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1 ., ELŐZMÉNYEK
Balástya Községi Önkormányzat a TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható településis
közlekedésfejlesztés felhívás tárgyú pályázat keretén belül, pályázatot nyújtott be az 5421 j. ök. út
mellett, Balástya Község közigazgatási területét érintően, a vasútállomás könnyebb megközelíthetősége
érdekében, folytonos hálózat kiépítése céljából, kerékpárforgalmi létesítmény építésére.
"Balástya Község Kerékpárforgalmi Hálózati Tervét" 2016. március 30-án a Közlekedésfejlesztési és
Koordinációs Központban megtartott tervzsűri elfogadásra javasolta. (Iktatószám: M-1/37-187/2016)
Balástya Községi Önkormányzat 2017. április hónapban történt, egyszerű közbeszerzési eljárását
követően, bízta meg Társaságunkat az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére.
Balástya Községi Önkormányzat megbízása alapján, Társaságunk a
· 5421 j. összekötő út 16+460 – 18+329 km. sz. közötti szakaszon kerékpárút;
· 5421 j. összekötő út 18+329 -18+582 km. sz. közötti szakaszon elválasztás nélküli gyalog-, és
kerékpárút;
létesítmények engedélyezési tervdokumentációt
· a "Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése (A KTSZ kiegészítése)" ÚT 2-1.203:2010 [e-UT
03.04.11],
· a "Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete" ÚT 2-1.502:2010 [e-UT 06.03.11],
· a "Közutak tervezése (KTSZ)" ÚT 2-1.201:2008 [e-UT 03.01.11]
útügyi műszaki előírásokban foglaltak figyelembevételével készítette el.
Az 5421 j. összekötő út 16+460 – 18+329 km. sz. közötti szakaszon, a kerékpárút építés a TOP3.1.1-15-CS1-2016-00009 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés felhívás tárgyú
pályázat keretén belül valósul meg.
Az 5421 j. összekötő út 18+329 -18+582 km. sz. közötti szakaszon, az elválasztás nélküli gyalog-, és
kerékpárút önkormányzati forrásból valósul meg.
A kerékpárforgalmi létesítmény kialakítás célja, Balástya kül-, és belterületén, a meglévő Balástya
Községet érintő települési, térségi és országos hálózathoz az 5421 j. ök. út mellett, térségi, önálló
vonalvezetésű, a vasútállomás könnyebb megközelíthetősége érdekében kerékpárforgalmi létesítmény
csatlakozzon, összeköttetést biztosítva a Balástya – Kistelek, továbbá a Balástya - Forráskút között
kiépült nyomvonalakhoz.
A megbízás tárgyát képezi:
· 5421 j. összekötő út 16+460 – 18+329 km. sz. közötti szakaszon kerékpárút kialakítása;
· 5421 j. összekötő út 18+329 -18+582 km. sz. közötti szakaszon elválasztás nélküli gyalog-, és
kerékpárút kialakítása.
A tervezéshez szükséges alapadatokat, tervezési diszpozíciót Megrendelő szolgáltatta:
A tervezéshez szükséges geodéziai méréseket Társaságunk végezte.
Az 5421 j. ök. út érintett szakaszának forgalmai (AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2016. ÉVRE
VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA):
9295 kódszámú forgalomszámláló állomás (18+000 km. sz.) adatai alapján:
· 14+919 – 18+813 km. sz. között 1289 E/nap, ezen belül a kerékpáros forgalom 139 j/nap.
Balástya, Rákóczi utca 10. sz. ingatlan (5421 j. ök. út 18+492 km. sz.) előtt számolt adatok alapján:
· 2062 E/nap, ezen belül a kerékpáros forgalom 430 j/nap.
A tervezett nyomvonal „B" hálózati szerepű kerékpárforgalmi létesítmények közé sorolandó. Ebbe az
osztályba tartoznak a regionális, az „A” hálózati rendeltetésbe nem sorolható fő kerékpárforgalmi

hálózati elemek, továbbá az idegenforgalmi és hivatásforgalmi célú és jelentőségű regionális hálózati
elemek. E szerepkörbe tartoznak továbbá a települések lakott területén kívüli fő hálózati elemei.
A tervezett nyomvonal nem tartozik az EURO-VELO és az OTrT 1/6. sz. melléklete szerinti Országos
kerékpárút törzshálózat elemei közé.
A várható kerékpáros forgalom becslése az alábbi:
·

Potenciális felhasználók száma:

Kistelek lakosság száma:
Balástya Község lakosság száma:
Forráskút Község lakosság száma:

·
·
·

Várható felhasználók száma:
Várható helyi, napi forgalom:
Várható turista napi forgalom:

12958 fő * 0.20:

7156 fő.
3452 fő.
2350 fő.

