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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

Felelős  tervező :  

Neve :    Balla  Ottó 

Címe :    4030 Debrecen, Dobverő utca 12. 

Jogosultság  száma :  KÉ-K / 09-0896  

 
Alulírott, mint tervező kijelentem, hogy a tervezett létesítmény műszaki megoldása megfelel a vonat-

kozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak – azon belül a környezetvédelmi elő-

írásoknak-, élet- és balesetvédelmi előírásoknak. 

A fenti tárgyú, fenti helyre és fenti megbízónak (építtetőnek) tervezett létesítmény terveit az általános 

érvényű hatósági előírásokat - ezeken belül az 1997. Évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításá-

ról és védelméről, a 45/1997. (XII. 29.) KTM, a 46/1997. (XII. 29.) KTM és a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendele-

tek, a 235/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

(OTÉK), munkavédelmi követelményeket és a közmű és útépítési rendeletek, szabályzatok, országos és 

ágazati (szakmai) szabványok /MSZ/, valamint a műszaki előírásokat betartva készítettem el. 

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek az ÚME (Útügyi Műszaki Előírások), valamint az 55/2011. 

(X. 24.) NFM rendelet előírásainak. 

A tárgyi létesítmény tervezésére a fenti Mérnök Kamarai szám alapján jogosult vagyok. 

 

TERVEZŐI  MUNKAVÉDELMI  NYILATKOZAT 
 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. és a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelet 

valamint a 4/2002. (II. 20.) SzCsM – EüM rendelet alapján kijelentjük, hogy a tárgyi munka kiviteli és 

engedélyes tervdokumentációját a létesítményre, valamint az üzemeltetésre vonatkozó, tervezéskor 

érvényben lévő jogszabályok, szabványok, szabályzatok, és egyéb hatósági előírások figyelembe vé-

telével készítettük el.   

 

A  tervezett  műszaki  megoldás  megfelel  az  Etv.  31. §  (2)  bekezdés  c.)  –h)  pontjaiban  megha-

tározott  követelményeknek . 

 

 



 
 

 

 

tervszám: 10/2018 

 
 

TERVEZŐI  TŰZVÉDELMI  NYILATKOZAT 
 

Alulírott, Balla Ottó, mint Tervező kijelentem, hogy a tervezett létesítmény műszaki megoldása megfe-

lel a vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak – azon belül a környezet-

védelmi előírásoknak, élet- és balesetvédelmi előírásoknak. 

 

A terv műszaki megoldásai megfelelnek a: 

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról kiadásáról 

- 253/1997.(XII. 20.) Kormányrendelettel kiadott OTÉK előírásai és a módosítására kiadott Kor-

mány rendeletek. 

 

TERVEZŐI  KÖRNYEZETVÉDELMI  NYILATKOZAT 
 
Az  engedélyes  és  kiviteli  tervek  készítésénél  az  alábbi  rendeletek , előírások  vonatkozó  fejeze-

teit  tartottuk  be : 

 

- 1995.  évi  LIII.  Tv. – A  környezet  védelmének  általános  szabályairól   

- 1991.  évi  XX.  Tv. – A  helyi  önkormányzatok  és  szerveik , a  köztársasági  megbízottak , valamint  

egyes  centrális  alárendeltségű  szervek  feladat  és  hatásköréről  

- 21/1970.  ( VI.  21. )  Kormány  rendelet : A  fák  védelméről  és  annak  módosítására  kiadott  

128/1999.  ( VIII.  13. )  Kormány  rendelet   

- 98/2001.  ( VI.  15. )  Kormány  r. – A  veszélyes  hulladékkal  kapcsolatos  tevékenység  végzésének  

feltételeiről      

- 1995.  évi  LVII.  Tv.  – A  vízgazdálkodásról és az ezt módosító 2007. évi LXXXII. Tv. és  CXLIX tv. 

- 21/2001.  ( II.  14. )  Kormány  r. - A  levegő  tisztaságának  védelméről 

- 284/2007. ( X. 29. ) Kormány rendelet – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól  

 

Táj és természetvédelem: 

Az építési munka sem táj, sem természetvédelmi területet nem érint. 

