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A tervezett forgalomtechnikai kialakítás helye:
Balástya Község közigazgatási területe; címe: Balástya, Remény utca burkolat-felújítás;
helyrajzi száma: 1121, 1063, 602; az ingatlan ismereteink szerint jogszabályi védettség alatt
nem áll.
A tervezett építési tevékenység megnevezése:
Balástya, Remény utca burkolat-felújítás. Az utca leírását, főbb jellemzőit a műszaki leírás
tartalmazza.
Az utca megnevezett helyrajzi számú területe: 1121, 1063, 602, meglévő síkvidéki feltáró út;
védettségi minősítésük ismereteink szerint nincs.
Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen
az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos
településrendezési és építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak.
A tervezés során a 12/1984 (V.12.) MT. Sz. rendelet, az 1993. évi 93 tv. 19. §, valamint a
4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben előírtakat alkalmaztam.
A tervdokumentációban rögzítettek (építési termékek ...) megfelelnek a megelőző tűzvédelmi
követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, a munkavédelmi,
környezetvédelmi, az országos és ágazati szabványok, műszaki útügyi előírások, illetve az
engedélyezett eltérések követelményeinek.
A 253/1997. (XII.20.) Kormány rendeletben, az 1997. évi LXXVIII. Törvényben az épített
környezet alakításáról és védelméről foglaltaknak megfelelően a tervdokumentáció rajzi
mellékletei a valóságnak megfelelnek.
A helyszínrajzi mellékleteken a közműkezelők-, üzemeltetők által átadott vezeték nyomvonalak
(elektromos föld-, és légkábel, gázvezeték, vízi közművek) mérethelyesen és hiánytalanul
ábrázolásra kerültek. Amennyiben a kezelőktől átadott digitális állományokon és másolati
közmű rajzokon szereplő al-, és felépítményi nyomvonalak nem mérethelyesek, úgy az
ábrázolásból származó, kivitelezés során felmerülő esetleges károkért felelősséget nem
vállalunk.
A burkolat-felújítás tervdokumentáció alapján elvégzendő munkálatok során közműkiváltásra
nem kerül sor, a meglévő szikkasztó árok kerül profilozásra.
A Remény utca burkolat-felújítása az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés
„Ha a munkálatok során közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út
közúthálózatba sorolását nem változtatja meg, nincs szükség a hatóság engedélyére a
meglévő út területén végzett következő munkák esetében” ca) pontja alapján „a meglévő út
burkolatának további forgalmi sáv - beleértve a különleges forgalmi sávot is - létesítésével
nem járó szélesítése, pályaszerkezetének erősítése, felújítása” alapján nem hatósági engedély
köteles tevékenység.
A tervezéshez a 3/1998. (II.11.) KHVM által előírt képesítéssel, gyakorlati idővel, mérnöki
kamarai tagsággal, tervezői engedéllyel rendelkezem.
Hódmezővásárhely, 2015. szeptember hó
Vaits Zoltán
MMK névjegyzék szám : 06-0374
KÉ-K- Közúti építmények tervezése
VZ –TER- Vízgazdálkodási építmények tervezése
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1 ., ELŐZMÉNYEK
Balástya Községi Önkormányzat, a Remény utca aszfalt makadámburkolattal rendelkező szakaszon a
meglévő burkolat felújítását kívánja megvalósítani.
Balástya Községi Önkormányzat megbízásából az engedélyezési tervdokumentációt a "Közutak
tervezése (KTSZ)" ÚT 2-1.201:2008 [e-UT 03.01.11], az "Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek
méretezése és megerősítése"
ÚT 2-1.202:2005 [e-UT 06.03.13], a „Kisforgalmú utak
pályaszerkezetének méretezése” című ÚT 2-1.503:2006 [e-UT 06.03.12] útügyi műszaki előírásokban
foglaltak alapján kell dokumentálni.
A Remény utca burkolat-felújítása az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének
engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés „Ha a munkálatok során
közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út közúthálózatba sorolását nem változtatja meg,
nincs szükség a hatóság engedélyére a meglévő út területén végzett következő munkák esetében” ca)
pontja alapján „a meglévő út burkolatának további forgalmi sáv - beleértve a különleges forgalmi
sávot is - létesítésével nem járó szélesítése, pályaszerkezetének erősítése, felújítása” alapján nem
hatósági engedély köteles tevékenység.
A helyi közút felújításának célja:
•

•

Balástya Községben a KEOP 1.2.0/2F/09 kódszámú projekt során szennyvízcsatorna hálózat
kiépítésére került sor 2012 – 2014 években. A meglévő aszfalt makadám burkolat teherbírását
vesztett szakaszainak, felületeinek javítása, pályaszerkezet cserék, a közlekedés feltételeinek
javítása.
A Remény utca összeköttetést biztosít a Virág és a Tavasz utca között.

Balástya, Remény utca burkolat felújítása a meglévő közút területét érinti.
A tervezéshez szükséges alapadatokat, tervezési diszpozíciót Megrendelő szolgáltatta:
•

Digitális földhivatali alaptérkép.

A tervezéshez szükséges geodéziai méréseket Társaságunk végezte.
Balástya, Remény utca burkolat felújítással érintett szakaszának forgalma 230 E/nap.
Jelen dokumentáció Balástya, Remény utca burkolat felújítás engedélyezési tervdokumentációt
tartalmazza.
2., JELENLEGI ÁLLAPOT
A felújításra, megerősítésre kerülő közút érintett szakasza Balástya területét, az 5421 j. ök. úttól DNYra található kiszolgáló út.
A tervezési szakasz kezdete a Virág utcai csomópont, míg vége a Tavasz utca – 602 hrsz. út
csomópontja.
A tervezési szakasz hossza: 407.43 m.
A Remény utca jelenleg 3.50 – 3.80 m széles burkolattal (K.VI.A. útkategóriának megfelelő
mintakeresztszelvény – elemekkel megegyező B.VI.d.C. tervezési osztály besorolással, a "Közutak
tervezése (KTSZ)" ÚT 2-1.201:2008 [e-UT 03.01.11] útügyi műszaki előírás 1.1., 3.7.2. és 4.7.2. pontjai
alapján ) kiszolgáló útként funkcionál, aszfaltmakadám burkolattal rendelkezik, az aszfaltmakadám
burkolaton nagy felületen teherbírási elégtelenség mutatkozik, a lecsökkent teherbírású helyeken
süllyedések, kátyúk keletkeztek.

A burkolat szélessége 3.50 – 3.80 m, a padkaszélesség átlagosan 1.00 – 1.00 m., szegély nem
található, a koronaszélesség 5.50 – 5.80 m.
A tervezési szakaszon útcsatlakozás nem található.
A vízszintes és magassági vonalvezetést az 5. fejezet tartalmazza.
Várakozóhelyek nem találhatóak.
A tervezési szakaszon közösségi közlekedéssel érintett megállóhely nem található.
A víztelenítés nyílt, földmedrű vízelvezető árkokkal részben megoldott.
3., HELYSZÍNRAJZI KIALAKÍTÁS
Balástya, Remény utca (Virág utca – Tavasz – 602 hrsz. út csomópont közötti szakasz) belterületi
mellékút, „D” jelű környezeti körülményekkel.
Tervezési osztály:
K.VI.A. útkategóriának megfelelő mintakeresztszelvény – elemekkel
megegyező B.VI.d.C. tervezési osztály besorolással. (a "Közutak tervezése (KTSZ)" ÚT 2-1.201:2008
[e-UT 03.01.11] útügyi műszaki előírás 1.1., 3.7.2. és 4.7.2. pontjai alapján )
Tervezési sebesség:
vt = 30 km/h.
A tervezési osztályhoz és a tervezési sebességhez tartozó műszaki paraméterek a Közutak tervezése
című, ÚT 2-1.201:2008 Útügyi Műszaki Előírás 1.1. pont 1.1 és 1.2. táblázata, továbbá a 3.7.2. pont
3.2 táblázata tartalmazza.
A burkolat-felújítás, megerősítés a helyszínrajznak megfelelően a meglévő közút területét érinti. A
burkolatszél korrekciójára sor kerül, többlet forgalmi sáv kialakítással járó beavatkozás nem történik.
Ívkorrekcióra nem kerül sor. A vonalvezetést a meglévő út nyomvonala határozza meg. A padka
szélessége minimum 1.00 m szélességben kerül kialakításra.
A fejlesztés Balástya Községi Önkormányzat tulajdonú és kezelésű területet (1121, 1063, 602 hrsz.)
érint.
A felújításra, burkolatszél korrekcióra, megerősítésre kerülő út, egynyomú (4.00 m forgalmi sáv),
kétirányú forgalmat bonyolít le, a felújítással, megerősítéssel engedélyezéssel járó beavatkozás nem
történik.
4., GEODÉZIA
A vízszintes és magassági mérések GSR2700ISX három frekvenciás GNNS vevővel történtek,
magasságilag az országos magassági Balti alapponthálózathoz csatlakozva, magassági alappontokról
kiindulva végezve (500 m-ként állandósított alappont hálózat készült, biztosítva az elmozdulás mentes
fennmaradást).
A felmérések folyópályán 25 m-ként, teljes keresztszelvényre történtek – kiegészítve a lokális magas és
mélypontokkal –, beleértve az útvíztelenítő árkokat és a csatlakozó terepet, illetve belterületen a
birtokhatárok közötti teljes területet is, továbbá az út területére eső KRESZ és forgalomirányító
táblákra, szalagkorlátokra, fákra, a közművek felszíni létesítményeire, illetve bármilyen műtárgyra,
valamint a csatlakozó utak esetében:
− kiépített csomópontok teljes területére,
− belterületi lakó utcáknál 25 m hosszban,
A meglévő burkolatra eső pontok, valamint az egyéb szilárd létesítmények és tárgyak +/- 1 cm, míg a
terepi pontok +/- 5 cm relatív hibahatárral kerültek felmérésre.
A nyílt árkok részletes helyszínrajzi és magassági adatainak megjelölése megtörtént.
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A tervezési alaptérkép AutoCAD programmal, EOV koordinátahelyes helyszínrajzokként készült.
Az úthatárok adatait Balástya Községi Önkormányzat szolgáltatta digitális állomány formájában.
Építési alapmagasságok:
• Balástya, Virág - Bem - Remény utca csomópontban lévő ívóvíz aknafedlap középpontja, mely
88.938 m. Balti feletti magasság.
5., VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI VONALVEZETÉS
Balástya, Remény utca (Virág utca – Tavasz – 602 hrsz. út csomópont közötti szakasz) belterületi
mellékút, „D” jelű környezeti körülményekkel.
Tervezési osztály:
K.VI.A. útkategóriának megfelelő mintakeresztszelvény – elemekkel
megegyező B.VI.d.C. tervezési osztály besorolással. (a "Közutak tervezése (KTSZ)" ÚT 2-1.201:2008
[e-UT 03.01.11] útügyi műszaki előírás 1.1., 3.7.2. és 4.7.2. pontjai alapján )
Tervezési sebesség:
vt = 30 km/h.
Helyszínrajzi korrekciót nem terveztünk, az út vízszintes vonalvezetései változatlanok maradnak a
helyszínrajzi rajzi melléklet szerint.
A magassági tervezés Balti magassági rendszerben történt. A magassági vonalvezetés síkvidéki jellegű.
A maximális hossz-szelvényi esés és emelkedés változatlan marad. Magassági korrekció, homorú, illetve
domború lekerekítő ívek alkalmazására nem került sor.
A magassági kialakításokat a hossz-szelvényi rajzi melléklet tartalmazza.
6., KERESZTSZELVÉNYEK
Balástya, Remény utca (Virág utca – Tavasz – 602 hrsz. út csomópont közötti szakasz) belterületi
mellékút, „D” jelű környezeti körülményekkel.
Tervezési osztály:
K.VI.A. útkategóriának megfelelő mintakeresztszelvény – elemekkel
megegyező B.VI.d.C. tervezési osztály besorolással. (a "Közutak tervezése (KTSZ)" ÚT 2-1.201:2008
[e-UT 03.01.11] útügyi műszaki előírás 1.1., 3.7.2. és 4.7.2. pontjai alapján )
Tervezési sebesség:
vt = 30 km/h.
A keresztmetszetek oldalesését a meglévő viszonyok követésével alakítottuk ki, 2.5 %-os kétoldali
oldalesést határoztunk meg.
A folyópálya burkolatszélességeinél szélesebb szakaszokon (kapubehajtók) az oldalesésnek követnie kell
fenti értékeket.
A padka felületét füvesíteni kell.
7., KÖZÚTI CSOMÓPONTOK
A tervezési szakaszon 1 db útcsatlakozás található.
8., TÖMEGKÖZLEKEDÉS, MŰTÁRGYAK
8.1. Tömegközlekedés
A tervezési szakaszon közösségi közlekedéssel érintett megállóhely nem található.
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8.2. Műtárgyak
A víztelenítés nyílt, földmedrű árkokkal részben megoldott. A meglévő nyílt rendszer felújításra, hiányzó
szakaszokon kiegészítésre kerül.
9., FORGALMI VIZSGÁLAT
9.1., Forgalom meghatározása
A pályaszerkezetet kialakításához helyi forgalomszámlálásra nem került sor, becsült
forgalomnagysággal történt a "Helyi közutak keresztmetszeti forgalmának meghatározása" e-UT
02.01.22 számú tervezési útmutató alapján a MOF és a Tervezési forgalom – TF(11.5 KN) a Forgalmi
terhelési osztály megjelölése.
A távlati méretezés a Közutak tervezése című ÚT 2-1.201:2008 (e-UT 03.01.11.) Útügyi Műszaki
Előírás 1.3. pont 1.3. táblázatban, továbbá a Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő
módszerrel című ÚT 2-1.118:2005 (e-UT 02.01.31) Útügyi Műszaki Előírás M1.8.c. táblázatban
szereplő adatokkal történt.
A tervezett burkolat-megerősítés, felújítás megvalósulásának várható időpontja 2015 év.
A forgalmi tervezési időtáv 10 év, azaz 2025. év.
Az alábbi táblázat alapján látható, hogy a belterületi kiszolgáló út megfelelő szolgáltatási szinten
üzemel, a hosszú távú tervezési program évében is jelentős kapacitástartalékkal rendelkezik.
Út megnevezés,
szelvény

