely melletti vezetéknek szakközeg (üzemeltet�) útján való áramtalanításáról is 
gondoskodni kell. 

• Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös 
figyelemmel, gondossággal, folyamatos m�szaki felügyelet és irányítás mellett. 

A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni 
segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények 
figyelembevételével a kivitelez� feladata. 

A munka bármelyik fázisában biztosítandó a forgalmi lehet�ség az esetleges t�zoltó vagy 
ment�autó részére. 

Veszélyes hulladékok gy�jtésére, átmeneti tárolására külön tároló helyeket kell kijelölni, 
melyeket vízzáró burkolattal kell kialakítani, valamint meg kell akadályozni, hogy 
csapadékvízzel érintkezzenek, hogy talaj és talajvízszennyezés ne következhessen be. A 
hulladékokat fajtánként elkülönítve kell gy�jteni. Ártalmatlanításukat az erre szakosodott 
szakvállalatoknál lehet megoldani. Az ártalmatlanításra átadott hulladékokat bizonylatolni 
szükséges. 

Fel kell hívni a kivitelez� figyelmét, hogy veszélyes hulladékot közúton csak ADR vizsgával 
rendelkez� gépjárm�veken lehet szállítani. 

Veszélyes hulladékok gy�jtésénél, átmeneti tárolásánál, ártalmatlanításnál be kell tartani a 
102/1996. (VII.12.)Kor. Rendeletben foglaltakat. 

A megvalósítás során a t�zvédelemre a megel�zésre ugyanolyan hangsúlyt kell fektetni, mint 
az egészség meg�rzésre és a munkahelyi balesetek elkerülésére. 

A legfontosabb  t�zvédelmi jogszabályokat ismerni kell a dolgozóknak és a munkahelyen 
oktatás formájában is meg kell azokat ismertetni. Az oktatást dokumentálni kell és a 
dolgozóknak aláírásukkal kell igazolni, hogy a jogszabályokat megértették és betartásuk 
érdekében minden t�lük telhet�t megtesznek, hogy elkerülhet�k legyenek a t�zesetek. Csak 
olyan munkavállaló foglalkoztatható, aki a munkájához szükséges t�zvédelmi ismeretekkel 
tisztában van. (1996. évi XXXI. Trv)) 

Betartandó jogszabályok:

Törvények:

• 1966. évi XXXl. Törvény a t�z elleni védelemr�l, a m�szaki mentésr�l, és a 
t�zoltóságról.  

Kormányrendeletek:
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• 115/1996 (Vll.24.) Korm. rendelet a t�zvédelmi hatósági tevékenység részletes 
szabályairól, a hivatalos önkormányzati t�zoltóságok illetékességi testületér�l.  

• 116/1996 (Vll.24.) Korm Rendelet a t�zvédelmi bírságról.  

Miniszteri rendelet:
• 30/1996 (Xll.6.) BM rendelet a t�zvédelmi szabályzat készítésr�l. 
• 35/1996 (Xll.29.) BM  rendelet az Országos T�zvédelmi Szabályzat kiadásáról.  
• 13/1997 (ll.26.) BM rendelet a t�zesetek vizsgálatára vonatkozó szabályról  
• 48/1999 (Xll.15.) BM Katasztrófavédelem feladatai, a védekezés…. 

A t�zvédelemmel összefügg� legfontosabb nemzeti szabványok 
 MSZ 9936  Veszélyes áruk… 
 MSZ 1500-14 Villamosság, közterületek 
 MSZ 1610-8  Közterületek 
 MSZ 16040-1,3,4, Sztatikus feltölt�dés  

A szabványban meghatározott foglalkozási ágban és munkakörben csak t�zvédelmi 
szakvizsgával rendelkez� személy foglalkoztatható. 
A t�zvédelmi szakvizsgáztatást az adott munkakörre képesítést adó oktatás keretében az 
oktatást végz� köteles megszervezni.  
Az 53/2005 (Xl.10.) BM rendelet alapján, szakvizsga kell. (Szakvizsgát csak regisztrált 
oktatásszervez� vagy oktató végezhet. 

25. MELLÉKLETEK        

- Tervez�i nyilatkozat  
- Forgalmi vizsgálat munkarészei 
- Nyilatkozatok, jegyz�könyvek 
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 Dr. Sebestyén Gy. krt. nyugati ág, forgalmak, építés el�tt

Összes forgalmi sáv 2
Hálózati funkció b

ÁNF [j/nap] 6686 1872 246 74 231 213 74 141 0 80 0 9 9626
ÁNF [E/nap] 6686 1872 443 185 323 383 185 353 0 56 0 23 10509
ÁNF [j/nap] 6851 1918 246 74 235 217 75 144 0 81 0 9 9851
ÁNF [E/nap] 6851 1918 444 185 329 390 188 359 0 57 0 23 10745
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 Dr. Sebestyén Gy. krt. keleti ág, forgalmak, építés el�tt

