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1. TERVEZÉSI FELADAT, MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
Dunabogdány Község Önkormányzata (2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 76.) megbízásából
Csizmár Robin e.v. (3980 Sátoraljaújhely, Harmat u. 1.) és Tóth Árpád e.v. (1038 Budapest, Zemplén
Gy. u. 2.) készítette jelen, 2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné útja útburkolatának felújítása,
csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója tárgyú műszaki dokumentációját.
A tervezés alapjául a Megbízó által rendelkezésre bocsátott dokumentumok, valamint a helyszíni
bejárások és a geodéziai felmérések szolgáltak.
A tervezési feladat célja a településen áthaladó főúhoz csatlakozó, meglévő aszfalt burkolattal
rendelkező utca szakasz burkolatának felújítása, valamint az útpálya csapadékvíz-elvezető
rendszerének rekonstrukciója. A felújítást az útszakasz leromlott állapota és a csapadékvíz nem
megfelelő levezetése indokolja. A tervezett beavatkozások megvalósulása biztosítani tudja az érintett
lakosok életviteléhez illetve a munkába járásához szükséges, biztonságos és akadálymentes
közlekedést.
A tárgyi utca érintett szakaszai nagyrészt síkvidéki jellegűek, jelentősebb hosszirányú eséssel
rendelkező szakaszok nem találhatók a tervezési területen.
A meglévő útburkolat szélessége megfelelő, annak szélesítése nem szükséges. A tervezett
beavatkozások sehol sem járnak sem közművek érintésével, sem a csapadékvíz-elvezetési rendszer
jelentős módosításával.
Az érintett területet, valamint a tervezési terület környezetét az A.2 Átnézeti helyszínrajz ábrázolja.

2. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, TERVEZÉSI PARAMÉTEREK
A terv a hatályos előírások, különösen az e-UT 03.01.11. „Közutak tervezése” című Útügyi Műszaki
Előírásban foglaltaknak megfelelően készült.
A műszaki-tervezési paraméterek meghatározása a műszaki szempontok figyelembevételével,
Megbízóval egyeztetve, továbbá a hatályos Útügyi Műszaki Előírások figyelembevételével történt.
A tervezett beavatkozásokkal érintett útszakasz az alábbi:
-

Erzsébet királyné útja 0+273-0+595 km szelvények között: 322,00 fm.

A meglévő 4,0 méteres burkolatszélesség nem változik, a tervezett burkolatrekonstrukció is ebben a
szélességben történik.
A padkák helyreállítása 0/20 zúzottkő beépítésével történik, mindkét oldalon 0,4-0,5 m szélességben
illetve átlag 10 cm vastagságban, igazodva a tervezett burkolati réteghez.
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Az érintett közlekedési létesítmény belterületi mellékút (lakóút, kiszolgálót, vegyes használatú út)
osztályba sorolható: B.VI.d.C.
A területen tervezett burkolat- és padkafelújítási munkák elvégzése a területrendezési tervekkel
összhangban történnek.
A tervezett beavatkozásokhoz kapcsolódóan nem történik közműkiépítés vagy kiváltás. A bontási és
földmű építési munkákat kiemelt figyelemmel és kézi feltárással kell végezni. Esetleges közműfeltárás
esetén kizárólag az üzemeltetővel való egyeztetést követően folytatható a munkavégzés.
A tervezési terület illetve a tervezett beavatkozás táj- vagy természetvédelmi területet nem érint.
A tervezett beavatkozások területen és közvetlen közelében nem található érintett épület.

3. TERVEZETT MEGOLDÁS ISMERTETÉSE
3.1. Helyszínrajzi kialakítás
Az Erzsébet királyné útján a helyszínrajzi értelemben tervezett beavatkozások a következők:
-

útburkolat rekonstrukciója meglévő szélességben,
útszegélyek építése,
padka helyreállítása, építése,
meglévő szikkasztó árokszakaszok jó karba helyezése.

