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MŰSZAKI  LEÍRÁS 
 
a 

Mezőkovácsháza, Deák Ferenc utca burkolatmegerősítési munkáinak építési 
tervéhez. 

 
1./ Előzmények 
 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a Deák utca burkolat felújítását tűzte ki célul, lakossági 
kezdeményezésre.  
Mindezek figyelembevételével a szükséges terv elkészítésével a Békés székhelyű Polaris Duó Bt.-t 
bízták meg.  
 
A terv a Polaris Duó Betéti Társaság szellemi munkája. Az 1999. évi LXXVI. Törvény értelmében 
jogvédelem alatt áll, felhasználása csak a PTK. 409. § (3) bekezdése alapján történhet. 
 
2./ Az út műszaki leírása 
 
a.) A tervezési munka leírása, tervezési paraméterek, a tervezői döntések indoklása 
 
A létesítmény megnevezése helye: Mezőkovácsháza belterület, Deák Ferenc utca. 
             
Rendeltetése: lakóút. 
  
A tervezési feladatként megjelölt munka magába foglalja a tárgyi lakóutca erősen leromlott állapotú 
szilárd útburkolatának megerősítését. A tervezési paraméterek kiválasztásánál a meglévő helyi 
adottságok mellett az ajánlott, de a helyi közutak építése során kötelező alkalmazásra rendelt ÚT 2-
1.503., valamint ÚT 2-1.202. Útügyi Műszaki előírásban foglaltakat is figyelembe vettük.  ÚT 2-
3.302:2010 „Építési feltételek és minőségi követelmények”, ÚT 2-3.211 „Betonburkolatú és 
kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése”, e-ÚT 06.03.16 „Betonburkolatú és 
kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése” Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltakat is 
figyelembe vettük. 
 
b.) Az út osztályba sorolása, az útszakasz leírása, a területrendezési és településrendezési tervekkel, 
a helyi építési szabályzattal való összhang, illetve az azokkal történő megfelelőség igazolása.  
 
Útkategória: Belterületi gyűjtőút 
 
Tervezési kategória: B.V.c.C. 
 
Tervezési sebesség: Vt = 40 km/h 
 
Az utca burkolatának megerősítése után is az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó lakóút 
kategóriában marad.  
 
Az önkormányzat területrendezési és településrendezési terveivel összhangban mindig is lakóútként 
volt figyelembe véve. A helyi építési szabályzattal összhangban van. 
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A felújítandó útszakaszok a részletes helyszínrajzokon kerültek meghatározásra. A meglévő 
burkolatok szélességei: 
 
0+000 – 0+080 km sz. között: 5,5 méter 
0+080 – 0+120 km sz. között: 4,2 méter 
0+120 – 1+350 km sz. között: 5,0 méter 
1+350 – 1+605 km sz. között: 5,8 méter 
1+605 – 1+735 km sz. között: 6,0 méter 
1+735 – 1+945 km sz. között: 5,6 méter 
1+945 – 2+612 km sz. között: 4,0 méter 
2+612 – 2+900 km sz. között: 3,0 méter 
2+900 – 2+944,9 km sz. között: 6,0 méter   
 
c.) A vízszintes és magassági vonalvezetés jellemző adatai és indoklása, keresztmetszeti elrendezés. 
 
Az utca kezdőszelvénye (0+000 km sz.) Battonyai út.   
Az utca végszelvénye (2+944,9 km sz.). Árpád út. 
 