Összes forgalmi sáv 2
Hálózati funkció b

ÁNF [j/nap] 731 259 17 0 13 38 14 3 0 14 243 2 1334
ÁNF [E/nap] 731 259 31 0 18 68 35 8 0 10 73 5 1237
ÁNF [j/nap] 749 265 17 0 13 39 14 3 0 14 245 2 1362
ÁNF [E/nap] 749 265 31 0 19 70 36 8 0 10 74 5 1265

2015

2014
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Dr. Sebestyén Gy. krt., keleti ág, forgalmak, építés el�tt
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Városmajor út, északi ág, forgalmak, építés el�tt

Összes forgalmi sáv 2
Hálózati funkció b

ÁNF [j/nap] 2835 764 255 80 117 27 16 15 0 44 0 4 4157
ÁNF [E/nap] 2835 764 459 200 164 49 40 38 0 31 0 10 4589
ÁNF [j/nap] 2905 783 255 80 119 27 16 15 0 44 0 4 4250
ÁNF [E/nap] 2905 783 460 200 167 49 41 38 0 31 0 10 4685
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Városmajor út, északi ág forgalma, építés el�tt
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Városmajor út, déli ág, forgalmak, építés el�tt

Összes forgalmi sáv 2
Hálózati funkció b

ÁNF [j/nap] 4832 1560 183 37 132 197 71 138 0 98 397 11 7656
ÁNF [E/nap] 4832 1560 329 93 185 355 178 345 0 69 119 28 8091
ÁNF [j/nap] 4951 1599 183 37 134 201 72 141 0 99 401 11 7829
ÁNF [E/nap] 4951 1599 330 93 188 361 181 351 0 69 120 28 8271
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 Mester út (3225 j. út) forgalma, építés el�tt

Összes forgalmi sáv 2
Hálózati funkció b

ÁNF [j/nap] 3152 1038 155 32 128 88 68 59 0 88 242 6 5056
ÁNF [E/nap] 3152 1038 279 80 179 158 170 148 0 62 73 15 5353
ÁNF [j/nap] 3230 1064 155 32 130 90 69 60 0 89 244 6 5170
ÁNF [E/nap] 3230 1064 280 80 182 161 173 150 0 62 73 15 5471
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 Dr. Sebestyén Gy. krt., nyugati ág, forgalmak, építés után

Összes forgalmi sáv 2
Hálózati funkció b

ÁNF [j/nap] 7366 2061 251 76 252 232 79 158 0 87 0 9 10571
ÁNF [E/nap] 7366 2061 451 190 352 418 199 395 0 61 0 23 11516
ÁNF [j/nap] 8048 2252 253 77 271 250 86 170 0 90 0 9 11506
ÁNF [E/nap] 8048 2252 455 192 379 450 214 425 0 63 0 24 12502
ÁNF [j/nap] 8214 2299 253 77 276 255 87 173 0 91 0 10 11734
ÁNF [E/nap] 8214 2299 456 193 386 459 218 433 0 64 0 24 12744
ÁNF [j/nap] 8845 2475 256 78 298 275 94 187 0 93 0 10 12610
ÁNF [E/nap] 8845 2475 460 194 417 495 235 467 0 65 0 24 13678
ÁNF [j/nap] 8993 2517 256 78 304 280 96 190 0 93 0 10 12817
ÁNF [E/nap] 8993 2517 461 195 425 504 240 476 0 65 0 24 13901
ÁNF [j/nap] 9535 2668 258 78 328 303 104 206 0 91 0 10 13581
ÁNF [E/nap] 9535 2668 465 196 460 545 259 515 0 64 0 24 14731
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Dr. Sebestyén Gy. krt., keleti ág forgalma, építés után

Összes forgalmi sáv 2
Hálózati funkció b

ÁNF [j/nap] 3283 917 124 25 124 93 88 62 0 86 0 6 4808
ÁNF [E/nap] 3283 917 224 63 174 167 219 155 0 60 0 15 5276
ÁNF [j/nap] 3587 1001 125 25 134 100 94 67 0 89 0 6 5229
ÁNF [E/nap] 3587 1001 226 63 187 180 236 167 0 62 0 16 5725
ÁNF [j/nap] 3661 1022 126 25 136 102 96 68 0 90 0 6 5332
ÁNF [E/nap] 3661 1022 226 63 191 183 240 170 0 63 0 16 5836
ÁNF [j/nap] 3942 1101 127 26 147 110 104 74 0 91 0 6 5727
ÁNF [E/nap] 3942 1101 228 64 206 197 259 184 0 64 0 16 6262
ÁNF [j/nap] 4008 1119 127 26 150 112 106 75 0 92 0 6 5821
ÁNF [E/nap] 4008 1119 229 64 210 201 264 187 0 64 0 16 6363
ÁNF [j/nap] 4250 1186 128 26 162 121 114 81 0 90 0 6 6165
ÁNF [E/nap] 4250 1186 231 65 227 218 286 203 0 63 0 16 6743
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Városmajor út, északi ág, forgalmak, építés után