2592 fő.
980 kerékpáros.
520 kerékpáros.

Jelen dokumentáció a
· 5421 j. összekötő út 16+460 – 18+329 km. sz. közötti szakaszon kerékpárút;
· 5421 j. összekötő út 18+329 -18+582 km. sz. közötti szakaszon elválasztás nélküli gyalog-, és
kerékpárút;
engedélyezési tervdokumentációt tartalmazza.
2., JELENLEGI ÁLLAPOT
Balástya Község közigazgatási területét illetően a nyomvonal az alábbi szakaszokból áll:
·

5421 j. összekötő út 16+460 – 18+329 km. sz. közötti szakasz.
A tervezett nyomvonal szakasz hossza: 1867.77 m.

Az 5421 j. ök. út érintett szakasza aszfalt és aszfaltmakadám burkolattal rendelkezik.
A jelenlegi országos közút burkolatán történő szabályozással nem rendelkező kerékpározás a nehéz
teherforgalom jelentős részaránya ( cca. 6 %) miatt balesetveszélyes!
Az országos közút szelvényezés szerinti jobb oldalán, külterületi jellegű szakaszon az országos közút és
a meglévő víztelenítést szolgáló földmedrű árkon kívül, belterületi jellegű szakaszon, az országos
közúttól kiemelt szegéllyel ellátott szigettel elválasztott, önálló nyomvonalú kerékpárút kerül építésére.
5421 j. ök. út szélessége 6.00 m, a padkaszélesség 1.00 - 1.50 m., süllyesztett és kiemelt szegély nem
található, a koronaszélesség 8.00 - 9.00 m.
A tervezési szakaszon az országos közút mindkét oldalon burkolt-, és földútcsatlakozások találhatóak a
helyszínrajzok szerint.
A tervezési szakaszon 2 helyen található közösségi megállóhelypár, a külterületi jellegű szakaszon nem
kiépített, a belterületi jellegű szakaszon kiépített, fedett váróval ellátott.
A víztelenítés jelenleg a külterületi szakaszon kétoldali, földmedrű, szikkasztó-párologtató és elvezető
árkokkal, belterületi jellegű szakaszon burkolt, elvezető árkokkal történik.
·

5421 j. összekötő út 18+329 -18+582 km. sz. közötti szakasz.
A tervezett nyomvonal szakasz hossza: 248.41 m.

Az 5421 j. ök. út érintett szakasza aszfalt és aszfaltmakadám burkolattal rendelkezik.
A jelenlegi országos közút burkolatán történő szabályozással nem rendelkező kerékpározás a nehéz
teherforgalom jelentős részaránya ( cca. 6 %) miatt balesetveszélyes!
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Az országos közút szelvényezés szerinti jobb oldalán, a meglévő járda kiszélesítésével, kerül sor az
önálló nyomvonalú elválasztás nélküli gyalog-, és kerékpárút építésére.
A helyi közút szélessége 6.00 m, a padkaszélesség átlagosan 1.00 m., süllyesztett és kiemelt szegély
található, a koronaszélesség 8.00 m.
A tervezési szakaszon a helyi közút mindkét oldalon párhuzamos leállású várakozóhelyek találhatóak a
helyszínrajzok szerint.
A tervezési szakaszon, közösségi megállóhelypár nem található.
A víztelenítés jelenleg kétoldali, nyílt, szikkasztó-párologtató árkokkal történik.
A vízszintes és magassági vonalvezetést az 5. fejezet tartalmazza.
A tervezési szakaszokon, az érintett közút környezetében, azokkal párhuzamosan és azt keresztezve is
találhatóak közművek a 15. fejezet szerint.
3., HELYSZÍNRAJZI KIALAKÍTÁS
Makó Város közigazgatási területét illetően a nyomvonal az alábbi szakaszokból áll:
Balástya Község közigazgatási területét illetően a nyomvonal az alábbi szakaszokból áll:
·