Magassági ívkorrekciót nem terveztünk, a tervezett hossz-szelvénnyel a meglévő pálya magassági 
esésviszonyainak lekövetése volt a cél. A tengely magassági vonalvezetését esésváltoztató módszer 
alkalmazásával terveztük. A megengedhető legnagyobb törés értékét a hossz-szelvényi 
esésváltozást meghatározó geometriai elem, a domború és homorú lekerekítés ívsugarainak 
határértékéből határoztuk meg. Az eséstörések szelvény értékeit a geodéziai méréspontokból felvett 
keresztszelvények helyein, magassági értékeit az adott szelvényben tervezett keresztmetszeti 
kiegyenlítésből határoztuk meg.  
A tervezési szakasz teljes hosszán biztosítottuk a technológiai szakvélemény által meghatározott 
erősítő réteg vastagságot. A magassági vonalvezetés elemeit a részletes hossz-szelvény mutatja be. 
A keresztmetszeti elrendezést a mintakeresztszelvényben, valamint az úthoz kapcsolódó 
keresztszelvényekben adtuk meg. 
A tervezett burkolat 3,5 - 6,0 méter széles, 2,5 %-os egy és kétoldali oldaleséssel. Az útpadkák 1,00 
- 1,00 m szélesek 5,0 %-os oldaleséssel.   
A magassági vonalvezetés megközelítőleg követi a meglévő terepszint magasságokat. A 
megengedettnél nagyobb töréseket, ívlekerekítésekkel enyhítettük. 
 
Magassági alappontok: 
 
A magasságok relatív értelembe lettek megadva. 
 
A meglévő, illetve a tervezett terep-pályaszintet a hossz-szelvények, valamint a keresztszelvények 
tartalmazzák. 
 
d.) Pályaszerkezetek:   
 

Méretezés az ÚT 2-1.503. sz. Útügyi műszaki előírás szerint 

- A forgalmi terhelési osztály megállapítása; 
(A1) a tervezési forgalom, mivel a (TF, F100) < 10 ezer egységtengely. Rendszeres 
autóbusz közlekedés nélküli, és legfeljebb napi kettő 15 tonna össztömegű tehergépkocsi 
közlekedésére lehet számítani, a tíz év tervezett élettartam alatt. 
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A meglévő pályaszerkezet:  4 cm AB-12 jelű aszfalt kopóréteg (1+605 – 1+945 15 cm beton) 
     25 cm kohósalakkő útalap 
     20 cm homokos kavics ágyazat 
     Altalaj 
 
A meglévő pályaszerkezet fajtája: Hajlékony pályaszerkezet. (1+605 – 1+945 km között: merev) 
 
Az ÚT 2-1.503. sz. Útügyi Műszaki Előírás alapján tekintettel arra, hogy a meglévő útburkolat 
erősen leromlott állapotú, viszont útalapnak felhasználható, a 7.1 pontban található 2. táblázat 
alapján a szükséges aszfalt réteg vastagság:  4 cm.   
 
A geodézia felmérések alapján a kopóréteg alá a keresztszelvényeknél meghatározott mennyiségű 
változó vastagságú AC 11 jelű aszfalt kiegyenlítő kötőréteg szükséges. 
 
A tervezett pályaszerkezet: 
  
4,0 cm AC 11 j. hengerelt aszfalt kopóréteg  
+ változó vastagságú kiegyenlítés 
 
Pályaszerkezet csere esetén: 
 
4,0 cm AC 11 j. hengerelt aszfalt kopóréteg  
35 cm Útalap készítése bontott anyagból 
20 cm homokos kavics ágyazat 
 
e.) Közúti csomópontok, párhuzamos utak, kapubejárók, útcsatlakozások, szervízutak. 
 
Az utca kezdőszelvénye (0+000 km sz.) Battonyai út.   
Az utca végszelvénye (2+944,9 km sz.). Árpád út. 
 