Tervezési
osztályba sorolás

Remény utca

Belterületi közút
B.VI.d.C.

Szolgáltatási szinthez megengedett
forgalomnagyságok (MOF)
Megfelelő szint
Eltűrhető szint
1500 E/h

Előrebecsült
forgalomnagyság (MOF)
2015. évre
2025. évre

2000 E/h

29 E/h

23 E/h

A Remény utca 2015 – 2025. évek közötti forgalom előrebecslést, az átlagos napi-, és mértékadó
óraforgalmakat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
Remény utca forgalmi adatai és méretezése

Év
2015.
2025.

Autóbusz
Tehergépkocsi
Személy Kisteher
gépkocsi gépkocsi egyes csuklós közep. neh. nehéz pótkocsis nyerges

Motor Kerékpár Lassú
speciális kerékpár
járművek

MOF

Összes forgalom

(E/h)

156

26

0

0

6

0

0

0

0

28

56

0

272

j/nap

156

26

0

0

11

0

0

0

0

20

17

0

230

E/nap

200

33

0

0

8

0

0

0

0

36

72

0

349

j/nap

200

33

0

0

12

0

0

0

0

25

22

0

292

E/nap

A forgalomfejlődési szorzók az alábbiak:
-

2015. év/ 2025. év: személygépkocsi, kisteher gépkocsi: 1.285, tehergépkocsi: 1.235

9.2., Tervezési forgalom
A tervezési forgalom ( TF ) számítása összevont járműosztályok alapján történt.
A tervezési forgalom az alábbi képlet felhasználásával került kiszámításra:
TF= 1,25 * 365 * t * ÁNET
ÁNET = z * r * s * fn * ( ÁNFa * ea + ÁNFn * en + ÁNFp * ep + ÁNFny * eny )

4

23
29

t = tervezési élettartam = 10 év
z = a 115, 180, 190 KN-os tengelyek többlet fárasztó hatását veszi figyelembe = 1.5
r = irányszorzó, két vagy több forgalmi sávos utakon = 0.5
s = sávszorzó, két irányú forgalmi úton, ha irányonként egy-egy forgalmi sáv vezet = 1.0
fn = összevont járműosztályok forgalomfejlődési szorzója = 1.29
ÁNFa = egyes és csuklós autóbuszok, jármű/nap = 0
ea = járműátszámítási szorzó, egyes és csuklós autóbusz = 1.3
ÁNFn = egyes nehéz tehergépkocsik, jármű/nap = 6
en = járműátszámítási szorzó, egyes nehéz tehergépkocsi = 0.6
ÁNFp = pótkocsis tehergépkocsik, jármű/nap = 0
ep = járműátszámítási szorzó, pótkocsis tehergépkocsi = 1.6
ÁNFny = nyerges szerelvények, jármű/nap = 0
eny = járműátszámítási szorzó, nyerges szerelvény = 1.7
ÁNET = z * r * s * fn * ( ÁNFa * ea + ÁNFn * en + ÁNFp * ep + ÁNFny * eny )
ÁNET = 1.5 * 0.5 * 1.0 * 1.29 * (0 * 1.3 + 6 * 0.6 + 0 * 1.6 + 0 * 1.7 )
ÁNET = 3.48 egységtengely/nap
TF= 1.25 * 365 * t * ÁNET
TF= 1.25 * 365 * 10 * 3.48
TF= 15 891 db egységtengely-áthaladás

A tervezési forgalom kapott nagysága alapján az „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és
megerősítése” című ÚT 2-1.202:2005 [e-UT 06.03.13] Útügyi Műszaki Előírás 4.1 táblázata alapján a
forgalmi terhelési osztály: „A” nagyon könnyű.
A meghatározott forgalmi terhelési osztályhoz „N” igénybevételi kategória tartozik.
10., BURKOLAT-FELÚJÍTÁS MÉRETEZÉSE
A megerősítés méretezését a statikus behajlásmérés és az összehasonlító módszer alapján kell elvégezni.
Amennyiben a két módszer eltérő eredményt ad, akkor az „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek
méretezése és megerősítése” című ÚT 2-1.202:2005 [e-UT 06.03.13] Útügyi Műszaki Előírás 7.3. pont
első bekezdésében foglaltak alapján a nagyobb erősítőréteg-vastagságot kell a további tervezéshez
alapul venni.
10.1., Megerősítés méretezése statikus behajlásmérés alapján
Nem került sor behajlás mérésre, a teherbírását vesztett felületeknél teljes pályaszerkezet cserére kerül
sor a méretezett forgalmi terhelési osztály alapján.
10.2., Megerősítés méretezése összehasonlító módszerrel
Az összehasonlító módszerrel is megvizsgáltuk, méreteztük a szükséges aszfalterősítő réteg vastagságát.
A méretezést az „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése” című ÚT 2-1.503:2006 [e-UT
06.03.12] Útügyi Műszaki Előírás 7.1. pontja alapján végeztük el.
A „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése” című ÚT 2-1.503:2006 [e-UT 06.03.12] Útügyi
Műszaki Előírás 7.1. pontja, 1. táblázat, továbbá az „A” forgalmi terhelési osztály alapján 20 cm
FZKA útburkolat alapon min. 4 cm vastagságú aszfaltréteg szükséges.
A meglévő burkolaton, az alapcseréket követően ∆H = 5.0 cm vastagságú erősítő aszfaltréteg
szükséges.
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11., PÁLYASZERKEZET
A pályaszerkezet burkolat-megerősítés méretezése, továbbá az elégtelen teherbírású felületek cseréje az
„Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése” című ÚT 2-1.202:2005 [e-UT
06.03.13], a „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése” című ÚT 2-1.503:2006 [e-UT
06.03.12] és az „Útépítési aszfaltkeverékek: Aszfaltbeton (AC)” címú ÚT 2-3.301-1:2010 [e-UT
05.02.11] Útügyi Műszaki Előírások alapján történt, javasolt pályaszerkezet az alábbi:
11.1., A pályaszerkezet megerősítésekor, kialakításakor figyelembe vett adatok:

• Igénybevételi kategória: N
• Tervezési élettartam: 10 év
•

Alkalmazható aszfaltok:
Kopó réteg:

AC 11

( 3.5 – 5.0 (5.5) cm vtg.-ban építhető)

11.2.1, Burkolat-felújítás pályaszerkezete
A keresztszelvényi és minta-keresztszelvényi rajzi mellékleten ábrázolt felújításoknál, a burkolatok
magasságainál, minimális vastagságoknak kell tekinteni.
•
•

5 cm AC 11 kopó réteg
min. 3 cm FZKA 0/22 kiegyenlítő rtg.