5421 j. összekötő út 16+460 – 18+329 km. sz. közötti szakasz.
A tervezett nyomvonal szakasz hossza: 1867.77 m.
Az országos közút szelvényezés szerinti jobb oldalán, külterületi jellegű szakaszon az országos
közút és a meglévő víztelenítést szolgáló földmedrű árkon kívül, belterületi jellegű szakaszon, az
országos közúttól kiemelt szegéllyel ellátott szigettel elválasztott, önálló nyomvonalú kerékpárút
kerül építésére.
Pályázati felhívás 3.2. fejezet a9) bekezdés alapján külterületen 1000 E/nap, az a11) bekezdés
alapján belterületen 2000 E/nap feletti átlagos napi forgalommal rendelkező szakaszon
támogatható. (mérési dokumentumok mellékelve).
A fejlesztés Balástya Községi Önkormányzat, a Magyar Állam (vagyonkezelő:
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ jogutódja a Magyar Közút NZrt.) tulajdonában és
kezelésében, továbbá magántulajdonban lévő területeket érint.
A forgalom jellege átmenő és célforgalmi, a tervezett és meglévő hálózathoz csatlakozva, a
vasútállomás könnyebb megközelíthetőségét szolgálja.
Hálózati szint: Települések közötti, kistérségi hálózat. A kerékpárút kétnyomú, kétirányú
forgalmat bonyolít le, az építéssel engedélyezéssel járó beavatkozás történik.
A kerékpárút szélessége
az ÚT 2-1.203:2010 (e-UT 03.04.11) „Kerékpárforgalmi
létesítmények tervezése útügyi műszaki előírás 8.4. pontja, 8.3. táblázata alapján 2.00 m.
A padkaszélesség 0.50 – 0.50 m, oldalesésük 5 %.
Az előzetes tervegyeztetés alapján a kerékpárút használati és tulajdoni joga a kialakítást
követően Balástya Községi Önkormányzat fenntartásába, kezelésébe kerül.
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·

5421 j. összekötő út 18+329 -18+582 km. sz. közötti szakasz.
A tervezett nyomvonal szakasz hossza: 248.41 m.
Az országos közút szelvényezés szerinti jobb oldalán, a meglévő járda kiszélesítésével, kerül sor
az önálló nyomvonalú elválasztás nélküli gyalog-, és kerékpárút építésére.
A tervezett szakasz önkormányzati forrásból valósul meg!
A fejlesztés Balástya Községi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő területeket érint.
A forgalom jellege átmenő és célforgalmi, a tervezett és meglévő hálózathoz csatlakozva, a
vasútállomás könnyebb megközelíthetőségét szolgálja.
Hálózati szint: Települések közötti, kistérségi hálózat. Az elválasztás nélküli közös gyalog-, és
kerékpárút kétnyomú, kétirányú forgalmat bonyolít le, az építéssel engedélyezéssel járó
beavatkozás történik.
Az elválasztás nélküli közös gyalog-, és kerékpárút szélessége az ÚT 2-1.203:2010 (e-UT
03.04.11) „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése útügyi műszaki előírás 8.4. pontja, 8.4.
táblázata alapján 2.75 m.
A padkaszélesség 0.50 m, oldalesés 5 %.

4., GEODÉZIA
A vízszintes és magassági mérések GSR2700ISX három frekvenciás GNNS vevővel történtek,
magasságilag az országos magassági Balti alappont hálózathoz csatlakozva, magassági alappontokról
kiindulva végezve.
A felmérések 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,
- külterületi földutaknál 15 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.
Átereszek részletes helyszínrajzi és magassági adatai, méretének és szerkezetének megjelölése
megtörtént.
A tervezési alaptérkép AutoCAD programmal, EOV koordinátahelyes helyszínrajzokként készült.
Az úthatárok adatait Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
szolgáltatta digitális állomány formájában.
Építési alapmagasságok:
· Balástya, Kóródy utca – Rákóczi Ferenc utca csomópontban lévő Szennyvíz aknafedlap közepe.
Koordinátái : X= 724072.51; Y=120342.915; Z=88.319 m.B.f.
5., VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI VONALVEZETÉS
·

Az 5421 j. ök. út érintett szakasza bel-, és külterületi mellékút „B” környezeti körülménnyel, „c”
jelű hálózati funkcióval és külterületi mellékút „A” jelű környezeti körülménnyel.
Tervezési osztály belterületen:
Tervezési sebesség belterületen:
Tervezési osztály külterületen:
Tervezési sebesség külterületen:

B.V.c.B
vt = 50 km/h.
K.V.A.
vt = 90 km/h.
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Az 5421 j. ök. úton helyszínrajzi korrekciókat nem terveztünk.
Az önálló vonalvezetésű kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása, az 5421 j. ök. út kül-, és
belterületi szakaszán a szelvényezés szerinti jobb oldalon a rajzi mellékletek szerint történik.
A magassági tervezés Balti magassági rendszerben történt. A magassági vonalvezetés síkvidéki
jellegű. Magassági korrekció alkalmazására nem kerül sor.
Homorú, illetve domború lekerekítő ívek alkalmazására nem került sor.
A magassági kialakításokat a hossz-szelvényi rajzi mellékletek tartalmazzák.
6., KERESZTSZELVÉNYEK
·

Az 5421 j. ök. út érintett szakasza bel-, és külterületi mellékút „B” környezeti körülménnyel, „c”
jelű hálózati funkcióval és külterületi mellékút „A” jelű környezeti körülménnyel.
Tervezési osztály belterületen:
Tervezési sebesség belterületen:
Tervezési osztály külterületen:
Tervezési sebesség külterületen:

B.V.c.B
vt = 50 km/h.
K.V.A.
vt = 90 km/h.

A keresztmetszetek oldalesését a meglévő földmedrű és burkolt víztelenítő árkok felé alakítottuk
ki. Egyenesben és ívekben 2.0 - 2.5 %-os egyoldali oldalesést határoztunk meg.
A padka építéssel kialakult rézsű felületét az árok profilozással, kialakítással rendezni, majd
füvesíteni kell.
7., KÖZÚTI CSOMÓPONTOK
A tervezési szakaszon burkolt-, és földutak csatlakoznak az 5421 j. ök. út és a helyi közutak
burkolatához.
Az önálló vonalvezetésű kerékpárforgalmi létesítmények kialakításakor a földutak csatlakozását a
kerékpárút és az országos közút között aszfalt burkolattal, továbbá a rázó burkolatokon (cca. 10 fm
hosszban, illetve az ingatlan határig) makadám burkolattal kell ellátni.
8., TÖMEGKÖZLEKEDÉS, MŰTÁRGYAK
8.1. Tömegközlekedés
A tervezési szakaszon 2 helyen található közösségi megállóhelypár, a külterületi jellegű szakaszon nem
kiépített, a belterületi jellegű szakaszon kiépített, fedett váróval ellátott.
A DAKK Zrt. a beruházás megvalósításához hozzájárul.
8.2. Műtárgyak
A tervezett kerékpárforgalmi létesítmények nyomvonala nem keresztez kivett csatornákat, műtárgyakat.
9., FORGALMI VIZSGÁLAT
9.1., Forgalom meghatározása
A pályaszerkezet méretezéséhez, az „Országos közutak 2016. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma”
2017. július hó folyamán kiadott Magyar Közút Nonprofit Zrt. kiadványa adatai szerint, az alábbi
forgalmi adatok állnak rendelkezésre:
9295 kódszámú forgalomszámláló állomás (18+000 km. sz.) adatai alapján:
· 14+919 – 18+813 km. sz. között 1289 E/nap, ezen belül a kerékpáros forgalom 139 j/nap.
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Balástya, Rákóczi utca 10. sz. ingatlan (5421 j. ök. út 18+492 km. sz.) előtt számolt adatok alapján:
· 2062 E/nap, ezen belül a kerékpáros forgalom 430 j/nap.
A 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 kerékpárút kialakítás megvalósulásának időpontja 2018 év.
A forgalmi tervezési időtáv 10 év, azaz 2028. év.
A távlati forgalmak meghatározásakor az érvényben lévő forgalomfejlődési szorzókat használtuk. A
mértékadó óraforgalmak előrejelzése 2028. évig történt meg.
Az alábbi táblázat alapján látható, hogy az 5421 j. ök. út és a helyi közutak megfelelő szolgáltatási
szinten üzemelnek, a hosszú távú tervezési program évében is jelentős kapacitástartalékkal
rendelkeznek.
Út megnevezés,
szelvény

Tervezési
osztályba sorolás

5421 j. összekötő út
16+460 – 18+582 km.
sz

Kül-, és belterületi
közút
K.V.A
B.V.c.B.