A tervezett létesítmény környezetében 

• Helyi védettségű természeti érték 

• Érzékeny Természeti Terület 

• Természetvédelmi oltalom alatt álló terület nem található. 

 

 

Debrecen, 2018. február hó 

 

 

 ………………………………… 

 Balla Ottó 

 tervező 



Balla Ottó egyéni vállalkozó 
4030  Debrecen,  Dobverő utca 12.        
b.ballaotto@gmail.com                     tel.: 06-30-69-045-79 

 

 

1. oldal 

Megrendelő: 

Kisújszállás Város Önkormányzata 
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 

 

Terv megnevezése:   

Kisújszállás, Betyár utca útburkolat-felújítás 

kiviteli terve 

 

Terv típus: 

KIVITELI TERV 

 

 
MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Előzmények 
A kiviteli tervek elkészítésére Kisújszállás Város Önkormányzata adott megbízás.  

Az érintett szakaszra behajlás méréseket nem készíttettünk, mivel a Megrendelő 

nem kérte, ellenben elvégeztük a geodéziai felmérést és előállítottuk a tervezési 

térképet. 

Az Önkormányzat által átadott rendezési terv adatait a tervezés során felhasz-

náltuk, az útépítési tervekbe beépítettük. 

 

Meglévő állapot 
A meglévő pályaszerkezet erősen elhasználódott, kátyús, repedezett, megsüly-

lyedt. A tervezési szakaszon buszforgalom van. Nehézgépjárművek forgalma nem 

jellemző. 

A Betyár utca burkolat-felújítását az Vásár utcától terveztük a Bocskai utca 

zugig.  

A meglévő pálya aszfaltból, aszfaltmakadámból készült. A burkolatszélek letö-

redeztek, helyenként a padka felhízása miatt a burkolat széle földdel takart. 

A burkolat szélesség: 5,8-4,60 m 

 

A tervezett út belterületi közút 

• Tervezési osztály mind két szakasz esetén: B.VI. 

• Tervezési sebesség: 40 km/h 

 

A tervezés tárgyának leírása 
Kisújszállás, Betyár utca útburkolat-felújítás terve   

 

Tervezési paraméterek 
 Tervezési adatok: 

Belterületen, önkormányzati úton: 
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- Útkategória:    Lakóút (B.VI.C.) 

- Tervezési sebesség:   40 km/h 

- Forgalmi sávok száma:   2 

- Forgalmi sáv szélessége:   2,25 m 

- Padka szélessége:    min 1,00 m 

- Rézsűhajlás:     1:1 

- Korona szélessége:   min 7,00 m 

 

 

 Tervezői döntések, javaslatok indoklása 
A burkolat szemrevételezés alapján elhasználódott, javításra szorul, ezért az a 

tervezői döntés, hogy a burkolatot fel kell újítani. A felújítás alatt egy új kopóréteg 

gépi beépítését értjük, mely aszfaltréteg alá egy réteg kiegyenlítő kell kihúzni. 

A földpadka helyi anyagból készült, s ennek a felújítását is el kell végezni. A 

padka felújításánál fontos, hogy megfelelő oldaleséssel kerüljön kialakításra, és ne 

legyen a burkolat és az aszfalt széle találkozásánál padka „felhízás”.  

 

 

 

Az útszakasz leírása 
Az érintett útszakasz teljes útburkolat felújításra kerül, ami magában foglalja a 

burkolat felújítását, valamint az útcsatlakozások hullámmentes csatlakozásának ki-

építését. Tartalmazza a jelölt helyeken a forgalomtechnikai eszközök cseréjét. 

A burkolatot a mintakeresztszelvény szerinti kivitelben kell kialakítani. 

A kivitelezés során a földpadkák felhízásának megszüntetése az első fontos te-

endő, valamint a burkolatszélek szabaddá tétele.  

 A meglévő aszfaltfelület takarítása és kellősítése után kapott felületre a ki-

egyenlítő aszfaltréteg kerüljön felhordásra, mely művelettel a profilalakításnak is 

meg kell történnie, majd a kopóréteg a mintakeresztszelvény szerinti vastagság-

ban. A beépítésre kerülő réteg miatti pályaszint emelkedés következtében a pad-

kát, valamint a csatlakozó járdákat, kiépített kapubejárókat szintbe, akadálymen-

tesen ki kell építeni. 