A kapubejárók a részletes helyszínrajzon kerültek ábrázolásra, de azok kialakítása nem része a 
tervezési feladatnak. 
 
f.) Műtárgyak: 
 
A tervezett útépítéssel meglévő műtárgyat nem érintünk, új pedig nem fog épülni. 
 
g.) Környezetvédelem: 
 
A tervezett felújítás a közlekedés céljára biztosított területen történik.  
A tervezett beavatkozás nem érint vízadó rétegeket, vízvételi helyeket.  
A szilárd burkolat megerősítése után az okozott levegő-, zajszennyezés a kiépítés előttihez képest 
csökkenő mértékben lesz kimutatható. 
 
g.a) 
 
A tervezett létesítmény nem sorolható be a 20/2001. (II.14.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletében 
felsorolt egyik tevékenységbe sem, ezért nem környezeti hatásvizsgálat köteles. 
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g.b ) A tervezett létesítmény megépítéséből adódó környezeti hatások: 
g.b.a) Területigénybevétel mértéke: 
 
Véglegesen igénybe vett terület: 14060 m2. A felhasznált terület jelenleg is útként funkcionál.   
 
Ideiglenesen igénybe vett területek:  
 
A tervezett létesítmény anyagnyerőhelyről beszállítandó anyagok beépítését (homokos kavics) 
igényli.    
 
A kivitelezőnek gondoskodnia kell az esetleges ideiglenesen igénybe vett területek 
rekultivációjáról. Ezen területeket úgy kell kijelölni az építkezés közelében, hogy az a lehető 
legkisebb igénybevételt,  káros, zavaró hatást jelentsen a környezet számára.  
g.b.b) Beépített anyagok: 
 
A létesítmény megépítéséhez az alábbi anyagok kerülnek beépítésre: 
 
 EWC kód  
- Ckt:    
- homokos kavics 01 04 09 
- földanyag (padkához) 17 05 04 
- aszfalt 17 03 02 
  
Az építési területre minden esetben csak a beépíthető mennyiséget szabad kiszállítani. Az ideiglenes 
tárolás során az építési anyagokat úgy kell tárolni, hogy az a környezettől el legyen különítve és 
azok a beépítés során maradéktalanul felhasználhatók legyenek. Amennyiben az építési anyag nem 
kerül beépítésre, azt azonnal vissza kell szállítani a származási telephelyére. 
 
g.b.c) Hulladékgazdálkodás: 
 
A tervezett létesítmény építése során az alábbi hulladékok keletkeznek: 
 
g.b.c.a) Bontási hulladékok: 
 
Megnevezés EWC kód mennyiség 
 
föld 17 05 04 68  m3 
 
A fenti anyag a 16/2001. (VII.18.) KöM. r. szerint nem minősül veszélyes hulladéknak. A felesleges 
anyag szállítását csak hulladék kezelési engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti. 
A kitermelt anyag újrahasznosítható, az újrahasznosításig pedig szelektív hulladékgyűjtéssel 
gyűjtőhelyen a 2000. évi XLIII. tv. előírásainak megfelelően tárolható. 
 
g.b.c.b) Kommunális hulladék: 
 
Az építkezés során kevert települési hulladék keletkezik (EWC 20 03 01). A települési hulladékot 
ideiglenesen kihelyezett hulladékgyűjtő edényekben kell gyűjteni, melyeket a munkanap végén 
üríteni kell, a hulladékot pedig a helyi hulladéklerakó telepre kell szállítani.  
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g.b.c.c) Munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék: 
 
A munkagépek üzemeléséből az építési területen hulladék nem keletkezhet. A munkagépek 
javítását, karbantartását a vállalkozónak, vagy alvállalkozójának minden esetben telephelyén, ill. a 
javítás körülményeit biztosító szervizben kell végeznie, végeztetnie.  
 
g.b.d) Zajhatás: 
 
Az építés ideje alatt a munkagépek okozta zajhatás időszakosan igénybevételt jelent a környezetre. 
A kivitelezőnek a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM. rendelet 2. sz. mellékletébe előírt zajterhelési 
határértékeket be kell tartania, vagy e rendelet 2. §. szerinti határérték túllépési engedélyt kérhet a 
környezetvédelmi hatóságtól. 
 