A helyszíni adottságok alapján az útszakaszt 4,0 m szélességben lehetséges felújítani, tekintettel a
környező tulajdonosi- illetve természeti adottságokra.
A tervezett állapot szerinti helyszínrajzi kialakítást a dokumentációban található A.3. Részletes
helyszínrajz mutatja be.
3.2. Magassági kialakítás
A domborzati és környezeti adottságokhoz igazodva az Erzsébet királyné útja magassági vonalvezetése
követi a meglévő állapot szerinti esésviszonyokat, magassági korrekcióra sehol nincs szükség. Az
érintett szakaszon a legnagyobb hosszesés 2,0% alatt marad. A lokálisan kialakult felületi
egyenetlenségek kiküszöbölése a tervezett AC-11 aszfalt kopóréteg beépítésével történik.
3.3. Keresztmetszeti kialakítás
A keresztmetszeti elrendezés tervezése a következő paraméterekkel történt:
-

1 forgalmi sáv kialakítása (meglévő állapot szerint), kétoldali, min. 2,0%-os kereszteséssel,
forgalmi sáv szélessége: 4,0 m + 2 x 0,15 m szegély,
kétoldali padka szélessége: min. 0,5-0,5 m.

3

Tervezett pályaszerkezet
Meglévő, helyszínrajzi értelemben megmaradó burkolat kiegyenlítése, megerősítése:
-

8,0-10,0 cm vtg. AC-11 aszfalt kopóréteg,
1 réteg bitumenemulziós permetezés,
meglévő, megmaradó burkolat és pályaszerkezet.

Stabilizált padka építése:
-

10,0 cm vtg. 0/20 zúzottkő réteg,
Meglévő padka nyesése, tömörítése,
Tömörített talaj.

A keresztmetszeti kialakítást az A.4. Mintakeresztszelvény mutatja.

4. FORGALOMTECHNIKA
A tervezett beavatkozásokkal érintett utcák forgalmi rendje nem változik. A felújítás során – tekintettel
arra, hogy az utcák egy forgalmi sávval rendelkeznek – sem vízszintes (burkolati jelek), sem függőleges
(táblázás) jelzések elhelyezésére nem kerül sor.
Az építés alatti ideiglenes forgalomterelési terv nem része jelen dokumentációnak.

5. VÍZÉPÍTÉS
Az Erzsébet királyné útjának kijelölt szakaszán nincs kiépítve csapadékvíz elvezető rendszer, csupán az
út mentén található csekély számú szikkasztó árok, amelyek kapacitása nem kielégítő. Önkormányzati
tapasztalatok alapján nagyobb esőzések során a tervezési szakaszon átlagosan mintegy 100 m³
csapadékvíz mennyiség gyűlik össze, amely rendezett módon történő elhelyezését biztosítani kell. Az
út rekonstrukciójával a tervezett útpálya két oldalán, a meglévő szikkasztó árkok kotrása mellett új
szikkasztó árkokat kell kiépíteni, amelyek az útszakasz vízgyűjtő területéről lefolyó vizeket fogadni
tudják.
A tervezési szakasz elején lévő meglévő szikkasztó árkok kotrását, és karbantartását el kell végezni! Az
új árkokat, a részletes helyszínrajzon jelölt helyeken, a jelölt méretekkel kell kialakítani. A tervezett út
két szélén K szegélykövet kell beépíteni, azonban a szikkasztó árkok menti szakaszokon a szegélysort
megtörve, süllyesztett szegélyt kell beépíteni, ezáltal az útpadka mellett kialakított szikkasztó árkokba
történő csapadékvíz bevezetés biztosítható. Az árkok nyomvonalait a meglévő kapubehajtóknál, illetve
közmű gerinc vezetékeknél meg kell szakítani. A folytonosság és hatékonyabb csapadékvíz elosztás
eléréséhez az árok szakaszokat helyenként áteresz csővel kell összekötni. Az áteresz csövet D160 KGPVC SN8 SDR34 csatornacsőből kell kialakítani és az árok folyásfenékszintjénél kell elhelyezni, a cső
fölött az eredeti tarajrétegrendet visszaépítve. A cső két végét szemétfogó szűrő ráccsal kell lezárni.
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A tervezett burkolatlan szikkasztó árkokat 1,5 rézsűhajlással, 0,4-0,8 m fenékszélességgel és
egységesen 0,5 m mélységgel kell kiépíteni.
A tervezett árkok jellemzően föld medrű nyílt árkok, azonban azokon a területeken, ahol jelenleg ki
van építve burkolat a parkoló járművek számára, ott a szikkasztó árkokat fedlappal ellátható, áttört
fenékelemmel rendelkező mederburkoló elemekkel kell kiépíteni. A mederburkoló elemeket 60 cm
fenékszélességgel, 40 cm belmagassággal, D400 terhelési osztálynak megfelelő fenék és
falvastagsággal kell kiépíteni. Az árokfenéken 10 cm átmérőjű áttöréseket kell kialakítani, ezáltal a
vizek szikkaszthatók. A burkolt árok alatt 20 cm vastagságú homokos kavics ágyazatot kell beépíteni. A
mederburkoló elemekre D400 terhelési osztályú vízbeeresztős fedlapokat kell illeszteni. A burkolt
árkot a termék gyártójának utasításai alapján kell megépíteni.
A meglévő és tervezett szikkasztó árkok kapacitása: V = 184,99 m³ > Vmin = 100 m³
A tervezett szikkasztó árkok a nagy esőzések során összegyűlő 100 m³ vízmennyiséget képesek tározni.
A szikkasztó árkok felülete: N = 614,4 m²
A területre jellemző talajadottságok alapján a becsült szikkasztási tényező: k=10-5 m/s
Amennyiben a szikkasztó árkok megtelnek, úgy a tározott vízmennyiségek szikkasztási ideje az alábbiak
szerint alakul:
Q sz = N × k = 614,4 × 10−5 = 0,061
Tsz =