11.2.2., Burkolatszél-korrekció pályaszerkezete
A keresztszelvényi és minta-keresztszelvényi rajzi mellékleten ábrázolt építéseknél, a burkolatok
magasságainál, minimális vastagságoknak kell tekinteni.
•
•
•
•
•

5 cm AC 11 kopó réteg
min. 3 cm FZKA 0/22 kiegyenlítő rtg.
20 cm FZKA útalap
20 cm homokos kavics védőréteg
Szőtt geotextília (min. 33/33 kN/m szakítószilárdságú)

Amennyiben a pályaszerkezet cseréknél az altalaj teherbírási értékei nem megfelelőek, úgy a
tükörszinten elérendő minimum 40 N/ mm2 teherbírás eléréséhez, 25 cm talajcsere, vagy FZKA 0/56,
vagy M56 vagy NZ 0/56 burkolatalap építése szükséges a homokos kavics védőréteg alá.
Az előzetes feltárások alapján az altalaj tervezési teherbírási modulusa 20 - 25 N/mm2 .
Altalaj csere vagy stabilizált altalaj tükörszinten a tervezési teherbírási modulus 40 N/mm2 .
A homokos kavics védőrétegen szükséges teherbírási modulus 60 N/mm2.
Az FZKA útalapon szükséges ellenőrzés a hatályos UME szerint.
11.3., Fagyvédelem méretezése
A forgalmi terhelési osztályt figyelembe véve az alábbi védőréteg beépítése szükséges:
Útpályaszerkezet fagyvédelem méretezése
Pályaszerkezet csere
Forgalmi terhelési osztály:
"A" nagyon könnyű
Típus-pályaszerkezet:
5 cm aszfalt rtg.
20 cm FZKA útalap
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Ellenőrzés fagyvédelemre:

Vastagság (cm)

Irányérték

Egyenérték

5 cm AC 11 kopó rtg.

1,50

7,50

20 cm FZKA útalap

1,00

20,00
27.50

Fagyvédelmi vastagság:

Vastagsági irányérték

Egyenérték

hv

45,00

27,50

17,50

Beépítendő min. vastagság (cm):

20,00

Tervezett pályaszerkezet csere:
5 cm AC 11 kopó rtg.
20 cm FZA útalap
20 cm homokos kavics rtg.

A pályaszerkezetek cseréjénél, a földmunkánál a terület jellemzőinek ismerete miatt az érvényes
szabványok, műszaki előírások idevonatkozó pontjainak betartása, betartatása rendkívül fontos! (Lásd
17. fejezet)
A munkakezdés előtt a beépítésre kerülő anyagok vizsgálatát, a minősítési és mintavételi terv, a
keverékterv, a technológiai utasítások elkészítését és felülvizsgálatát meg kell követelni és be kell
tartatni !
12., VÍZTELENÍTÉS
A víztelenítés földmedrű árkokkal megoldott. Nyílt rendszer felújítása, kiegészítése előirányozva.
13., FORGALOMTECHNIKA
13.1. Úttartozékok
A tervezési szakaszon jelenleg sem szélességjelző oszlop, sem acél szalagkorlát nem található, a
beavatkozás során elhelyezésükre nem kerül sor.
13.2. Vízszintes forgalomtechnikai jelzések
Az útburkolati jeleket az „Útburkolati jelek tervezése” című ÚT 2-1.113/2M:2007 (e-UT 04.03.11) és a
„Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése” című ÚT 2-1.150/3M:2007 (e-UT
04.03.21) útügyi műszaki előírásoknak megfelelően kell felfesteni.
13.3. Függőleges forgalomtechnikai jelzések
A függőleges jelzésképeket az „Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és
elhelyezése” című ÚT 2-1.114:2004 (e-UT 04.02.11) és „Az útbaigazító jelzőtáblák megtervezése,
alkalmazása és elhelyezése” című ÚT 2-1.157/1M:2004 (e-UT 04.02.13) útügyi műszaki előírásoknak
megfelelően kell kihelyezni.
A meglévő függőleges jelzésképek cseréjét előirányoztuk.
A KRESZ táblák minősége: HI fólia, horganyzott és porszórt acéllemez, 76/2 horganyzott acél oszlop.
13.4. Építés alatti forgalomtechnika
A szakaszosan pályaszerkezet cserére kerül sor, azt a közútkezelővel jóváhagyott forgalomterelés
alapján kell végezni!
A szükséges jelzések kihelyezését vállalkozónak kell a jóváhagyott forgalomterelési terv alapján
kihelyezni.
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Az ingatlanokhoz a bejárást biztosítani kell.
Az építés alatti forgalomterelés során a „Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes
forgalomszabályozásának kézikönyve” című ÚT 2-1.119:2010 (e-UT 04.05.12) útügyi műszaki
előírásban foglaltakat kell alkalmazni.
14., KÖRNYEZETVÉDELEM
1.9.3.1.a A FÖLD VÉDELME
A fejlesztés Balástya Községi Önkormányzat tulajdonú és kezelésű területeket (1121, 1063, 602 hrsz.)
érint.
A termőföld más célú hasznosítására, új területek biztosítására, területszerzésre nincs szükség.
TALAJVÉDELEM
A terület sajátosságából adódóan (a jelenlegi belterületi kiszolgáló út nyomvonalát, útterületét veszi
igénybe az útfelújítás, megerősítés) nem kerül sor humuszos termőföld kitermelésére.
A pályaszerkezet cseréknél az altalaj 40 N/mm2 teherbírási értékének elérésére szőtt geotextília
beépítése válik szükségessé.
A pályaszerkezet altalaj csere során, bevágásból kikerülő földmennyiség kijelölt depóniába kerül
beszállításra, töltésrézsűt fedő részre, továbbá tereprendezésre történő visszadolgozással.
A földmű (talajcsere) építéséhez szükséges földanyag beszerzési helyét a kivitelezés megkezdése előtt be
kell jelenteni, jóvá kell hagyatni.
Amennyiben földmérési jel áthelyezésére kerülne sor, úgy ehhez a szükséges engedélyeket be kell
szerezni.
Az útfelújítást, megerősítést megelőzően termőföld más célú időleges hasznosítására nem kerül sor.
A kivitelezés megkezdése előtt a fővállalkozónak organizációs tervet kell készíteni.
A belterületi kiszolgáló út nem érint meliorációs területeket.
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
A tervezett burkolat-felújítás során veszélyes hulladék nem keletkezik, így ártalmatlanítási folyamatról
nem kell gondoskodni.
A burkolat-felújítás építése közbeszerzési eljárást követően valósul meg, mely alapján a kivitelezést
végző vállalkozás személye nem ismert.
A közbeszerzési eljárást követően szerződést kötő vállalkozónak, a munkálatok megkezdése előtt be kell
jelentenie az ATIKTVF felé a keletkező hulladékok tárolására, újrahasznosítására alkalmas telephelyet!
A pályaszerkezet építésnél a bontási munkák mennyiségét a méretkimutatásban meghatároztuk, az
előkészítő, a földmunka, az alépítményi munka, a felépítményi munka során az alábbi nem veszélyes
hulladékok keletkeznek:
Tételszám

Munkanem

M.egység

EWC szám

veszélyes

Bontási munka
21-06-004Földkiemelés bevágásban
Közút-, és árok űrszelvényben lévő
fakitermelés, törzsátmérő 40-60 cm,
szállítással, gyökérzet eltávolítással,
21-01-013 földvisszatöltéssel, tömörítéssel

m3

17 05 04

nem

m3

17 02 01

nem

62-01-001Meglévő kiemelt szegély bontása

fm

17 01 01

nem

64-01-004Útburkolat bontása

m3

17 01 01

nem

63-01-003Járdaburkolat bontása

m2

17 03 02

nem

63-01-005Útburkolat marása 10 cm vtg.-ig

m3

17 03 02

KRESZ Tábla bontása

db

17 01 01

nem
nem

17 04 02

nem
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Építési munka
62-02-004Szegélyépítések

fm

17 01 01

nem

61-04-001Út-, és járdaburkolat építése

17 01 01

nem

61-02-001

17 03 02

nem

17 09 04

nem

63-05-021Aszfaltozási munka

m3

17 03 02

nem

68-02-006KRESZ tábla elhelyezése

db

17 01 01

nem

17 04 02

nem

21-06-011Tereprendezési munka

m3

17 05 04

nem

Megjegyzés:
1.) A belterületi kiszolgáló út felújítása során keletkező nem újrahasznosítható hulladékok vagy a Felgyői hulladéklerakóba, vagy a
vállalkozó engedéllyel rendelkező telephelyére kerülnek elszállításra, a stabilizált padka kialakításánál a mart aszfalt beépítésre
kerülhet alsó rétegként.
2.)A kivitelezés során kitermelésre kerülő nem szennyezett föld egyrészt helyben a töltés- padka, másrészt a helyi közutak területén
lévő szilárd burkolatú utak padka kialakításánál kerül beépítésre .