Összes forgalmi sáv 2
Hálózati funkció b

ÁNF [j/nap] 2939 814 257 80 123 29 17 16 0 46 0 4 4326
ÁNF [E/nap] 2939 814 462 200 173 51 43 41 0 33 0 10 4766
ÁNF [j/nap] 3211 889 259 81 133 31 19 18 0 48 0 4 4692
ÁNF [E/nap] 3211 889 466 202 186 55 47 44 0 34 0 10 5144
ÁNF [j/nap] 3277 908 259 81 135 31 19 18 0 49 0 4 4782
ÁNF [E/nap] 3277 908 467 203 189 56 47 45 0 34 0 11 5237
ÁNF [j/nap] 3529 978 262 82 146 34 20 19 0 49 0 4 5124
ÁNF [E/nap] 3529 978 471 205 204 61 51 48 0 35 0 11 5593
ÁNF [j/nap] 3588 994 262 82 149 34 21 20 0 50 0 4 5204
ÁNF [E/nap] 3588 994 472 205 208 62 52 49 0 35 0 11 5677
ÁNF [j/nap] 3804 1054 264 83 161 37 23 21 0 49 0 4 5500
ÁNF [E/nap] 3804 1054 476 207 225 67 56 53 0 34 0 11 5987
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Városmajor út, déli ág, forgalmak, építés után

Összes forgalmi sáv 2
Hálózati funkció b

ÁNF [j/nap] 2976 961 102 21 75 127 46 88 0 58 222 6 4682
ÁNF [E/nap] 2976 961 184 53 106 229 115 219 0 40 67 15 4963
ÁNF [j/nap] 3251 1049 103 21 81 137 49 94 0 60 231 6 5084
ÁNF [E/nap] 3251 1049 186 53 114 247 123 236 0 42 69 16 5386
ÁNF [j/nap] 3318 1071 103 21 83 140 50 96 0 60 232 6 5182
ÁNF [E/nap] 3318 1071 186 53 116 251 126 240 0 42 70 16 5489
ÁNF [j/nap] 3573 1153 104 21 89 151 54 104 0 61 237 6 5555
ÁNF [E/nap] 3573 1153 188 54 125 271 136 259 0 43 71 16 5889
ÁNF [j/nap] 3633 1173 105 22 91 154 55 106 0 61 237 6 5642
ÁNF [E/nap] 3633 1173 188 54 127 277 138 264 0 43 71 16 5985
ÁNF [j/nap] 3852 1243 105 22 98 166 60 114 0 60 233 6 5961
ÁNF [E/nap] 3852 1243 190 54 138 299 149 286 0 42 70 16 6339
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 Mester út (3225 j. út) északi ág forgalma, építés után

Összes forgalmi sáv 2
Hálózati funkció b

ÁNF [j/nap] 3857 1260 158 32 168 117 89 88 0 106 259 8 6141
ÁNF [E/nap] 3857 1260 285 80 235 211 222 219 0 74 78 20 6540
ÁNF [j/nap] 4214 1376 160 32 181 126 95 94 0 110 268 8 6665
ÁNF [E/nap] 4214 1376 288 81 253 227 239 236 0 77 80 21 7091
ÁNF [j/nap] 4300 1405 160 32 184 128 97 96 0 111 270 8 6793
ÁNF [E/nap] 4300 1405 288 81 258 231 243 240 0 78 81 21 7227
ÁNF [j/nap] 4631 1513 162 33 199 139 105 104 0 113 275 9 7281
ÁNF [E/nap] 4631 1513 291 82 278 250 262 259 0 79 83 22 7749
ÁNF [j/nap] 4709 1538 162 33 203 141 107 106 0 113 276 9 7395
ÁNF [E/nap] 4709 1538 292 82 284 254 267 264 0 79 83 22 7873
ÁNF [j/nap] 4992 1630 163 33 219 153 116 114 0 111 271 8 7812
ÁNF [E/nap] 4992 1630 294 83 307 275 289 286 0 78 81 21 8336
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 Mester út (3225 j. út) déli ág forgalma, építés után

Összes forgalmi sáv 2
Hálózati funkció b

ÁNF [j/nap] 2188 715 90 18 96 66 50 50 0 61 146 5 3485
ÁNF [E/nap] 2188 715 162 45 134 119 125 125 0 42 44 13 3712
ÁNF [j/nap] 2391 781 91 18 103 71 54 54 0 63 152 5 3783
ÁNF [E/nap] 2391 781 164 45 144 128 134 134 0 44 46 13 4025
ÁNF [j/nap] 2440 797 91 18 105 73 55 55 0 63 153 5 3856
ÁNF [E/nap] 2440 797 164 46 147 131 137 137 0 44 46 13 4102
ÁNF [j/nap] 2628 858 92 18 113 78 59 59 0 65 156 5 4132
ÁNF [E/nap] 2628 858 166 46 159 141 148 148 0 45 47 13 4398
ÁNF [j/nap] 2672 873 92 18 116 80 60 60 0 65 156 5 4197
ÁNF [E/nap] 2672 873 166 46 162 144 151 151 0 45 47 13 4469
ÁNF [j/nap] 2833 925 93 19 125 86 65 65 0 64 154 5 4433
ÁNF [E/nap] 2833 925 167 46 175 155 163 163 0 44 46 13 4732
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