m³
s

V
184,99
=
= 30107 s → 8,36 h
Q sz
0,061

6. KÖZMŰVEK
A tervezési szakasz elején lévő meglévő, funkcióját vesztett víznyelő aknát és bekötő csatornát el kell
bontani. A tervezett út mentén 2 db csatorna tisztító aknán az aknafedlap szintbehelyezését el kell
végezni.
A bontási és földmű építési munkákat kiemelt figyelemmel és szükség esetén kézi feltárással kell
végezni. Esetleges közműfeltárás esetén kizárólag az üzemeltetővel való egyeztetést követően
folytatható a munkavégzés.

7. MŰTÁRGYAK
A tervezett út nyomvonala és csatlakozásai műtárgyakat nem érintenek.
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8. KÖRNYEZETVÉDELEM
Levegőtisztaság-védelem
A 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet előírja a levegőminőség védelmének általános szabályait, az
alkalmazandó vizsgálati eljárásokat és védelmi övezetek kijelölésének szempontjait. A rendelet 5§ (1)
bekezdése alapján tilos a környezeti levegő határértéket meghaladó terhelése.
Az építés alatt kizárólag olyan gépjárművek, munkagépek alkalmazása, üzemeltetése lehetséges,
amelyek megfelelnek a mozgó pontforrásokra vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak. A
munkagépek, szállítójárművek motorjai feleslegesen nem terhelhetik a környezeti levegőt
kipufogógázokkal. Törekedni kell a lehető legkorszerűbb, kis légszennyezőanyag-kibocsátású
munkagépek alkalmazására.
Az anyagok beszállításának, illetve a feleslegessé váló építési anyagok elszállításának időszakát a helyi
forgalmi adottságok figyelembevételével kell meghatározni. Célszerű a késő délutáni és kora reggeli
közúti szállítást kerülni, mert a környező úthálózat forgalmi telítettsége a csúcsóra forgalmak miatt
nagy.
Az építés során gondoskodni kell a kiporzás elleni védelemről, az anyagdepóniák és a közutakon
történő anyagszállítás esetében is. A szállító járműveket ponyvás takarással kell ellátni. A környező
területek beépítettsége miatt állandó jelleggel gondoskodni kell a kiporzás elleni védelemről.
Szükséges esetén locsolással kell a pormentesítést megoldani az érintett helyeken.
Az építkezés, tereprendezés során a hulladék égetése tilos.
Zajvédelem
A bontási- és építési munkálatok során az alábbiak miatt keletkezhet környezeti zajterhelés:
-

(munka)gépek üzemeltetése;
rakodási műveletek végzése;
szállítási forgalom lefolyása.