•

Hulladékgyűjtés :

A belterületi kiszolgáló út felújítása, megerősítése kiviteli munka ideje alatt a forgalom áthaladását
biztosítani kell.
A keletkező föld, útburkolat, beton, aszfalt, szállítás előtti ideiglenes gyűjtésére nincs mód, ezen nem
veszélyes inert hulladékok közvetlenül szállító gépjárműre kerülnek.
•

Hulladékszállítás :

A keletkező inert hulladékok kiporzást és kiszóródást megakadályozó feltételeket biztosító
szállítójárművel kerülnek elszállításra.
•

Hulladéktárolás, hasznosítás:

A bevágásból kitermelésre kerülő föld a tereprendezésnél, a padkaépítésnél beépítésre kerülhet.
A pályaszerkezet építésnél az útburkolatbontásból származó beton, aszfalt hulladékok egyéb építési
munkáknál, fejlesztési és fenntartási jelleggel, az Útügyi Műszaki Előírásokban meghatározott
nagyságú frakciókra történő feldolgozását követően felhasználhatóak.
A burkolat-felújítás építése közbeszerzési eljárást követően valósul meg, mely alapján a kivitelezést
végző vállalkozás személye nem ismert.
A közbeszerzési eljárást követően szerződést kötő vállalkozónak, a munkálatok megkezdése előtt be kell
jelentenie az ATIKTVF felé a keletkező hulladékok tárolására, újrahasznosításra alkalmas telephelyet!
A profilmarási munkánál keletkező mart aszfalt helyi közutaknál, stabilizált padka kialakításnál kerül
beépítésre alsó rétegként.
1.9.3.1.b A VÍZ VÉDELME
A felújításra kerülő út vízadó rétegek, vízvételi helyek közelében nem haladnak. Rendeltetésszerű
használat esetén a csapadékvízzel talajvizet szennyező anyagok a burkolatfelületről csak csekély
mértékben távoznak a talajba. A pályaszerkezet anyagait a csapadékvíz nem oldja.
A víztelenítés nyílt, földmedrű árkokkal megoldott. Felújítások előirányozva.
Az útburkolatok felülete nem nő, a kiépített rendszer megfelelő.
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1.9.3.1.c A LEVEGŐ VÉDELME
A tervezett létesítmény felújításával, a forgalomnagyság nem nő. A közúti forgalom által okozott
levegőszennyezés a burkolat felújítás, a korszerű aszfalt kopó rtg. építését követően, a folyamatos
forgalom áramlás következtében nem változik.
1.9.3.1.d AZ ÉLŐVILÁG VÉDELME
Védett területeket a burkolat felújítás nem érint.
1.9.3.1.e TÁJVÉDELEM
A tervezett útfelújítással, megerősítéssel tájvédelmi szempontból nem történik beavatkozás.
1.9.3.2 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
Védett
létesítményeket, régészeti lelőhelyeket, műemlékeket
ismereteink szerint nem érint.

a felújításra kerülő létesítmény

ZAJ - ÉS REZGÉSVÉDELEM
A belterületi út meglévő épületek felé eső járóvonala és a jelenlegi közlekedési felület alapján mérendő
emissziós pontja közötti távolság nem csökken, így a zajszámítási feltételek változatlanok.
Védendő létesítmény a területen nem található, így védekezésre nincs szükség.
A burkolat-felújítás, megerősítés során 2 – 3 dBA zajérték csökkenés várható.
15., KÖZMŰVEK
A belterületi út felújításával érintett közúti területeken meglévő közművezetékek találhatóak.
Többlet forgalmi sáv kialakítással járó burkolatszélesítésre nem kerül sor.
Távközlés :
A kezdőszelvény környezetében alépítmény keresztezés található védőcsőben, a szakasz többi részén
légvezeték párhuzamosan halad, a végszelvény környezetében lévő csomópontnál keresztezi a felújításra
kerülő utat.
Invitel Zrt. 2015. október 02. napi adatszolgáltatása.
Közmű-üzemeltetői nyilatkozat beszerzése szükséges.
Telekommunikációs hálózat :
Nem érint.
Magyar Telekom Nyrt. 2015. október 08. napi közmű-egyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői
nyilatkozat.
Optikai kábel :
Nem érint.
Magyar Telekom Nyrt. 2015. október 08. napi közmű-egyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői
nyilatkozat.
Démász :
Légvezeték található, az oszlopoktól a védőtávolságot be kell tartani. Több szelvényben földkábel
keresztezés található, feltárás és szakfelügyelet igénybevétele szükséges.
Geodéziai és Térképészeti Zrt. 2015. szeptember 29. napi adatszolgáltatása.
DÉMÁSZ PARTNER Kft. közmű-üzemeltetői nyilatkozat beszerzése szükséges.
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Vízvezeték :
Ivóvízvezeték a közúttal párhuzamosan, alatta és azt keresztezve halad. Műtárgy fedlapok szükség
szerinti szintre igazítása és felújítása, szakfelügyelet igénybevétele szükséges.
Alföldvíz Zrt. 2013. október 08. napi adatszolgáltatása.
Közmű-üzemeltetői nyilatkozat beszerzése szükséges.
Gázvezeték :
Gázvezeték a közúttal párhuzamosan, a burkolat alatt és azt keresztezve halad. Műtárgy fedlapok
szintre igazítását, szükség szerinti felújítását el kell végezni.
A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokat, 2008. évi XL. Tv.
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) Korm. rendelet 166. §, illetve a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. Tv. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B §.ban foglaltakat be kell tartani.
A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz szükséges létesítmények,
anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók. Szállítóvezeték és elosztóvezeték
tengelyvonalától számított 1-1 méteres övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolatbontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető.
ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. 2015. október 20. napi közműegyeztetési jegyzőkönyv. Közmű-nyilatkozat
nyilatkozat beszerzése szükséges.
Szennyvízcsatorna :
Szennyvízvezeték a közúttal párhuzamosan, alatta és azt keresztezve halad. Műtárgy fedlapok szükség
szerinti szintre igazítása, szakfelügyelet igénybevétele szükséges.
Alföldvíz Zrt. 2013. október 08. napi adatszolgáltatása.
Közmű-üzemeltetői nyilatkozat beszerzése szükséges.
Csapadékvízcsatorna : Lásd Víztelenítés 12. fejezet.
A felújítási munka megkezdése előtt, érintettség esetében a szükséges bejelentéseket meg kell tenni, a
kezelői nyilatkozatokat be kell szerezni, az előírtakat be kell tartani!
Szakfelügyelet igénybevétele szükséges !
Az építés megkezdése előtt amennyiben a közműnyilatkozatok érvényességi ideje lejárt, kivitelező
köteles a közműtulajdonosokat megkeresni, az egyeztetést a közművek aktualizálása, esetleges
bevédése, felújítása céljából újból elvégezni !
A közművek környezetében kizárólag kézi földmunka végezhető ! Kutatóárokkal meg kell keresni a
keresztező közművezetékek pontos helyeit , az építést csak ezek után a műszaki ellenőr
engedélyével lehet elkezdeni !
16., MEGVILÁGÍTÁS
A terület belterületi jellege miatt közvilágítás megfelelő szinten üzemel.
17., MINŐSÉGI ELŐÍRÁSOK
A kivitelezés folyamán az összes érvényes útügyi műszaki előírásnak, szabványnak, műszaki
irányelveknek a „legutolsó” szövegváltozatát kell érteni és alkalmazni.
Vállalkozónak minden egyes munkanemre Technológiai Utasításokat, továbbá Mintavételi és Minősítési
tervet kell készítenie, azt Megrendelővel és Mérnökkel jóvá kell hagyatnia.
A beépítendő anyagok, termékek esetében a termék adott felhasználási célra való alkalmasságának
bizonyítására Építőipari Műszaki Engedély megléte szükséges.
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A Vállalkozónak rendelkeznie kell a Közbeszerzési törvényben az építési beruházásokra előírható
minőségirányítási rendszerrel, minőségirányítási vezetővel.
A kivitelezési munkát az 51/2000 (VIII. 9.) FVM-GM-KÖVIM rendelet alapján csak felelős műszaki
vezetői jogosultsággal rendelkező mérnök irányíthatja.
A 191/2009. (IX. 15.), a 182/2010. (V.14.) és a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletekben szabályozott
műszaki ellenőrnek a munka megkezdésétől, annak befejezéséig a feladatok szerződésszerű elvégzésének
ellenőrzésére rendelkezésére kell állni a helyszínen.
A kiszolgáló út burkolat-felújítása során munkanemenként az alábbiak betartása, alkalmazása
szükséges:
•
•

•

•

•

•

•

•

A szegélyelemek legalább C30/37 minőségű betonból, a megtámasztó beton gerenda C16/20 XO
(H) minőségű betonból készüljenek.
A stabilizált padka alsó síkja alatti töltésnek meg kell felelnie az „Utak és autópályák
létesítésének általános geotechnikai szabályai” című ÚT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) útügyi
műszaki előírás 4.2. pontban szabályozott M-2 (jó földműanyagok) minőségi követelménynek.
A pályaszerkezet szélesítésnél a talajcserének meg kell felelnie az „Utak és autópályák
létesítésének általános geotechnikai szabályai” című ÚT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) útügyi
műszaki előírás 4.2. pontban szabályozott M-2 (jó földműanyagok) minőségi követelménynek,
átázott földműre alépítmény nem építhető.
Az alkalmazott homokos kavics védőréteg az „Utak és autópályák létesítésének általános
geotechnikai szabályai” című ÚT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) útügyi műszaki előírás szerint
építendő. A védőréteg tömörsége minimum 96%, teherbírása minimum 60 N/mm2 legyen.
A szélesítés, alapcsere során a Ckt-4. vagy FZKA alapréteg feleljen meg az „Útpályaszerkezetek
kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei tervezési és építési előírások” című ÚT
2-3.206:2007 (e-UT 06.03.51) és ÚT 2-3.207:2007 (e-UT 06.03.52) útügyi műszaki
előírásoknak, vagyis tömörség legalább 97 %, alkalmazandó cement CEM II. tipusú, N jelű
normál szilárdságú, 32.5 szilárdsági osztályú legyen.
A szélesítés, alapcsere során amennyiben Ckt-4 alapréteg kerül alkalmazásra, annak reflexiós
repedésre való hajlamossága miatt feszültségelosztó réteg beépítése szükséges, mely lehet
geotextília, üvegszál erősítésű rács, vagy mikrorepesztéses technológia.
Az aszfalt rétegek beépítése során, az „Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)” című ÚT
2-3.301-1:2010 (e-UT 05.02.11) és az „Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és
minőségi követelmények” című ÚT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21) útügyi műszaki előírásokban
rögzített feltételeknek meg kell felelni, az aszfaltrétegek tömörsége haladja meg a 97 %-ot.
A burkolat építése a „Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete” című ÚT 21.502:2010 (e-UT 06.03.11) útügyi műszaki előírás szerint kivitelezendő.

Alkalmazott Útügyi Műszaki előírások:
•
•

•

•
•

„Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai” című ÚT 2-1.222:2007 (eUT 06.02.11) útügyi műszaki előírás.
„Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei tervezési és
építési előírások” című ÚT 2-3.206:2007 (e-UT 06.03.51) és ÚT 2-3.207:2007 (e-UT 06.03.52)
útügyi műszaki előírások.
„Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)” című ÚT 2-3.301-1:2010 (e-UT 05.02.11) és az
„Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények” című ÚT 23.302:2010 (e-UT 06.03.21) útügyi műszaki előírások.
„Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete” című ÚT 2-1.502:2010 (e-UT 06.03.11)
útügyi műszaki előírás.
„Közutak tervezése című”, ÚT 2-1.201:2008 (e-UT 03.01.11) útügyi műszaki előírás.
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•
•
•

•

•
•

„Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel” című ÚT 2-1.118:2005
(e-UT 02.01.31) útügyi műszaki előírás.
„Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése” című ÚT 2-1.202:2005 (eUT 06.03.13) útügyi műszaki előírás.
„Útburkolati jelek tervezése” című ÚT 2-1.113/2M:2007 (e-UT 04.03.11) és a „Közúti
útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése” című ÚT 2-1.150/3M:2007 (e-UT
04.03.21) útügyi műszaki előírások.
„Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése” című ÚT 21.114:2004 (e-UT 04.02.11) és a „Közúti jelzőtáblák. Az útbaigazító jelzőtáblák megtervezése,
alkalmazása és elhelyezése” című ÚT 2-1.157:2004 (e-UT 04.02.13) útügyi műszaki előírások.
„Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozásának kézikönyve”
című ÚT 2-1.119:2010 (e-UT 04.05.12) útügyi műszaki előírás.
„Közutak víztelenítésének tervezése” című Út 2-1.215:2004 (e-UT 03.07.12) útügyi műszaki
előírás.