A környező lakóterületre tekintettel a kivitelező a zajkeltő eszközök használatát a lakosságot 
legkevésbé zavaró időszakban délelőtti, ill. kora délutáni időszakra korlátozza. Törekedni kell a 
kivitelezőnek az alacsonyabb hangnyomásszintű gépek alkalmazására.  
 
g.b.e) Rezgés hatás: 
 
A kivitelezési munkák során rezgéssel mint hatással a mű tömörítésénél kell számolni.  
A tömörítő eszközt úgy kell megválasztani, illetve beállítani (teljesítmény, vibrációs beállítás, 
rövid-, kis amplitúdójú vibráció alkalmazása, vibrációs tömörítés részbeni kiváltása 
súlydominanciájú tömörítéssel), hogy az a környező épületekben károsodást ne okozzon. A későbbi 
esetleges kártérítési igényeket megelőzendő javasolt előzetes állapotfelmérés a környező 
épületekről. 
 
Rezgések okozta környezeti terhelés csökkentése: 
 
- gyenge vibrációs beállítás a gépeknél 
- rövid és kis amplitudójú vibráció beállítása 
- a vibrációs tömörítés részbeni kiváltása, súlydominanciájú tömörítéssel. 
 
g.b.f) Légszennyezés: 
 
a munkavégzés során a gépek által kibocsátott káros anyagok összetétele teljesen hasonló a 
közlekedési eredetű emisszióhoz (nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot, és 
kénhidrogént tartalmaz). Itt is ezen hatások a kisebb kibocsátási paraméterű korszerű gépek 
alkalmazásával, megfelelő beállításokkal csökkenthetők.  
 
Porhatás: A kivitelezés biztosan a határértéket meghaladó porszennyeződéssel járhat együtt.   
 
Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy a kivitelezési munkák káros hatásai a munka megfelelő 
előkészítésével és megszervezésével határértékeken belül tarthatók, és ezek a hatások a környezetet 
csak ideiglenesen (kb. 1 hónap) terhelik.  
 
g.c) A megvalósult létesítmény üzemeltetéséből adódó környezeti hatások: 
 
A burkolat megerősítése miatt a létesítmény üzemeltetéséből adódó környezeti hatások a jelenlegi 
környezeti állapotot negatív irányban nem befolyásolják. 
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g.d) A beruházás elmaradásának környezeti következményei: 
 
Abban az esetben, ha a tervezett létesítmény nem épül meg, akkor a jelenlegi állapot fog 
konzerválódni, amely környezeti szempontból kedvezőtlenebb.  
A felújított úton közlekedő járművek által kibocsátott káros anyag a várhatóan nagyobb forgalom 
ellenére sem lesz feltehetően több, mivel a forgalom felgyorsul, a kibocsátás ideje az érintett 
szakaszon rövidebb lesz, és az optimálisabb közlekedési feltételeknek köszönhetően az emisszió 
kisebb koncentrációjú lesz. 
 
h.) Táj- és természetvédelem: 
 
A tervezett beavatkozás a meglévő lakókörnyezetnek magasabb szintű, rendezettebb építészeti 
megjelenést biztosít. 
Az építendő lakóút nem érint védett területeket. 
 
i.) Hófúvás elleni védelem: 
 
Az évek során történt megfigyelések tapasztalatai alapján hófúvások kialakulása az útterületen nem 
következik be. 
 
j.) Vízelvezetés, csatornázás: 
 
Az utcában az út szelvényezés szerinti jobb és bal oldalán található vízelvezető árokrendszer, 
szikkasztó árok, szikkasztásra alkalmas mély fekvésű terület.  A felújításra kerülő útszakasz 
vízelvezetési megoldásainak ellenőrzése, annak módosítása a felújítási projekt keretében nem 
feladat. Az út melletti vízelvezető, illetve párologtató árkok esetlegesen szükséges kotrása, jó karba 
helyezése a kivitelezés során, helyszíni bejárások alakalmával határozható meg. 
  
k.) Vasúti és egyéb pályákkal, vezetékekkel való keresztezések. 
 