Szolgáltatási szinthez megengedett
forgalomnagyságok (MOF)
Megfelelő szint
Eltűrhető szint

1500 E/h

2000 E/h

Előrebecsült
forgalomnagyság (MOF)
2018. évre
2028. évre

162 E/h

203 E/h

9.2., Tervezési forgalom
Az „Országos közutak 2016. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” 2017. július hó folyamán
kiadott Magyar Közút Nonprofit Zrt. kiadványa adatai szerinti forgalmi adatok alapján történt az ÁNET
(az egységtengelyek átlagos napi áthaladási száma egy sávban egy irányban, egységtengely/nap) és a
TF (tervezési forgalom, F100, egységtengely-áthaladás, darab) meghatározása, a Forgalmi terhelési
osztály megjelölése.
A mellékutakon az új pályaszerkezet élettartamának ajánlott értéke t=10 év.
A tervezett burkolat építés megvalósulásának időpontja 2018 év.
10., BURKOLAT ÉPÍTÉS MÉRETEZÉSE
Az 5421 j. ök. út és a helyi közutak melletti kerékpárforgalmi létesítmények pályaszerkezet kialakításnál
a "Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete" ÚT 2-1.502:2010 (e-UT 06.03.11) Útügyi
Műszaki Előírásban foglaltakat vettük figyelembe, mely alapján „A” nagyon könnyű forgalmi terhelési
osztályt kell tervezni
A meghatározott forgalmi terhelési osztályokhoz „N” igénybevételi kategória tartozik.
11., PÁLYASZERKEZET
Az önálló vonalvezetésű kerékpárforgalmi létesítménynél a pályaszerkezet építés tervezése a
"Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete" ÚT 2-1.502:2010 (e-UT 06.03.11) Útügyi
Műszaki Előírás alapján történik.
Az aszfalt típusok alkalmazása az „Útépítési aszfaltkeverékek: Aszfaltbeton (AC)” címú ÚT 2-3.3011:2010 (e-UT 05.02.11) Útügyi Műszaki Előírás alapján történt.
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11.1., A pályaszerkezet építésekor figyelembe vett adatok

· Igénybevételi kategória: N
· Tervezési élettartam: 10 év

·

Alkalmazható aszfaltok:
Kopó réteg:
Kötő réteg:
· Alkalmazható térkő:
Kopó réteg:

AC 11
AC 11

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

6.0 cm vtg.-ban építhető

11.2., Kerékpárforgalmi létesítmények pályaszerkezete
A keresztszelvényi és minta-keresztszelvényi rajzi mellékleten a rétegrend vastagságokat minimális
vastagságoknak kell tekinteni.
Aszfalt pályaszerkezet (TOP pályázati forrásból):
·
·
·
·
·

3.5 cm AC 11 aszfalt kötő kopó rétegként
3.0 cm AC 11 aszfalt kötő réteg (útcsatlakozásoknál 7 cm vtg.)
15 cm FZKA 0/22 vagy 0/32 zúzottkő útalap (útcsatlakozásoknál 20 cm vtg.)
20 cm védőréteg (homokos kavics, M, FZKA)
Geotextília (belterületi szakaszon, min. 30 kN/m szakítószilárdságú)

Térkő pályaszerkezet (önkormányzati forrásból):
·
·
·
·
·

6.0 cm térkő
3.0 – 5.0 cm vtg. 0/5 FZKA ágyazó zúzottkő
15 cm FZKA 0/22 vagy 0/32 zúzottkő útalap (útcsatlakozásoknál 20 cm vtg.)
20 cm védőréteg (homokos kavics, M, FZKA)
Geotextília (min. 30 kN/m szakítószilárdságú)

Az előzetes feltárások alapján az altalaj tervezési teherbírási modulusa 30 - 35 N/mm2 .
A Talajvizsgálati Jelentés és Tanácsadás dokumentum alapján belterületen geotextília alkalmazása
szükséges.
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 minimális teherbírási modulus 72 és 78 N/mm2.
11.3., Fagyvédelem méretezése
Kerékpárút pályaszerkezet fagyvédelem méretezése
Kerékpárút pályaszerkezet
Forgalmi terhelési osztály:
"A" nagyon könnyű
Típus-pályaszerkezet:
6.5 cm aszfalt rtg.
15 cm FZKA útalap
Ellenőrzés fagyvédelemre:

Vastagság (cm)

Irányérték

Egyenérték

3.5 cm AC 11 kötő rtg.

1,50

5,25

3.0 cm AC 11 kötő rtg.

1,50

4,50

15 cm FZKA. útalap

1,00

15,00
24,75
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Fagyvédelmi vastagság:

Vastagsági irányérték

Egyenérték

hv

45,00

24,75

20,25

Beépítendő min. vastagság (cm):

20,00

Tervezett pályaszerkezet szélesítés:
3.5 cm AC 11 kopó rtg.
3.0 cm AC 11 kötő rtg.
15 cm FZKA útalap
20 cm homokos kavics rtg.