18., MUNKA-, ÉS TŰZVÉDELEM
18.1. Munkavédelem
A kivitelezés folyamán az összes érvényes munkavédelmi jogszabálynak a „legutolsó” szövegváltozatát
kell érteni és alkalmazni.
A munkáltató kötelessége az egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a
munkafolyamatokra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális
kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására.
A kivitelezőknek rendelkeznie kell munkavédelmi szabályzattal.
Ez a szabályzat tartalmazza mindazokat az általános követelményeket, valamint a munkavégzés személyi
és tárgyi feltételeit, melyek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei.
A Munkavédelmi Törvény előírja a dolgozók rendszeres munkavédelmi oktatását. Minden esetben
oktatási szakember által összeállított tematika fogadható csak el.
A munkáltató kötelessége továbbá az is, hogy a Törvény által veszélyesnek minősített munkaeszközök,
gépek munkavédelmi szempontú üzembe helyezése (munkabiztonsági szaktevékenység) és azok 5 éves
biztonságtechnikai felülvizsgálatáról gondoskodni köteles. Az 5 éves biztonságtechnikai felülvizsgálat a
nem veszélyesnek minősülő gépekre is vonatkozik.
Az alábbi főbb törvények betartását kell figyelembe venni:
1993 évi XLVIII. törvény a bányászatról.
1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről.
1995 évi XXIX. törvény a laboratóriumok a tanúsító és ellenőrző szervek akkreditálásairól.
1995 évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.
1996 évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint az építészek szakmai
kamaráiról.
• 1996 évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről.
• 1997 évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről.
• 1999 évi LXIX. törvény a szabályértésekről.
• 1999 évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről.
• 2000 évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról.
• 2004 évi CXL törvény a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

•
•
•
•
•
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18.2. Tűzvédelem
A kivitelezés folyamán az összes érvényes tűzvédelmi jogszabálynak a „legutolsó” szövegváltozatát kell
érteni és alkalmazni.
A felújítás folyamán vállalkozónak a vonatkozó jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó
szabványokban és hatósági előírásokban foglalt követelmények kielégítéséről gondoskodni kell.
A kivitelező köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során megtartani,
megvalósítani, a tervezési hiányosságok megszüntetését a felelős tervezőnél, illetőleg a beruházónál
kezdeményezni.
A Vállalkozónak tűzvédelmi szabályzatot kell készítenie és átadnia az ellenőrző Mérnök és a
Megrendelő részére.
A törvény 2. pontjában felsorolt eseteknél a tűzvédelem biztosítása érdekében tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személyzetet kell alkalmaznia a Vállalkozónak.
A törvény 22. § 1. bekezdése azt is kimondja, hogy a jogszabályokban meghatározott foglalkozási
ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A
tűzvédelmi szakvizsgáztatást csak az 53/2005 (XI. 10) BM rendelet alapján szakvizsgát tett oktatók
végezhetik.
A legfőbb tűzvédelmi jogszabályok:
•

•
•

•
•
•
•

•

1996 évi XXXI törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról.
(2012. évi XXXI. Törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények
módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések
módosításáról)
115/1996 (VII. 24.) korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól,
a hivatalos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi testületéről.
116/1996 (VI. 24) korm. rendelet a tűzvédelmi bíróságról.
( 259/2011. XII.7. Korm. Rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a
tűzvédelmi bíróságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet és balesetbiztosításáról.)
30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről.
35/1996 (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.
( 9/2008 ÖTM Rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat Kiadásáról.)
13/1997 (II. 26.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról. (12/2007.
ÖTM Rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról.)
48/1999 (XII. 15.) BM katasztrófavédelem feladatai, a védekezés végrehajtásának rendjéről,
valamint e szervek irányítási és működési rendjéről. ( 62/2011 BM Rendelet a katasztrófák
elleni védekezés egyes szabályairól.)
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

19., BETARTANDÓ FŐBB ELŐÍRÁSOK GYŰJTEMÉNYE
19.1., Jogforrási rend:
Alkotmány
• A magyar jogrendszerben a jogforrási hierarchia csúcsán az ALAPTÖRVÉNY helyezkedik el.
Törvény
• Az Országgyűlés alkothatja. Az Alaptörvény határozza meg azokat az alapvető jogokat és
kötelezettségeket, amelyeket törvényben kell szabályozni.
• A még hatályban lévő törvényerejű rendeletek a jogforrási hierarchia szempontjából törvényi
szintű szabályozásnak minősülnek.
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Rendelet
• A jogalkotási törvény hierarchikusan kormányrendeletet, miniszteri rendeletet, helyi
önkormányzati rendeletet különböztet meg.
• A miniszteri rendelet kiadási feltétele kettős:
• feladatkörében, és
• törvényben, vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján ad ki rendeletet.
19.2., Törvények:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
1978 évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről.
1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről. (2007 évi CLXI Törvény a munkavédelemről szóló
1993. évi XCIII. Törvény módosításáról.)
1995 évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról. (2001. évi CXII. Törvény a
Nemzeti Szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. Törvény módosításáról.)
1995 évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. (2010. évi XIII. Törvény a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII. Törvény módosításáról.)
1996 évi LIII. törvény a természet védelméről. (2003. évi LI. Törvény a természet védelméről
szóló 1996 évi LIII. Törvény módosításáról.)
1996 évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészetek szakmai
kamaráiról.
1997 évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről.
(2011. évi CLXVI. Törvény az 1997. évi LXXVIII. Törvény módosításáról)
1998 évi I. törvény a közúti közlekedésről. (2012. évi CXIX. Törvény a közúti közlekedésről szóló
1998. évi I. Törvény módosításáról.)
2001. évi LXXI. törvény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
2004 évi XI. törvény a munkavédelemről.
2005 évi LXXXIII. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól.
2006 évi CXXIX. törvény munkavédelemről.
2011 évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről.

19.3., Kormányrendeletek, MT rendeletek:
32/1964 (XII. 13.) korm. rendelet a vízügyről szóló 1964 évi IV. törvény végrehajtásáról. (1995.
évi LVII. Törvény a Vízgazdálkodásról.)
• 30/1988 (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedési törvény végrehajtásáról.
• 84/1990 (IV. 27.) MT rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
• 72/1996 (V. 22.) Korm. Rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásról.
(308/2011 Korm. Rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.
22.) Korm. rendelet módosítása.)
• 102/1996 (VII. 12.) és 98/2001. (VI. 15.) korm. rendeletek a veszélyes hulladékokról.
• 112/1997 (VI. 27.) korm. rendelet a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerről és a
kötelező adatszolgáltatás rendjéről.
• 271/2001 (XII. 21.) korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bíróságról.
• 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési,
valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
• 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó
dokumentációk központi nyilvántartásáról
• 191/2009. (IX. 15.) és a 182/2010. (V.14.) korm. rendeletek az építési műszaki ellenőri
tevékenységről.
•
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•

•

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a
területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk,
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezéséről.

19.4., BM rendeletek:
35/1996 (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.
( 9/2008 ÖTM Rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat Kiadásáról.)
• 27/1997 (IV. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó
szabályokról.)
• 36/1997 (VI. 4.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenységről. (6 /2007. ÖTM Rendelet a
tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól.)
• 31/2001 (XII. 19.) BM rendelet a tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes
feltételeiről.
• 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól
•

19.5., FMM rendeletek:
14/2004 (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjéről.
• 16/2004 (IV. 19.) FMM rendelet a munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993 (XII. 26.) MüM rendelet módosítása.
•

19.6. ÉVM rendeletek:



11/1985 (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet.
12/1998 (XII. 21.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet.

19.7., FVM rendelet:


104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési,
valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

19.8., Egészségügyi és szociális rendelet:



4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet a biztonsági és egészségvédelmről.
8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról

19.9., Környezetvédelmi rendeletek:




1/1996 (II. 7.) KTM a közbeszerzési építési beruházás ajánlati felhívás dokumentációjának
műszaki tartalmáról.
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási
és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
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19.10., Közlekedési és vízügyi rendeletek:




1/1975 (II. 5.) KPM-BM a közúti közlekedés szabályairól.
4/1981 (III. 11.) KPM- IpM a nyomvonalas építmények keresztezéséről és megközelítéséről.
20/1984 (XII. 21.) KM az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről és az
55/2011. (X. 24.) NFM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések
elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosításáról.

20., BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM
A 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján a kivitelezőnek Biztonsági és egészségvédelmi
koordinátort kell igénybe vennie a kivitelezés teljes időtartama alatt.
A kivitelező által megbízott koordinátor a tervezővel együttesen dolgozza ki a munkahelyi egészség és
biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat, készíti el a 6. § (2)
bekezdésének b) pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi tervet. A 4. § alapján
a kivitelező az építési munkahely kialakítását csak a terv elkészültét, a az építtető és a kivitelező által
történő jóváhagyását követően kezdheti meg.
Az 5. § (1) alapján kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 3. számú melléklet
szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi
Főfelügyelőségnek az építési munkahely szerint illetékes felügyelőségéhez. Az 5. § 2) alapján az előzetes
bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell elhelyezni.
A kivitelezőnek figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve
munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia
ezek előrelátható időtartamát, a biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az adott
építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó
egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges
intézkedéseket, amelyek a 2. számú mellékletben - Azok a munkák, amelyek talajmegcsúszás
következtében betemetéssel, mocsaras területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel
veszélyeztetik a munkavállalót. Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka. Olyan
munkakörülmények, amelyek vízbefúlás veszélyével járnak. Árokban, alagútban végzett munka,
földalatti munka. Nehéz, előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos
munka.- felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.
A kivitelező által foglalkoztatott koordinátor koordinálja a 6. §-ban meghatározottak megvalósítását,
szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet, összeállítja azt a dokumentációt, amelyben
az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit
rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében, összehangolja a megelőzés és a biztonság
általános alapelveinek megvalósítását, különösen a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre,
vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását, továbbá a
különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának
meghatározását.
A koordinátor elvégzi a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolását annak
érdekében, hogy a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges - a munkát
személyesen végző önálló vállalkozók a 10. §-ban meghatározottakat, továbbá a 6. § (2) bekezdés b)
pontjában megállapított biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák,
indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § c)
pontjában meghatározott dokumentációhoz, annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a
munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos
munkavégzés követelményeit, közreműködik az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve
egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az
Mvt. 40. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra, összehangolja a
munkafolyamatok ellenőrzését, megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az építési
munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.
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A koordinátor megbízása vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és a felelős
műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított felelősségét.
Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani;
a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a
közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat;
meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és
készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is;
gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és berendezések rendszeres
ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról;
az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös
tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre;
meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait;
meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a
szabályait;
rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az
organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához
igazodva;
biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési munkahely és a
környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével.

Az építési munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a munkáltató
köteles a 10. §-ban meghatározott intézkedéseket a 4. számú mellékletben foglaltakkal összhangba hozni
és megvalósítani, a koordinátor javaslatait figyelembe venni.
Az építési munkahelyen a természetes személy munkáltató, aki maga is végez építési szakmunkát vagy
építésszerelési munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, továbbá
figyelembe venni a koordinátor javaslatait.
A munkáltató a munkavállalókat, illetve képviselőiket köteles - szükség szerint írásban - tájékoztatni
azokról az intézkedéseiről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző munkavállalók egészségét és
biztonságát érintik.
A tájékoztatást a munkavállaló részére közérthető formában kell megadni.
A munkavállalók és képviselőik meghallgatását és részvételét biztosítani kell a 7-10. §-okban
meghatározottak megvalósítása során, ha a kockázat mértéke és az építési munkahely mérete ezt
indokolttá teszi.
A koordinátori feladatok munkabiztonsági szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) minősülnek.
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és
biztonsági követelmények:
•

•

•

•

•
•
•

Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy az építési munka sajátosságainak, a változó
építési körülményeknek és állapotoknak, az időjárási követelményeknek, a mindenkori építőipari kivitelezési
tevékenység szakmai elvárásainak megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés követelményei.
Azokat az anyagokat, berendezéseket és általában minden olyan elemet, amelyek - bármilyen módon mozogva vagy
elmozdulva - hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát, illetve egészségét, megfelelő és
biztonságos módon stabilizálni kell.
Az építményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az állványokat, a feljárókat, a munkaeszközöket és más
berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, megtámasztani, aládúcolni, lehorgonyozni, kialakítani, hogy a fellépő
terhelés elviselésére, illetve átadására alkalmasak legyenek.
Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk, a szükséges kötések kialakulása és mindezek vizsgálata után
szabad megterhelni, munkahely céljára vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasználni.
Építési munkagödrök, árkok falait - a talajállékonyságot figyelembe véve - úgy kell kitámasztani, rézsűzni vagy más
megoldással biztosítani, hogy azok az építkezés valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat.
A segédszerkezetek, állványok, illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró képességét rendszeresen
ellenőrizni kell.
A nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor megengedett, ha megfelelő
felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka biztonságos elvégzését.
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•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

A munkahelyekhez vezető utakat, a járműforgalom számára megnyitott közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy
azok megfelelő teherbírásúak, a rajtuk lebonyolódó közlekedési és szállítási feladatok szempontjából elegendő
szélességűek, lyukaktól, gödröktől mentesek legyenek, és feleljenek meg a külön jogszabályokban meghatározott
egyéb követelményeknek.
A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani - amennyiben ez csak szintkülönbség áthidalásával
biztosítható -, hogy az a biztonságos közlekedés követelményeit kielégítse.
A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttől, törmeléktől és építési anyagmaradéktól mentesnek kell
lenniük.
Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát és a biztonságos közlekedést ne
zavarja, a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse.
Ha a közlekedőutakon szállítóeszközt használnak, a gyalog közlekedők részére megfelelő biztonsági távolságot kell
kialakítani, vagy védőszerkezetet kell felszerelni.
Az utakat egyértelműen ki kell jelölni, azok állapotát rendszeresen kell ellenőrizni, illetve azokat megfelelően
karban kell tartani.
Megfelelő távolságot kell hagyni a járműforgalomra szolgáló utak, az ajtók, a kapuk és a gyalog közlekedők részére
szolgáló átjárók, folyosók és lépcsőházak között. A beépített erőgéppel rendelkező járművek és szállítóeszközök
közlekedési útjait úgy kell kialakítani, hogy azok az ajtóktól, kapuktól, átjáróktól, lépcsőkilépőktől legalább 1,00
méterre vezessenek el.
Ha az építési munkahely egyes területeire a belépés korlátozott, azokat el kell keríteni a belépési engedéllyel nem
rendelkezők belépésének megakadályozására.
Megfelelő intézkedéseket kell tenni a veszélyes területekre való belépésre feljogosított munkavállalók védelmére.
A veszélyes területeket jól láthatóan kell megjelölni.
A rakodókat úgy kell kialakítani, hogy megakadályozzák a munkavállaló arról történő leesését.
A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegélynyújtási lehetőséget, és azt, hogy a munkavállalók közül külön
előírások szerint kiképzett és vizsgázott, elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon.
Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavállalókat
orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani.
Az elsősegélynyújtó helyiségeket el kell látni megfelelő elsősegélynyújtó felszerelésekkel és berendezésekkel.
pontban meghatározottakon túl, elsősegélynyújtó felszerelésnek kell rendelkezésre állni minden olyan helyen, ahol
a munkakörülmények ezt megkívánják.
Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni, és azokhoz könnyű hozzáférést
kell biztosítani.
Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és telefonszámát.
Valamennyi építési munkahelyen, illetve annak közvetlen közelében legalább egy belülről zárható illemhelyet kell
biztosítani.
Ha a munkáltató az építési munkahelyen 15 fő feletti létszámot folyamatosan foglalkoztat, elegendő számban
illemhelyet, vizeldét és kézmosási lehetőséget kell biztosítania. Abban a helyiségben, ahol ezeket elhelyezték
szellőztetést, világítást, rendszeres takarítást, illetve az október 15. és április 15. közötti időszakban fűtést kell
biztosítani.
Ahol a munkavállalók biztonsága vagy egészsége - különösen az elvégzett tevékenység típusa, a munkavállalók
száma, valamint a hely távoli jellege - azt megkívánja, gondoskodni kell a munkavállalók számára könnyen elérhető
pihenőhelyiségekről, illetve tartózkodóról.
A pihenőknek, illetve tartózkodóknak megfelelő nagyságúaknak kell lenniük, és azokat fel kell szerelni a
munkavállalók számának megfelelő könnyen tisztítható asztallal és székkel.
Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségről (létesítményről), amelyben a
munkavállalók a munkaszünetekben tartózkodhatnak.
A pihenő, illetve tartózkodó legalább 2,2 méter belmagasságú legyen, azt nyitható ablakkal kell ellátni.
Minden év október 15-e és április 15-e között biztosítani kell a pihenőben, illetve tartózkodóban a +21 °C
hőmérsékletet. A fűtést úgy kell kialakítani, hogy az ott tartózkodó munkavállalók mérgezés, fulladás, tűz és
robbanás veszélye ellen védve legyenek;
Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni, azért hogy az világosan látható és
azonosítható legyen.
Vízvezetékes ivóvíz hiányában az ivóvízről egyéb módon kell gondoskodni. Az ivóvíztartály kifolyóját olyan módon
kell elhelyezni, hogy a tartályból közvetlenül ne lehessen inni. A munkáltató köteles gondoskodni az ivóvíztartályok
rendszeres fertőtlenítéséről, valamint arról, hogy azok feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel történhessen.
A munkavállalók számára gondoskodni kell olyan megfelelően kialakított zárt térről (pl. lakókonténerről),
amelyben a munkavállalók az időjárás hatásaitól védetten, higiénikus körülmények között étkezhetnek.
Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett,
belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák.
Azoknál a munkáknál, amelyeknél vízbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennáll, a munkavállalót
automatikusan felfújódó mentőmellénnyel is el kell látni.
Tilos földmunkagépeken munkaeszközt vagy egyéb berendezést személyekkel együtt szállítani.
Földmunkagéppel lejtőn lefelé kiiktatott erőátviteli szerkezettel közlekedni tilos.
19