Az utat vasút, egyéb pályák és vezetékek nem keresztezik. 
 
l.) Az érintett közművek és azok egymáshoz viszonyított elhelyezkedése, szakhatósági egyeztetése. 
 
A helyszínrajzon feltüntetett helyeken a közműkezelőkkel leegyeztetett közművek – víz, gáz, kábel 
TV, telefon földkábel, telefon és villany légvezetékek – vannak. A tervezett burkolatmegerősítéssel 
nem érintünk közműveket.    
 
m.) Világítás: 
 
Az utcában kiépített üzemelő közvilágítás van. Annak átépítésére nem kerül sor. 
 
n.) Úttartozékok: 
 
Az utcában a meglévő úttartozékok kiegészítésére nincs szükség. 
 
o.) Az úttal kapcsolatos egyéb építmények (autóbuszmegállók, leálló, pihenőhelyek, üzemanyagtöltő 
állomások, vendéglátóipari építmények, útfenntartási telepek). 
 
Egyéb építmények nincsenek, az út kategóriájára való tekintettel pedig újak telepítése nem indokolt. 
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p.) Az érintett földrészletek hiteles ingatlan-nyilvántartási térkép másolata és hiteles tulajdoni lap 
másolata. 
 
Tekintettel arra, hogy a beavatkozás nem építési engedély köteles, ezért ezen dokumentumok nem 
képezik a tervdokumentáció részét. 
 
 
q.) Érintett épületek és egyéb építmények: 
 
Épületek és egyéb építmények nem érintettek.   

 
r.) Építés alatti és utáni forgalmi rend: 
 
Az építés alatti átmenő forgalmat ki kell tiltani. A forgalomkorlátozás alapján csak a helyi forgalom 
engedhető meg megfelelő táblák kihelyezésével, vagy kézi forgalomirányítás mellett. Időhatárok 
közötti szakaszos teljes útlezárást is megfelelő KRESZ táblák kihelyezésével kell jelezni. 
Az építés utáni forgalom az építést megelőzően folytatódik, kezelője továbbra is az Önkormányzat 
lesz. 
 
s.) Forgalmi vizsgálat: 
 
Lásd: d) pont. 
 
3./Tervezett útépítés, kivitelezés: 
 
Kitűzés: Az utak kitűzési adatait a helyszínrajzok tartalmazzák. A kitűzés során meg kell győződni 
arról, hogy az érintett területre más létesítmény nem épült e a tervezés óta, ha igen akkor a tervben 
szereplő kitűzési méreteket az új állapotnak megfelelően tervezői hozzájárulás alapján korrigálni 
kell.  
 
A munkálatok megkezdését és befejezését a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalhoz be kell 
jelenteni, az alábbi adatok egyidejű közlésével: 
 
- kivitelező vállalt neve 
- munkavégzés időpontja 
- munkavégzés időtartama 
- naponkénti munka végzés ideje 
- felelős építésvezető neve és lakcíme 
 
--------- 
A pályaszerkezet cserénél élvágóval kell elválasztani a burkolatot, majd ezt követően történhet a 
meglévő burkolat marása, a kijelölt szakaszok elbontása. 
 
Teljes pályaszerkezet cseréje szükséges: 
0+210 – 0+637, 0+657 – 0+675, 0+684 – 0+711, jobb oldal 0+754 – 0+807, bal oldalon 2,5 m 
szélesen 0+786 – 0+813, teljes keresztmetszeten 0+842 – 0+921, 0+987 – 1+015, 1+042-1+197, csak 
jobb oldalon 1,5 m szélesen 1+197-1+237, tejes keresztmetszet ismét 1+237- 1+307. 
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 A kotrógép az útalap bontásával egyidejűleg a mellette folyamatosan haladó szállítójárműre rakja a 
bontott - ill. kitermelt útalapanyagot és padka anyagot, melyet a újra kell hasznosítani, útalapként.   
 