A szilárd burkolattal kiépített útcsatlakozásoknál kialakuló szintkülönbségeket 

hullámmentes csatlakozással terveztük megoldani. A meglévő útcsatlakozásoknál 

a régi burkolatot teljes szélességben 4,00 cm vtg.-ban és 3,00 m hosszan ki kell bon-

tani (ha lehetséges marni) és az új kopóréteget kell a helyére építeni.  

 

Területrendezési és településrendezési terv 
A tervezés során figyelembe vettük a tervezési területre vonatkozó területren-

dezési és településrendezési terveket. 

 

Helyi építési szabályzat 
A tervezés során figyelembe vettük a tervezési területre vonatkozó helyi építési 

szabályzatot, mellyel a tervezett létesítmény összhangban készült el. 
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Vízszintes vonalvezetés 
A tervezett létesítmény vízszintes vonalvezetését az útépítési helyszínrajz mutat-

ja.  

 

Magassági vonalvezetés 
A tervezett létesítmény magassági vonalvezetés szempontjából síkvidéki jelle-

gű. A minimális keresztirányú kiegyenlítés biztosítására a meglévő terepviszonyokat 

figyelembe véve alakítottuk ki a tervezett út pályaszintjét, valamint úgy, hogy bur-

kolat víztelenítése megoldott legyen. A minimális kereszt irányú esés 1,5 % a maxi-

mális pedig 3,0 % lehet. 

Hosszirányú lejtés adatait a hossz-szelvények tartalmazzák. 

 

Forgalmi vizsgálatok, forgalmi tervezés 
A tervezés során forgalmi vizsgálatot nem végeztünk mivel forgalomnövekedés 

a felújítás után nem várható. A felújítási szakaszon átmenő forgalom nem várható, 

csak lakossági forgalom lehetséges. 

 

Keresztszelvényi kialakítás, földmű, pályaszerkezet 
A tervdokumentáció földmű és pályaszerkezet építésével nem foglalkozik, mi-

vel csak burkolat felújításról beszélünk.  

A felújítás tervezésénél a megfelelő vízelvezetés és egyenletes, szilárd és sima, 

kis gördülési ellenállású járófelület kialakítása a célunk. 

A keresztszelvényeket és hossz-szelvényeket vizsgálva kiderül, hogy a kopó ré-

teg nem dolgozható be egybe a kiegyenlítő réteggel, mivel a vastagság van, ahol 

eléri és meghaladja a 7,00 cm-t és ilyen vastagság már egy réteg nem alkalmaz-

ható. A kiegyenlítő és kopó rétegeket külön – külön kell bedolgozni. 

 

A felújítás pályaszerkezete: 

Vastagság  Szerkezeti réteg 

4,00 cm  AC 11 kopó 

átlag 2,5+1 cm AC 11 kötő kiegy. 

meglévő pálya 

 

A szerkezetcsere pályaszerkezete: 

Vastagság  Szerkezeti réteg 

4,00 cm  AC 11 kopó 

5,00 cm  AC 22 kötő 

20,00 cm   Ckt útalap 

10,00 cm   Homokoskavics ágyazat 

 

A burkolatot a keresztszelvényeknek megfelelően, a földpadkát 5% lejtésűre 

kell kialakítani.  

A padka rendezését nemesített anyag felhasználásával kell megoldani, leg-

alább TRγ 95 %-os tömörségi fokra kell tömöríteni. 
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Egyéb csatlakozások, keresztezések 
A tervezett létesítmény egyéb csomópontot, útlejárót, párhuzamos utat, szerviz 

utat nem érint. 

 

Kapubejárók 
A tervezett létesítmény kapubejárók átépítését nem érinti, viszont a szintbeli 

csatlakozást meg kell oldani. 

 

Útcsatlakozások 

A tervezési szakasz kezdetén és végén hullámmentes kialakításban terveztük a 

csatlakozásokat kiépíteni. 

 

Műtárgyak 

A tervezési szakaszon nem érintünk műtárgyakat. 

 

Vízelvezetés, csatornázás 
A burkolatra hulló csapadékvíz az út bal oldalán meglévő vízelvezető árokba 

kerül elvezetésre. 