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Földmunkagéppel a munkavégzés során csak annyira szabad megközelíteni a munkaárkot, szakadékot, bevágást,
mélyedést, hogy a talaj megcsúszása és a gép lezuhanása ne következhessen be. A felügyeletet ellátó személy ilyen
esetben köteles kijelölni azt a távolságot, amelyen belül a földmunkagép vezetője nem közelítheti meg az adott
veszélyes helyet.
A munkáltató a kezelési utasításban foglaltakat a helyi körülmények figyelembevételével - ha szükségesnek tartja köteles kiegészíteni. A munkáltató a földmunkagép kezelője részére a helyi körülményekre vonatkozó ismeretek
megszerzését a munka megkezdése előtt biztosítani köteles.
A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez szükséges utasításnak és dokumentumnak a gép kezelőjénél állandó
rendelkezésre kell állni, és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg kell őrizni.
A közforgalom számára megnyitott területen csak akkor szabad közlekedni, ha a földmunkagép kielégíti a
forgalomba helyezés és a forgalomban tartás műszaki feltételeit.
A földmunkagép vezetője a munkát csak akkor kezdheti meg, ha a gép működési körzetében, illetve hatósugarában
személyek nem tartózkodnak.
Földmunkagéppel a bevágás szélétől, munkaároktól, szakadéktól olyan távolságra kell maradni, hogy a bezuhanás
ne következhessen be. A munka irányítója köteles azt a szükséges távolságot meghatározni, amelynél jobban a
földmunkagép nem közelítheti meg az árok szélét.
Az építési árkok, a bevágások, a szakadékok és a csatornák széleinél végzett munkánál a gépeket megcsúszás vagy
megbillenés ellen biztosítani kell.
A szállító járműveket úgy kell megrakni, hogy azok ne legyenek túlterhelve, és közlekedésük alatt a szállított
anyagot ne hullajtsák el.
Ha a földmunkagépek munkavégzési területén a látás korlátozott, vagy egyéb biztonsági követelmények ezt
indokolják, a munkaterületet, különösen a kiürítés helyét, ki kell világítani.
A földmunkagéppel végzett földkiemelési munkák megkezdése előtt a munkáltató köteles meggyőződni arról, hogy a
tervezett munkaterületen földkábelek nincsenek elhelyezve.
Amennyiben földvezeték található a tervezett munkavégzési területen, a munkáltató a helyi körülményeknek
megfelelően köteles meghatározni a munkavégzés biztonsági követelményeit és a szükséges biztonsági
intézkedéseket megtenni.
Az előre nem ismert földvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a földmunkagép vezetője a munkát köteles
azonnal abbahagyni, és a munka irányítóját értesíteni.
Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve annak alkatrészei és a
szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni.
Ha a meghatározott biztonsági távolságot nem lehet betartani, akkor a munkáltató köteles intézkedéseket tenni az
áramütés veszélyének elkerülésére. Az intézkedések lehetnek: feszültségmentesítés, a vezeték áthelyezése, a vezeték
elkerítése, a földmunkagép munkaterületének lehatárolása.
Ha a földmunkagép annyira megközelíti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével, hogy átütés
(áthúzás) következik be, akkor a gép vezetőjének vagy kezelőjének tilos elhagynia a vezérlő és/vagy kezelőállást,
kiáltással fel kell hívnia a környezetben tartózkodók figyelmét a gép megérintésének tilalmára, intézkednie kell az
áramtalanításra.
Kotrógéppel történő teheremelés megkezdése előtt a kotrógép kezelője köteles meggyőződni a biztonsági
berendezések, különösen a fékek, végállás kapcsolók és vészberendezések működéséről.
Terhet a kotró emelő részébe elhelyezni csak a kotrókezelő engedélyével, a kotró teljesen leállított állapotában
szabad. A teher elhelyezését végző személynek és - ha szükséges - a kijelölt irányítónak úgy kell elhelyezkednie,
hogy őket a kotrógép kezelője jól láthassa.
A terhet úgy kell elhelyezni, illetve rögzíteni, hogy az ne csúszhasson meg, és ne eshessen ki.
A kotrógép kezelője köteles figyelemmel kísérni, hogy a teher mindig vízszintesen álljon. A terhet személyek felett
átemelni nem szabad, azt a talaj közelében kell mozgatni, és a rezgést el kell kerülni.
Az anyagokat, a készülékeket és a munkaeszközöket, rakodni, szállítani és raktározni csak akkor szabad, ha azok
leborulás, feldőlés, elcsúszás, leesés ellen megfelelően biztosítva vannak.
Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni, hogy a rakat állékonysága megfelelő legyen.
A körkeresztmetszetű csöveket és a hasonló formájú anyagokat elgördülés ellen rögzíteni kell.
A lemezeket, a lapokat és a hasonló anyagokat függőleges raktározás esetén eldőlés ellen megfelelően biztosítani
kell.
Ömlesztett anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy azokról ne kerülhessen anyag a közlekedési utakra. Rézsű
kialakításánál figyelembe kell venni a belső súrlódási tényezőt. Az ilyen halmazokat aláásni tilos.
A csomagolt és rakodólapokon elhelyezett anyagok - különösen a zsugorfóliával vagy kötőszalaggal rögzítettek esetében azok mozgatása, szállítása előtt a csomagolás biztonságáról, megfelelő állapotáról meg kell győződni.
Amennyiben a csomagolás nem megfelelő, intézkedéseket kell tenni a munkavállalók veszélyeztetésének
elkerülésére.
A szállító jármű ki-, illetve berakodása csak a jármű teljes megállása után kezdődhet meg.
Felfüggesztett teher alatt és a gép mozgáskörzetében, továbbá a rakodó rámpa és a gépjármű között tartózkodni
tilos.
A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai, hidrológiai és talajmechanikai
vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni. Nem kell talajmechanikai vizsgálatot végezni
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abban az esetben, ha a legkedvezőtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást, illetve
rézsűhajlásokat alkalmazzák.
A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dúcolás a
terhelésből származó többlet teher felvételére van méretezve.
Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani.
A talajt alávágással kiemelni nem szabad. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba.
A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége terheletlen térszint, különböző talajok és
rézsűhajlások esetében a következő:
A talaj

Földkitermelés megengedett mélysége (m)
Függő-leges fal esetén

megnevezése

kitermelésének
módja

Laza, szemcsés talaj

Szárazon

Tömör, szemcsés talaj és sodorható iszap

Kemény iszap és sodorható sovány anyag

Sodorható kövér anyag

Kemény anyag
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2/4

3/4

4/4

5/4

6/4

7/4

0,8

1,0

1,2

1,5

3,0

3,0

Nyíltvíz tartás mellett

0,8

1,0

1,5

2,5

Szárazon

0,8

1,0

1,2

1,5

2,0

2,5

3,5

Nyíltvíz tartás mellett

0,8

1,0

1,5

2,0

3,0

Szárazon

1,0

1,2

1,5

2,0

2,5

3,3

4,0

Nyíltvíz tartás mellett

0,5

0,8

1,0

1,2

1,5

2,0

3,0

Szárazon

1,5

2,0

2,5

3,5

5,0

7,0

7,0

Nyíltvíz tartás mellett

1,0

1,5

2,0

3,0

4,0

4,0

4,0

Szárazon

1,7

3,0

4,0

5,0

7,0

7,0

7,0

Nyíltvíz tartás mellett

1,0

1,5

2,0

3,0

4,0

4,0

4,0

Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően, lépcsőzetesen haladva kell
kitermelni. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága legfeljebb 1,0 m lehet; padkák (lépcsők) szélessége
nem lehet kisebb azok magasságánál.
Az 1,0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5,0 m mélységig mozdulás
ellen rögzített támasztó létrával lehet, ezt meghaladó méret esetén lépcsővel kell megoldani. Rézsűs kiemelésnél
feljárót kell készíteni.
A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a munkahelyeken dolgozók testi
épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka
elvégezhető legyen.
A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú vezetékeket
fel kell kutatni, és a munkák során fellelt vezetékeket, tárgyakat azonosítani kell. Ezt műszeres vizsgálattal vagy
kutatóárok, illetve kutatóakna alkalmazásával kell elvégezni.
A kutatóakna legalább 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel, lépcsősen haladva kell
kiemelni.
Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot, lőszert stb.), vezetéket tárnak fel, a munkát
csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről - szükség esetén szakértő bevonásával - meggyőződtek.
Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezető, illetve az abból kivezető, biztonságos utakról.
A munkagödörnél (munkaároknál) legalább 200 méterenként, illetve az épületek és egyéb ingatlanok bejáratai előtt
építési átjárókat kell létesíteni. Az átjárók szélességi mérete egyirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 0,60 m,
kétirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 1,00 m.
Az előre gyártott elemekből történő építési munka során mind az építmény, mind az elemek stabilitását a szerelés
valamennyi fázisában biztosítani kell.
Az elemeket úgy kell kialakítani, hogy biztonságos szállításuk és szerelésük megvalósítható legyen.
Az elemek mozgatására kialakított kötözőelemeket úgy kell megtervezni, méretezni és kialakítani, hogy azok
lehetővé tegyék a biztonságos emelést és a szerelési helyre történő behelyezést.
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Elemeket csak erre a célra alkalmas szállító-, emelő- és kötözőeszközökkel szabad szállítani és mozgatni.
Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem haladja meg a 36 km/órát.
Az elemeket úgy kell tárolni, szállítani, illetve beépíteni, hogy helyzetük akaratlan elmozdulás ellen rögzített legyen.
Az elemek szállítását, emelését (mozgatását) csak az elemet gyártó által megadott statikai szempontok szerint
szabad végezni.
• A betonozási munka elvégzéséhez leesés és megcsúszás ellen kialakított munkaterületeket kell létesíteni. Biztosítani
kell, hogy a munkát végző részére megfelelő mozgási tér álljon rendelkezésre. Ennek minimális szélessége 80 cm. A
betonozási munkák céljára kialakított betonozó állvány készítésére az állványokra meghatározott előírások
vonatkoznak.
• A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést, az állványokat, és a zsaluzatot a munka irányítójának meg kell
vizsgálnia és csak ennek megtörténte után adhat engedélyt a betonozás megkezdésére.
• A beton szivattyúval történő bedolgozása esetén a szivattyút és a szállító járművet a betonozás helyétől olyan
távolságra kell leállítani, hogy a rézsű vagy az ideiglenes építmény ne legyen túlterhelve.
• A betonszivattyús járművet az üzemeltetés ideje alatt ki kell támasztani úgy, hogy a támbak megfelelő nagyságú
felületen tudjon felfeküdni.
• A stacionárius betonvezetéket rögzíteni kell. A csöveknek jól kell záródniuk.
• A betonszivattyú flexibilis kiömlő csövét nem szabad megtörni, és úgy kell megtartani, hogy a nyomásból adódó
erőhatások ne eredményezhessenek ellenőrizhetetlen mozgást.
• A csőrendszerben bekövetkezett dugulást tilos nyomásnöveléssel megszüntetni, a nyomás alatti vezetéket
megbontani.
A betonszivattyú- és a csővezetéknek a munka befejezése utáni átfújásakor, illetve tisztításakor senki sem tartózkodhat a cső
kiömlő végénél. Ekkor a cső végét rögzíteni kell.
•
•
•
•

Hódmezővásárhely, 2015. szeptember hó

Vaits Zoltán
MMK névjegyzék szám : 06-0374
KÉ-K- Közúti építmények tervezése
VZ –TER- Vízgazdálkodási építmények tervezése
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Alkalmazandó közműkezelői előírások
Általános előírások:
-

Az MSZ 7487-1:1979 és az MSZ 7487-2:1980 szabvány előírásait kötelezően alkalmazni
kell. Az ezekben előírt védőtávolságokat be kell tartani.

-

A víziközműveket érintő tervezett műszaki megoldásokat, részletterveket Társaságunk
területileg illetékes mérnökségén egyeztetni szükséges.

-

Külön felhívjuk a figyelmet, hogy az általunk üzemeltetett közművek és építmények
közvetlen környezetében csak óvatos, kézi földmunka végezhető.