A tükör kialakítása után annak tömörítése következik olyan módon, hogy a teherbírás mindenütt 
elérje a 25 MN/m2 értéket a tömörség pedig legalább 90% legyen. Az altalaj cementstabilizációja 
javasolt. 
 
A tükör kialakítása során fokozottan ügyelni kell annak vízelvezetésére, melynek érdekében magát a 
tükröt 5% oldaleséssel kell kialakítani és az esés oldali részen vízelvező árokba kell vezetni a 
csapadékot.  
Amennyiben a tükörrel szembeni követelmények kielégítőek akkor készíthető a 20 cm vastag 
homokos kavics ágyazati réteg melyet legalább 90%-os tömörségűre és 50 MN/m2 teherbírásúra kell 
megépíteni. A földmű teherbírásának növelése, az olvadási és fagykár megelőzése érdekében a 
rézsűig kifutó nem fagyveszélyes HK jelű homokos kavicsból 20 cm vastag védőréteget kell építeni, 
melynek megfelelőségét az építési tervben ellenőrző számítással kell igazolnia a Vállalkozónak. 
Az olvadási kárveszély miatt a HK jelű védőréteg legfeljebb 8 % 0,02 mm-nél, és legfeljebb 25 % 
0,1 mm-nél kisebb szemcséket tartalmazhat. 
A homokos kavics ágyazatot a mennyiségszámításban meghatározottaknak megfelelően ki kell 
vezetni. 
Egyéb követelmények: 
 
 legnagyobb száraz térfogatsűrűsége legalább 1800 kg/m3, 
 egyenlőtlenségi mutatója legalább 8, és 
 az iszap- és agyagtartalma legfeljebb 8 tömeg %, 
 legnagyobb szemcseátmérő a tömör réteg vastagság 2/3-ánál kisebb legyen. 
 
Az anyagnyerőhely kitermelését, töltések rétegeinek építését úgy kell végezni, hogy a víz munka 
közben is szabadon lefolyhasson. A felületek eredő esése 4-6 % legyen. A munkahelyen 
lefolyástalan mélyedések lehetőség szerint nem lehetnek. 
A munkaterületet nem szabad olyan állapotban tartani, ill. úgy kialakítani, hogy a vizek levonulása a 
köz- és magánvagyonban kárt okozhasson, és hogy sértse a környezetvédelem érdekeit. Ha ezen 
követelmény érvényesítéséhez technikai beavatkozásra szükség van, az Vállalkozó tartozik 
haladéktalanul végrehajtani. 
A földművek építését úgy kell megtervezni, ütemezni és végrehajtani, hogy kivitelezés közben a 
csapadék és egyéb víz az épülő földműben lehetőleg kárt ne okozzon. A munkaterületektől a vizet 
egyrészt távol kell tartani, másrészt a rendszeres és haladéktalan elvezetését biztosítani kell. 
 
A Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni a munkaterület víztelenítéséről. Ha csapadék 
következtében a talaj –akár a kitermelés, akár a beépítés helyén– túlzott mértékben átnedvesedik, a 
munka csak akkor folytatható, ha a talaj kiszikkadt és az alkalmassági vizsgálat eredménye 
megfelelő. Ellenkező esetben az elázott részt el kell távolítani, vagy Műszaki ellenőr által 
jóváhagyott módon kell kezelni (pl. meszes kezelés, átszellőztetés). 
Az építés alatti víztelenítésért Vállalkozó külön térítést nem kap. 
 