Az építés körülményeiről, az alkalmazni kívánt technológiákról, stb. a jelen tervfázisban (engedélyezési
terv) csak tájékoztató jellegű, a korábbi tapasztalatok, vizsgálatok alapján becsülhető információk
adhatók az alábbiak szerint, mivel a beruházás kivitelezője még nem ismert.
A 284/2007. (X. 29.) sz. Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól a
12. és 13. § alatt tartalmazza az építésre vonatkozó előírásokat.
A 27/2008. KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete adja meg az építőipari kivitelezési
tevékenységtől származó zajterhelési határértékeket. A mindenkori kivitelező köteles az építés alatt az
előírásokban előírt, vonatkozó határértékeket betartani.
A 7/2006. (II. 8.) KvVM-GKM együttes rendelettel módosított az egyes kültéri berendezések
zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöMGM együttes rendelet rögzíti a kivitelezéskor használatos gépektől származó zajterhelést.
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Fentiek alapján jelen tervezési szakaszban javasolt a védendő épületek térségében 1 hónapnál
rövidebb építési ütemek megszervezése, a vonatkozó zajterhelési határértékek betartása mellett.
A létesítmények építési munkálatai során szükséges környezetvédelmi intézkedések:
-

kizárólag kifogástalan állapotú, megfelelően karbantartott és ellenőrzött (lehetőleg korszerű)
gépekkel lehet az építést végezni;
a gépek a vonatkozó jogszabályokban rögzített határérték alatti kibocsátásúak lehetnek;
a meghibásodott (csöpögő, stb.) gépeket a munkából azonnal ki kell vonni;
a szállítási útvonalakat azok teherbírása, állapota alapján kell kijelölni, az érintett lakosság által
használt útvonalak legkisebb zavarásával;
kerülni kell az éjszakai munkavégzést és anyagszállítást;
a szállítások során elhulló, elszóródó anyagokat lehetőség szerint azonnal fel kell takarítani.

Hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás
Hulladékok keletkezésével túlnyomórészt az építés folyamatában kell számolni, amelyről az érvényben
lévő előírásoknak megfelelően gondoskodni kell. (A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény)
Az építés-bontásból adódó hulladékok kezelésének, nyilvántartásának, bejelentésének az építési és
bontási hulladék kezelésének részletes szabályozásáról szóló 45/2004. (VII.26.) BM–KVVM együttes
rendeletben foglaltaknak megfelelően kell történnie. A hatályos jogszabályi előírások alapján
ideiglenes tároló, lerakó helyek kialakításával meg kell akadályozni a hulladék szétszóródását, így a
környezet esetleges szennyezését.
Az építés időszaka alatt a hulladékok gyűjtése, megfelelő tárolása a mindenkori kivitelező feladata. A
fel nem használt építési anyagokat illetve földet el kell szállítani a megfelelő lerakóba. A szállítást és a
kezelést kizárólag a megfelelő engedéllyel rendelkező szervezet végezheti. Az építési területet a kiviteli
munkák végzése alatt is tisztán kell tartani.
Gondoskodni kell arról, hogy sem a talaj és talajvíz, sem a felszíni vizek ne szennyeződjenek.
A veszélyes hulladékokhoz kapcsolódó tevékenységeket a 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendeletben
előírtaknak megfelelően kell végezni. A veszélyes hulladékokat csak engedéllyel rendelkező szállítónak
lehet átadni elszállításra.
A kommunális hulladékok elszállítását az adott település kommunális hulladéklerakójába javasolt
elszállítani, elhelyezni.
Törekedni kell az építési-bontási munkák során keletkező nem veszélyes hulladék újra felhasználására.
A jó minőségű, hasznosítható bontási hulladék elkülönítése érdekében szelektív bontás szükséges.
Az építés befejeztével az építési területet és az ideiglenesen használt területeket (pl. lerakóhelyek,
szállítási útvonalak) meg kell tisztítani a hulladékoktól, építési törmelékektől és felesleges építési
anyagoktól, majd gondoskodni kell azok elszállításáról.
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A hulladék anyagi minősége szerinti csoportok

Azonosító kód

Mennyiségi küszöb
(tonna)