-

A tervezett létesítmény ivóvízelosztó hálózat és – szennyvíz-nyomóvezeték fölé
hosszirányban lehetőség szerint ne kerüljön, ahol elkerülhetetlen ott víziközmű
rekonstrukció, ivóvízbekötő- elosztó- szennyvíz nyomó-vezeték kiváltás, ill. védőcsőbe
helyezés szükséges.

-

Üzemelő víziközművön mindennemű munkálatot kizárólag társaságunk végezhet, melynek
költsége tárgyi beruházást terheli.

-

A kivitelezés során és a megvalósulás után egyaránt, a víziközmű műtárgyainak,
szerelvényeinek működtetését, működtethetőségét akadályozni nem lehet, fölöttük és
kritikus közelségben depónia, építőanyag még ideiglenesen sem tárolható.

-

A víziközmű hálózat elemeit, szerelvényeit csak Társaságunk kezelheti!

-

A kivitelezés megkezdése előtt munkaterület átadást kell tartani. A műszaki átadási-átvételi
eljárást a beruházónak vagy képviselőjének kell kezdeményezni, melyre a meghívót
Társaságunk részére meg kell küldeni.

-

A kivitelezés alatt ellenőrzési, illetve észrevételezési jogunkat fenntartjuk.

-

A kivitelezés alatt a víziközmű rendszerben okozott kár (annak helyreállítása)
költségvonzatát kivitelező felé érvényesítjük

-

Az elkészült tervet Társaságunk Szervizüzeméhez kell benyújtani közműkezelői
hozzájárulás kiadásának céljából

-

Speciális esetekben (pl.: új nyomvonal más helyrajzi számot érint, út túloldalára kerül, nagy
volumenű kiváltás) a kiváltásról vízjogi létesítési engedélyes tervet kell készíteni.

-

A kivitelezéskor feltárt, de a tervdokumentációban nem szereplő víziközmű vezetékekről és
szerelvényekről (megóvva ezek állagát) az üzemeltetőt minden esetben értesíteni kell, az
esetlegesen szükséges átalakítások elvégzése miatt.

-

Amennyiben nem tarthatók a védőtávolságok, úgy a víziközműveket ki kell váltani,
speciális esetben bevédeni.

-

Speciális esetekben (pl.: új nyomvonal más helyrajzi számot érint, út túloldalára kerül, nagy
volumenű kiváltás) a kiváltásról vízjogi létesítési tervet kell készíteni.

-

A kivitelezett munka megvalósítási rajzát jogosultsággal rendelkező szakember által
készített geodéziai bemérése alapján kérjük, papír alapon és digitális formátumban ( ITR
vagy DXF) szíveskedjenek részünkre megküldeni. A geodéziai bemérést EOV koordináta
rendszerben kell elvégezni!

-

Amennyiben a tervezett létesítmény mentén üzemeltetésünkben lévő víziközmű hálózat
halad, az alépítményi munkálatokat úgy kell meghatározni, hogy a víziközmű hálózat és
elemei ne sérüljenek. Érintett, megközelített, ill. párhuzamos víziközmű haladásnál kérjük
az ide vonatkozó szabványok és az érvényben lévő védőtávolságok (de min. 1,00 m)
betartását.

-

A munkálatok végzése során „kitakart” üzemelő vízvezetékek mechanikai védelemről
kivitelező gondoskodni köteles.

Bizonytalan víziközmű nyomvonal esetében:
-

A kivitelezést megelőzően közmű feltárást kell végezni és lehetőséget kell biztosítani
Társaságunknak a feltárt vezetékek nyílt árkos bemérésére.

-

Az érintett vezeték-keresztezésnél védőcső (min. NA 100 acél) elhelyezése szükséges.

-

Kiemelt figyelemet kell fordítani a tervezett létesítmény mentén lévő ivóvíz- szennyvíz
bekötővezeték helyzetére is. (Az ivóvíz bekötővezeték magassági elhelyezkedését jó
közelítéssel az ingatlan vízmérő aknájában látható vezeték alapján lehet meghatározni.)

-

A munkálatok megkezdése előtt az ivóvízvezetékek nyomvonalának pontosítása
szükséges kutatóárkos kézi feltárással. (A bekötővezetékek magassági elhelyezkedését
jó közelítéssel az ingatlanok vízmérő aknáiban látható vezetékek alapján lehet
meghatározni.)

-

A munkálatok végzése során talált, de a terven nem szereplő vízhálózati elemet,
szerelvényt kérjük bejelenteni Társaságunk területi mérnökségére.

Út, járda, kerékpárút, térburkolat, parkoló
-

A Társaságunk üzemeltetésében lévő, a megvalósuló építmény által érintett vízvezetéki
csomópontok fedlapjait - csapszáras tolózár, ill. betonkeret, tolózárakna keret és fedlap
–úgy szükséges a tervben feltüntetni, hogy azokat új terepszintre, burkolatszintre kell
emelni, ill. az út (padkaburkolat) osztályának megfelelő teherbírású fedlapot szükséges
beépíteni. Ezeket a munkálatokat kizárólag Társaságunk végezheti.

-

Az üzemeltetésünkben lévő érintett vákuum szelepakna, nyomó- gravitációsszennyvízcsatorna aknafedlapokat, a tervben úgy kell feltüntetni, hogy azokat új
terepszintre / burkolatszintre kell emelni, ill. az út (padkaburkolat) osztályának
megfelelő teherbírású fedlapok beépítése szükséges. Ezeket a munkálatokat kizárólag
Társaságunk végezheti.

-

A csapszekrények szintbe helyezéséhez kizárólag 614-es csapszekrény alkalmazható.
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Megnevezés

a (mm)

b (mm)

c (mm)

d (mm)

614 A
614 A/1

170
120

210
220

260
210

110
120

Besorolási
osztály
A 15
A 15

-

A jelenlegi fedlapok szintre emelése – az üzemeltetővel történő egyeztetés után – csak
előre gyártott Duralevel system vagy azzal egyenértékű magasítóval kivitelezhető. A
terepszintre emelési munkálatokat, kizárólag Társaságunk végezheti.

-

A burkolat alá kerülő, anyagánál, átmérőjénél és/vagy életkoránál fogva rekonstrukcióra
szoruló ivóvíz- és szennyvíz nyomóvezeték szakaszokat (PE, KM-PVC, GÖV, ÜPE,
kivételével minden csőanyag) a beruházás során ki kell váltani.

-

A burkolat alá kerülő szennyvíz-csatorna állapotát, a tervezési szakaszban kamerás
vizsgálattal kell felmérni. Amennyiben nem megfelelő az állapota, azt ki kell váltani,
vagy béleléses rekonstrukció alá kell vetni, melyet kizárólag Társaságunk végezhet.
Ennek műszaki megoldását az illetékes mérnökségen egyeztetni szükséges.

-

A tervezési szakaszban az aknák állapotáról Társaságunk állapotfelmérést készít, a
szükséges beavatkozásokat előírja, melyeket a tervbe be kell építeni.

-

Amennyiben a tervezett útépítés során kialakított burkolat széléhez viszonyítva az
ivóvíz ellátást szolgáló objektumok (altalaj- földfeletti tűzcsap, közkifolyó, mosató
idom stb.) távolsága kisebb, mint 1,5 m védőtávolság, ezek helyzetét is szükséges
felülvizsgálni, ill. áthelyezni.

-

Amennyiben az út terhelési osztálya megváltozik, vagy a műtárgy zöldterületből
burkolatba kerül, a födémet cserélni szükséges. Amennyiben statikai vizsgálat
bizonyítja a megfelelőségét, úgy csak a szintreemelésről kell gondoskodni, melyet
kizárólag Társaságunk végezhet.

-

A vízvezeték kiváltási munkák előzetesen üzemeltetővel egyeztetett, felelős
közműtervező által készített terv alapján kivitelezhetőek. Amennyiben attól - műszaki
okok miatt - el kell térni, a módosítást a tervező végezheti Társaságunk Területi
Mérnökségének hozzájárulásával, a kivitelezés csak ezt követően folytatható. A
tervezés kötelezettsége alól – amennyiben arra jogszabályi előírás nincs - Társaságunk
adhat felmentést.

-

A burkolat építés műszaki átadására a fedlapok, csapszekrények nyithatóságát
biztosítani kell.
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-

A kivitelezett munka megvalósítási rajzát jogosultsággal rendelkező szakember által
készített geodéziai bemérése alapján kell elkészíteni, továbbá papír alapon és digitális
.DXF formátumban részünkre megküldeni. A geodéziai bemérést EOV koordináta
rendszerben kell elvégezni!

-

A közművek üzembe helyezési eljárása az útépítés műszaki átadás-átvételét követően
kell, hogy megtörténjen.

Erős, vagy gyengeáramú földkábel
-

Az érintett vezeték-keresztezésnél védőcső (min. DN 100 acél, vagy PE 110)
elhelyezése szükséges.

Csapadékcsatornák (nyílt, zárt)
-

Csapadékelvezető árok rehabilitációja, vagy új létesítése során a beruházónak az
ivóvízvezeték nyomócső keresztezéseknél tisztázni kell a vezetékek, és a tervezett
árokfenék magassági elhelyezkedését. (Csőtető, árokfenék egymáshoz való viszonyát.)
Amennyiben ez az érték 50 cm-nél nagyobb, úgy átalakítás, védelem nem szükséges.
Ha ez az érték 50 cm-nél kisebb, úgy a nyomott vezetéket ki kell váltani, vagy
csőáteresz alkalmazásával kell védeni. (Az áteresz és a csővezeték egymáson nem
feküdhet.)

-

Nem elsődleges, de megoldás lehet az 50 cm-nél kisebb takarások esetén a szakszerű
(víztaszító) csővezetéki hőszigetelés, mederburkolati (mechanikai) védelemmel. A
csővezetéki takarás - a mederburkolat vastagságát is beszámítva - nem lehet kisebb 20
cm-nél.

-

Víziközmű rézsűben nem haladhat.

-

A tervben a víziközmű keresztezések és kiváltások részletterveit kiviteli terv szinten ki
kell dolgozni és Társaságunknak egyeztetésre be kell nyújtani. .

Vasúti pályák, közutak, gyorsforgalmi utak és objektumok
-

A víziközműveket érintő vasutak és közutak terveinél a keresztezéseket és a
szükségessé váló kiváltásokat kiviteli terv szinten meg kell tervezni és Társaságunkkal
egyeztetni kell. .

4