A meglévő padkáknál az aszfaltozás után terv szerinti feltöltést és szabvány sze-

rinti kialakítást el kell végezni. 

 

Közműkeresztezések, közműkiváltások 
Az útépítés közműveket érint. A tervezés során közműegyeztetést nem végez-

tünk. Kivitelezés megkezdése előtt a közmű tulajdonosoktól a szakfelügyelet biztosí-

tását meg kell rendelni (főleg a szennyvízaknák esetében) 

A burkolatba, padkába eső egyéb aknákat szintbe kell emelni és akadálymen-

tessé kell tenni. 

 

Világítás 
A tervezési szakaszon meglévő közvilágítás található.  

 

Építés alatti forgalomi rend 
Az ideiglenes forgalomkorlátozás eszközeit és jelzéseit az ÚT 2-1.119 sz. "A köz-

utakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozása" előírá-

sai alapján kell kihelyezni és érvényben tartani. Az elemek leírását az e-UT 04.00.15 

„A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata” 

(EFSZ, melléklet a 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelethez) műszaki szabályzat és a kap-

csolódó e-UT 04.05.11 „A közúti útlezárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei”, 

valamint az e-UT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes for-

galomszabályozása” útügyi műszaki előírás szabályozza. 

Az elkorlátozott munkaárkot és építési területet éjszaka és korlátozott látási vi-

szonyok esetén borostyán sárga villogóval kell jelezni. 

A kiépítést a helyi forgalom fenntartása mellett kell végezni. 

A munkát végző kivitelező felelős az út kezelője által meghatározott feltételek-

nek megfelelően az úton vagy annak közvetlen közelében végzett, a közúti for-

galmat érintő munka miatt szükséges közúti jelzőtáblák, útépítési elkorlátozó ele-
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mek és eszközök, a forgalomirányító jelzőlámpák és az útelzáró jelzőlámpák elhe-

lyezéséért és fenntartásáért továbbá eltávolításáért. 

 

Építés utáni forgalomi rend 
A megépült közlekedési létesítmények végleges forgalomszabályozásának és 

útburkolati jeleinek kialakítását a meglévő forgalomszabályozási elemekkel össz-

hangban kell elvégezni. A végleges jelzőtáblák elhelyezése az e-UT 04.02.11 jelű, 

műszaki előírásokban foglaltak szerint történhet.  

Az útépítési tervlapon szereplő jelzőtáblák a hatályos útügyi előírások alapján 

helyeztük ki. A tervezett útjelző táblákat a kivitelezés során az út forgalomba helye-

zése előtt ki kell helyezni.  

Az építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás megszüntetése előtt a tervezett 

végleges útburkolati jeleket, valamint a közúti jelzőtáblákat ki kell helyezni.  

 

Magassági alapadatok  
A tervezés során Eoma magasságot alkalmaztunk. 

 

Aszfaltréteg minőségi követelményei: 
 Általános követelmény: 

• A réteg felülete egységes szerkezetű legyen 

• A réteg felületéről a víznek a tervezett esés irányába maradéktalanul el 

kell folyni 

• A terítési sávok összedolgozásánál, valamint azok egyéb felülethez való 

csatlakozásánál hézag vagy repedés nem lehet. 

• A réteg hatékonyan tapadjon az alatta lévő réteghez 

• A kopóréteg terítési sávjainak hosszirányú összedolgozásánál, 3 mm-nél 

nagyobb szintkülönbség nem lehet 

Vastagsági követelmény: 

• A tervezett vastagságok megengedett eltérése egy réteg építése esetén 

a rétegvastagság legfeljebb 15 % lehet. 

A kiegyenlítő réteg vastagságának nincs minősítési követelménye. Úgy kell 

megépíteni, hogy a kopóréteg vastagságát egyenletesen biztosítani lehessen. 

A réteg hézagtartalmának követelménye: 

• A beépített aszfaltréteg hézagtartalma legfeljebb 3 térfogatszázalékkal 

lehet nagyobb, mint a réteg aszfaltkeverékének keverékterv szerinti hé-

zagtartalma. 

 

Engedélyezés 

A munka nem építési engedélyköteles tevékenység. 

 

Debrecen, 2018. február hó 

 

 

 ………………………………… 

 Balla Ottó 

 tervező 
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