A pályaszerkezet építésénél, a földmunkánál a terület jellemzőinek ismerete miatt az érvényes
szabványok, műszaki előírások idevonatkozó pontjainak betartása, betartatása rendkívül fontos !
A kivitelezés során a „Talajvizsgálati jelentés és Tanácsadás” dokumentumban foglaltakat be kell
tartani!
A munkakezdés előtt a beépítésre kerülő anyagok vizsgálatát, a minősítési és mintavételi terv
elkészítését és felülvizsgálatát meg kell követelni és be kell tartatni !
Kivitelezést csak ezen vizsgálatokat, jóváhagyásokat követően kerülhet sor.
12., VÍZTELENÍTÉS
A víztelenítés jelenleg a külterületi szakaszon kétoldali, földmedrű, szikkasztó-párologtató és elvezető
árkokkal, belterületi jellegű szakaszon burkolt, elvezető árkokkal történik.
Az 5421 j. ök. út melletti tervezési szakaszon, külterületen a nyomvonal mellett a korábban meglévő,
eliszapolódott földmedrű árkok jó karba helyezése, belterületen szakaszosan a burkolt árok korrekciója
szükséges.
Esetleges vízállásos területek esetében, a kerékpárút magánterületek felöli oldaláról a mélypontokon
átereszek beépítése és bekötése szükséges földmedrű árkokba.
Az 5421 j. ök. út mellett, az elválasztás nélküli közös gyalog-, és kerékpárút tervezési szakaszon, a
nyomvonal mellett a korábban meglévő, eliszapolódott földmedrű árkok helyett, pontszerű, víznyelő
szikkasztó akna kialakítása szükséges.
A belterületi szakaszon a kerékpárút 1+092.78 - 1+481.68 km. sz. közötti szakaszon, a TOP-2.1.3-15CS1-2016-00011 kódszámú pályázat keretében a csapadékvíz elvezetés felújításra kerül.
A kerékpárút 1+481.68 - 1+703.31 km. sz. közötti szakaszon a meglévő burkolt árok átépítendő,
nyomvonala korrigálandó.
A pályaszerkezet víztelenítés jelenlegi állapota a 2., és 6., pontokban rögzítésre került.
13., FORGALOMTECHNIKA
13.1. Úttartozékok
A tervezési szakaszokon szélességjelző oszlopok, acél szalagkorlátok nem találhatóak, a
kerékpárforgalmi létesítmények kialakítását követően sem, kerülnek kihelyezésre.
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.
A kerékpárút tengely – terelő vonalát, továbbá a közúti átvezetés burkolati jeleit sárga tartós
(thermoplastik) kivitelben kell elkészíteni.
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A terelővonalak vastagsági mérete: 12 cm.
A terelővonalak kiosztása 1.5-1.5 m.
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 a „Közúti jelzőtáblák. 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 KRESZ táblák minősége: HI fólia, horganyzott és porszórt acéllemez, 76/2 horganyzott acél oszlop.
13.4. Építés alatti forgalomtechnika
Az 5421 j. ök. út melletti nyomvonal építése alatt az országos közúti forgalom fenntartható félpálya
szélességben. A szükséges jelzések kihelyezését és szakaszolását a vállalkozónak kell megterveztetnie.
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 foglaltak közül, az 500 m-ként történő félpályás lezárást, szükség esetében a jelzőlámpás
váltott irányú terelést kell alkalmazni.
14., KÖRNYEZETVÉDELEM
A FÖLD VÉDELME
A fejlesztés Balástya Községi Önkormányzat, a Magyar Állam (vagyonkezelő: Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ jogutódja a Magyar Közút Nzrt.) tulajdonában és kezelésében lévő területeket
érint.
A termőföld más célú hasznosítására, új területek biztosítására, területszerzésre nem kerül sor.
TALAJVÉDELEM
A terület sajátosságából adódóan, az 5421 j. ök. út melletti külterületi nyomvonal esetében nem kerül
sor humuszos termőföld kitermelésére.
Az 5421 j. ök. út melletti kerékpárforgalmi létesítmények építésénél az altalaj 40 N/mm2 teherbírási
értékének eléréséhez geotextília beépítése szükséges. Csapadékos időjárás, belvizes időszakok esetében
szakaszosan előfordulhat, hogy az altalajt stabilizálni (cement és mész adagolással) kell.
A pályaszerkezet építések során, bevágásból kikerülő földmennyiség helyben depóniába kerül
beszállításra, tereprendezésre történő visszadolgozással.
A földmű (talajcsere és padka alépítmény) építéséhez szükséges földanyag beszerzési helyét
amennyiben a bevágásból kikerülő anyag nem megfelelő, a kivitelezés megkezdése előtt be kell jelenteni,
jóvá kell hagyatni.
Amennyiben földmérési jel áthelyezése válik szükségessé, az engedélyeket be kell szerezni.
Termőföld más célú időleges hasznosítására nem kerül sor.
A kivitelezés megkezdése előtt a fővállalkozónak organizációs tervet kell készíteni.
Az országos közutak, az önkormányzat területe ismereteink szerint nem érinten meliorációs területeket.
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
A tervezett közlekedési létesítmények építése során veszélyes hulladék nem keletkezik, így
ártalmatlanítási folyamatról nem kell gondoskodni.
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A tervezett közlekedési létesítmények 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 a KTF felé a keletkező hulladékok tárolására, újrahasznosítására alkalmas telephelyet!
A pályaszerkezet építéseknél 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