17 05 04

20,0

17 05 06

20,0

17 05 07*

20,0

17 05 08

20,0

17 01 01

20,0

17 03 01*

5,0

17 03 02

5,0

17 02 01

5,0

17 04 01

2,0

17 04 02

2,0

17 04 03

2,0

17 04 05

2,0

17 04 07

2,0

17 04 11

2,0

Műanyaghulladék

17 02 03

2,0

Vegyes építési és bontási hulladék

17 09 04

10,0

17 01 02

40,0

17 01 03

40,0

17 02 02

40,0

17 06 04

40,0

Kitermelt talaj

Betontörmelék

Aszfalttörmelék

Fahulladék

Fémhulladék

Ásványi eredetű építőanyag hulladék
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Ha az építési és bontási hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a fenti táblázatban megadott
mennyiségi küszöbértéket, az építtető mentesül a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 10.
§-ban foglalt, alábbi kötelezettségek alól:
„10. § (1) Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az építtető köteles elkészíteni
az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási
tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló kormányrendelet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi
igazolását az építtető köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani. Ennek
hiányában a környezetvédelmi hatóság szabálysértési eljárást kezdeményezhet, valamint az adott
területre új építési engedélyhez a külön jogszabályban meghatározott szakhatósági hozzájárulást
nem adhat.”
Amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége az anyagi minősége szerinti csoportban meghaladja a
megadott mennyiségi küszöbértéket, a hulladékot egymástól elkülönítetten kell tárolni a
hulladékkezelőnek való átadásig.
Az építés időszakában a munkavégzés helyszínein keletkező kommunális szennyvizeket zárt
tartályokban kell gyűjteni, majd gondoskodni kell azok szennyvíztisztító telepre való elszállításáról. A
szállítást igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.

9. MUNKAVÉDELMI- ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási
óvórendszabályokat be kell tartani, betartásukért a kivitelező által kijelölt munkavédelmi felelős, illetve
az építésvezető személyesen felelős. Biztosítani kell, hogy a munkavégzés ideje alatt mindig legyen a
helyszínen munkavédelmi felelős.
Utalva arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkenését semmi sem indokolja, külön
felhívjuk a kivitelező figyelmét az alábbiak pontos betartására:
-

-

-

A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell valósítani, a munkaárkokon
való átjárást kellő módon biztosítani szükséges.
Földmunkák végzését szűk munkatér esetén kézi erővel írjuk elő.
Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen lehetséges, ahol más
létesítményekben a gépi földmunkából károk nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok miatt
ilyen kár előfordulása lehetséges, ott a gépi földmunka végzését feltétlenül mellőzni kell.
A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe bejelölni. A keresztező
közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett területen lévő
közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani.
Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok feltárását
ilyen helyeken igen gondos, óvatos felásással kell elvégezni. Különös gondot kell fordítani az
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-

-

építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely melletti
vezetéknek szakközeg (üzemeltető) útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell. Kotrós
munka esetén külön ellenőrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotró és gémje azt az
előírt biztonsági övezeten belül meg ne közelítse.
Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös
figyelemmel, gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett, megfelelő
felszerelések, védőeszközök használatával.
A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni
segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények
figyelembevételével a kivitelező feladata.

Az építési munkák során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes
anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A szükséges
tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell.
Vonatkozó jogszabályok:
-

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
295/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Főfelügyelőségről
5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról

Munkahelyek, munkaeszközök, gépek munkavédelmi követelményeivel összefüggő jogszabályok:
-

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi
jelzésekről
80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes
környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjéről
21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról

Egyéni védőeszközök követelményeiről kiadott jogszabályok:
-

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról
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Anyagmozgatással, közlekedéssel összefüggésben kiadott munkavédelmi tárgyú jogszabályok:
- 2/1972. (I. 25.) KPM rendelet a Közlekedési Balesetelhárító és Egészségvédő óvórendszabály
IV. (Anyagmozgatás- és tárolás) fejezetének kiadásáról
- 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági
követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról
Tűzvédelem:
-

-

-

47/2004. (III. 18.) Korm. rendelet egyes környezetvédelmi jogszabályok módosításáról
4/2004. (IV. 7.) KvVM-ESzCsM-FVM együttes rendelet a légszennyezettség határértékekről, a
helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V.
9.)KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosításáról
43/2004. (IV. 26.) ESzCsM-KvVM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000.
(XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet módosításáról
7/2004. (IV. 27.) KvVM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források
kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló
17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet módosításáról

10. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK
A tervben szereplő koordináták EOV rendszerben lettek feltüntetve, a magassági adatok a Balti
alapsíkra vonatkoznak.
A kivitelezőnek be kell tartania a vonatkozó szabványokban, előírásokban, rendeletekben
rögzítetteket, amelyek között a legfontosabbak:
-

-

e-UT 04.00.11 A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata (JTSZ) (A 4/2001. (I.31.) KöViM
rendelet, illetve módosításának, a 64/2007. (VII.2.) GKM rendeletnek a melléklete
e-UT 04.00.15 A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata (A
3/2001. (I.31.) KöViM rendelet melléklete)
e-UT 04.00.12 Közúti jelzőtáblák. A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és
elhelyezésének követelményei (JETSZ) (A 83/2004. (VI.4.) GKM rendelet, illetve
módosításának, a 84/2004. (VI.4.) GKM rendeletnek a melléklete)
e-UT 03.02.21 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása
e-UT 04.05.12 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
e-UT 04.02.22 Közúti jelzőtáblák. Áthaladási elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák és jelképeik
e-UT 04.02.23 Közúti jelzőtáblák. Tilalmi jelzőtáblák és jelképeik
e-UT 04.02.24 Közúti jelzőtáblák. Utasítást adó jelzőtáblák és jelképeik
e-UT 04.05.11 A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei
e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ)
e-UT 05.01.14 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok 2. rész Zúzott kőanyaghalmazok út-,
pálya- és hídbetonokhoz
e-UT 05.01.11 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok 3. rész Útalapok
e-UT 05.02.42 Útburkolatok hézagkitöltő anyagai.
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Ha a termékre nem vonatkozik követelmény, szabvány, vagy ha a terméket a szokásostól eltérő módon
kívánják alkalmazni szükséges előírni a termék adott felhasználási célra való alkalmasságának
bizonyítására Építőipari Műszaki Engedély meglétét is.
Az Építőipari Műszaki Engedélyt a 39/1997 (XII. 19.) KTM- IKiM együttes rendelet szabályozza. Jelenleg
az Építésügyi Minőségellenőrzési Innovációs Kht. van kijelölve ennek tanúsítására.
A megfelelőség igazolás módozatait a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szabályozza.
Rögzíteni kell azt is, hogy a munkát érvényben lévő rendelet alapján csak felelős műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkező mérnök irányíthatja. A műszaki ellenőrnek a munka megkezdésétől, annak
befejezéséig a feladatok szerződésszerű elvégzésének ellenőrzésére rendelkezésére kell állni a
helyszínen.
A Vállalkozónak minőségügyi tervet kell benyújtania, amelynek legalább az alábbiakat kell
tartalmaznia:
-

mintavételi és minősítési terv,
alapanyagok megfelelősségét tanúsító vizsgálati jelentések,
keverékterv,
technológiai utasítások az eltérő munkafolyamatokhoz.

A minőségügyi terv hivatkozik többek között:
-

a kiviteli tervre,
a megvalósítás folyamat tervére,
a vonatkozó műszaki szabályozásra, előírásokra.

A minőségügyi tervben meg kell fogalmazni:
-

-

a megvalósítás során elérendő minőségi célokat,
a minőségi követelmények körét: a szerződésben és a tervdokumentációkban előírt
szabályozók és a szervezet által előírt (például a minőségirányítási rendszere által előírt)
követelményeket,
a felelősségi körök konkrét felosztását a projektmegvalósítás különféle fázisaiban,
az adott technológiai folyamathoz szükséges konkrét erőforrásokat,
a munkafolyamatok és dokumentumok kialakítását,
ellenőrzési (geodéziai, labor) programokat,
helyesbítő és megelőző tevékenységet,
a követelményeknek való megfelelősség igazolásához szükséges dokumentumokat,
formanyomtatványokat.

Technológiai Utasítások (TU)
Az adott technológia alkalmazási, tárgyi, személyi, ellenőrzési feltételeit, feladatait rögzíti.
Meghatározza a jellemző paramétereket is. A TU-kat a műszaki ellenőrzést végző Mérnöknek jóvá kell
hagynia a beépítés munkafolyamat megkezdése előtt.
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