EWC szám

veszélyes

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

17 05 04

nem

17 02 01

nem

62-01-001Meglévő kiemelt szegély bontása

17 01 01

nem

64-01-004Útburkolat bontása

17 01 01

nem

63-01-003Járdaburkolat bontása

17 03 02

nem

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

17 03 02

KRESZ Tábla bontása

17 01 01

nem
nem

17 04 02

nem

17 01 01

nem

Építési munka
62-02-004Szegélyépítések
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

17 03 02

nem

68-02-006KRESZ tábla elhelyezése

17 01 01

nem

17 04 02

nem

17 05 04

nem

21-06-011Tereprendezési munka

Megjegyzés:
1.) A közlekedési létesítmények építése során esetlegesen keletkező hulladékok a közbeszerzési eljárás során nyertes vállalkozó
engedéllyel rendelkező telephelyre kerüljenek elszállításra.
2.)A kivitelezés során kitermelésre kerülő nem szennyezett föld helyben a szükséges tereprendezéshez és a töltés- padka
kialakításánál kerül beépítésre.

A közlekedési létesítmények 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 a KTF felé a keletkező hulladékok tárolására, újrahasznosítására alkalmas telephelyet!
·

Hulladékgyűjtés :

Az országos közút melletti építés 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.
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·

Hulladéktárolás, hasznosítás:

A bevágásból kitermelésre kerülő föld a közbeszerzési eljárás során nyertes Vállalkozó engedéllyel
rendelkező telephelyén, vagy nyomvonal melletti tereprendezésre kerül újra hasznosításra.
A pályaszerkezet építésnél esetlegesen 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 közlekedési létesítmények 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 a KTF felé a keletkező hulladékok tárolására, újrahasznosítására alkalmas telephelyet!
A VÍZ VÉDELME
A tervezett közlekedési létesítmények 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 víztelenítésre a 12. fejezetben foglaltak alapján kerül sor.
A LEVEGŐ VÉDELME
A tervezett létesítmény kialakítása közúti forgalom kihatással nem rendelkezik,
nincs.

levegőszennyezés

AZ ÉLŐVILÁG VÉDELME
A tervezett létesítmény kialakításával érintett szakaszon vadveszély táblák nem találhatóak.
TÁJVÉDELEM
A tervezett létesítmény kialakításával tájvédelmi szempontból nem történik beavatkozás. A tervezett
nyomvonalban és annak űrszelvényében lévő fák, bokrok, cserjék kivágásra kerülnek
(Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály CS-06Z/01/07643-6/2017. ikt. sz. Határozata)
AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
Védett létesítményeket, műemlékeket a tervezett létesítmény ismereteink szerint nem érint.
Balástya Község területén a kerékpárforgalmi létesítmény nyomvonal régészeti lelőhelyet nem érint.
(Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály CS-06D/01/02686-3/2017. ikt. sz. Határozata)
ZAJ - ÉS REZGÉSVÉDELEM
A tervezett létesítmény kialakítása közúti forgalom kihatással, zaj- és rezgésvédelem változással nem
rendelkezik.
Az építés során a zajhatárértékek betartását meg kell követelni.
15., KÖZMŰVEK
A tervezett létesítmény kialakításával érintett közúti területeken meglévő közművezetékek találhatóak.
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INVITEL Távközlési Zrt.:
2017. május 22. napi adatszolgáltatás alapján érinti.
2017. július 10. napi közműnyilatkozat.
E-közmű üzemeltetői nyilatkozat kiadása 2017.09.29.
A kezelő által előírtak betartása szükséges.
Magyar Telekom Nyrt.:
2017. május 10. napi adatszolgáltatás alapján nem érinti.
E-közmű üzemeltetői nyilatkozat kiadása 2017.08.17.
Démász Hálózati elosztó Kft.:
Geodézia Zrt. 2017. május 5. napi adatszolgáltatás alapján érinti.
E-közmű üzemeltetői nyilatkozat kiadása 2017.08.23.
A kezelő által előírtak betartása szükséges.
Alföldvíz Zrt.:
2017. május 17. napi adatszolgáltatás alapján érinti.
E-közmű üzemeltetői nyilatkozat kiadása 2017.09.05.
A kezelő által előírtak betartása szükséges.
ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.:
2017. május 05. napi adatszolgáltatás alapján érinti.
E-közmű üzemeltetői egyeztetés kiadása 2017.08.24.
E-közmű üzemeltetői nyilatkozat kiadása 2017.09.14.
A kezelő által előírtak betartása szükséges.
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 § 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.
FGSZ Zrt.:
2017. május 17. napi közmű üzemeltetői nyilatkozat alapján nem érinti.
E-közmű üzemeltetői nyilatkozat kiadása 2017.09.26.
MOL Nyrt.:
2017. május 15. napi adatszolgáltatás alapján nem érinti.
E-közmű üzemeltetői nyilatkozat kiadása 2017.09.22.
Közút:
Az 5421 j. ök. út melletti kerékpárút kiépítéséhez az országos közút és a helyi közút kezelőjével az
egyeztetés lefolytatásra került.
(Magyar Közút NZrt. CSO-952/2/2017 ikt. sz-ú közútkezelői nyilatkozat)
(Magyar Közút NZrt. ITH-2017/001708 SAP azonosító vagyonkezelői nyilatkozat)
A kezelői nyilatkozatok mellékelve, az előírtak betartása kötelező!
A közműnyilatkozatokban foglaltak betartása kötelező! Szakfelügyeletek igénybevétele, bejelentések
megtétele szükséges!
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Az építés megkezdése előtt amennyiben a kezelői és közműnyilatkozatok érvényességi ideje lejárt,
kivitelező köteles a közműtulajdonosokat megkeresni , az egyeztetést a közművek aktualizálása,
esetleges bevédése 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 külterületi szakaszán közvilágítás nincs, belterületi szakaszon 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.
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 kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása 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 építésnél 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.
Az építés során a Ckt-4. vagy FZKA alapréteg feleljen meg az „Útpályaszerkezetek kötőanyag
nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei tervezési és építési előírások” című ÚT 23.206:2007 (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.
Az építés 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.
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·

Az építés során az „Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)” című ÚT 2-3.301-1:2010 (eUT 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.

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.
„Közutak tervezése című”, ÚT 2-1.201:2008 (e-UT 03.01.11) útügyi műszaki előírás.
„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.
a "Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése (A KTSZ kiegészítése)" ÚT 2-1.203:2010 [e-UT
03.04.11],
a "Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete" ÚT 2-1.502:2010 [e-UT 06.03.11],
„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.
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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:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2004. évi CXL. Törvény a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól
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
2012.évi II törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a Szabálysértési
nyilvántartási rendszerről
2011.évi CXXVIII. Törvény a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról
2012. évi CLXXXV törvény a hulladékról
2004 évi CXL törvény a közigazgatósági hatósági eljárás a szolgáltatás általános
szabályairól.

18.2. Tűzvédelem
A kivitelezés folyamán az összes érvényes tűzvédelmi jogszabálynak a „legutolsó” szövegváltozatát kell
érteni és alkalmazni.
Az építés 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.
A 11/2007. (IV. 25) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi
területéről.
30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről.
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.
A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 4/2010. (XI. 25.) BM rendelettel
módosított 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet.
15

·

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról.

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.
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.)
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·
·
·

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.
· 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
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19.9., 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

19.10., 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

19.11., Közlekedési és vízügyi rendeletek:




1/1975 (II. 5.) KPM-BM a közúti közlekedés szabályairól.
(28/2001. (II. 15.) Korm. Rendelet)
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.

Hódmezővásárhely, 2017. szeptember hó

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