Ezt követően építhető be a mintegy 35 cm vastagságú alapréteg megépítésére, a megfelelő 
oldalesések kialakításával. Az útalap tetején annak megépítése után legalább 180 MN/m2 teherbírást 
kell mérni.   
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Az alapréteg beépítése után egységesen készíthető a 4,0 cm AC 11 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg + 
változó vastagságú kiegyenlítés a kopóréteggel egyben húzva, végig a teljes építési szakaszon. 
Előnyben kell részesíteni a lánctalpas bedolgozógépek használatát. Közben ügyelni kell arra, hogy 
 

- beépítésnél a keverékhőmérséklet 145 és 165 Co között legyen; 
- ha a bedolgozógép vagy a tehergépkocsi sávjába kézzel keveréket szórnak, ezzel 

elkerülhető a kerekek műszaki textíliához ragadása, ami a tapasztalatok szerint magas külső 
hőmérséklet vagy nagy alapozó mennyiség esetén előfordulhat. 

- Az aszfalt réteg esetében a megengedett minimális tömörség: 97%. 
 

 
Beton burkolatra teljes felületre aszfaltrácsot kell helyezni aszfaltozás előtt! 
 
 
Aszfaltozást megelőzően minden, a tervezett út burkolatába eső víz-, és szennyvízakna fedlap beton 
peremét vissza kell bontani legalább az aszfaltréteg vastagságában, valamint a fedlapokat szintre kell 
emelni, a burkolatba eső tűzcsapokat ki kell helyezni a padkába. 
A pályaszerkezet megépítése után következik az 1 méter széles padka, valamint a szikkasztó árkok 
rendezése/építése. Tekintettel az esetleges nehézgépjármű forgalomra a padkát is legalább 90%-os 
tömörségűre kell megépíteni, majd füvesíteni. 
 
4./ Beszállítási útvonal: 
 
A burkolatmegerősítéshez szükséges anyagok beszállítása, gépek bejárása az alábbi útvonalon 
történik: 

A Battonyai és Árpás úton keresztül lehet megközelíteni a felújítandó utcát. 
 
A beszállításokat, valamint felvonulást megelőzően mindenképpen szükséges állapot felmérés a 
beszállítási útvonalat tartalmazó utakról, melyeket a kivitelezés megkezdése előtt a kivitelezőnek be 
kell mutatni a megrendelőnek. Amennyiben a beszállítás a meglévő burkolatok tönkremenetelét 
okozzák, a vállalkozó a vállalkozói díjának terhére köteles az utakat rendbe rakni. 
 
5./ Engedélyek: 
 
A tervezett burkolatmegerősítés nem engedélyköteles. 
 
6./ Munkavédelem: 
 
A forgalomtechnikai kialakítás, valamint a tervezett vízszintes és magassági vonalvezetési 
jellemzők a biztonságos közlekedést teszik lehetővé.  
 
Az építés alatti forgalomszabályozással kapcsolatban felhívjuk a beruházó és a kivitelező figyelmét, 
hogy a munkálatok során a KRESZ vonatkozó, a 3/2001. (I.31.) KöViM r. és az ÚT 2-119. sz. 
Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat tartsa ill. tartassa be. Betartandók továbbá a jelzőtáblákra, a 
munkavédelemre (XLVIII/1993. sz.), tűzvédelemre és környezetvédelemre vonatkozó hatályos 
előírások és jogszabályok. 
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7./ Technológiai és mintavételi előírások: 
 
A kivitelezés az alábbi szabványokban előírt követelmények betartása mellett történjen: 
 
Földmunka: UT. 2-1. 222:2007. 
Ágyazat: UT. 2-3. 206:2006. 
Útalap:  UT. 2-3. 206:2006. 
Aszfalt: ÚT. 2-3. 301:2008. 
 
 
 
 
 
 
 
Békés, 2018. február hó 
 
 
 
 
 
 

         
Povázsai Pál 

 Tervező 
         KÉ-T/04-323 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
a 

Mezőkovácsháza, Deák Ferenc utca burkolatmegerősítési munkáinak építési 
tervéhez. 

 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 19. § (2) bekezdése, valamint a Település 
rendezéséről és Építésügyről szóló módosított 253/1997. (XII.20.) Kormány rendelet, valamint az 
1997. évi LXXVIII az Épített Környezet Átalakításáról és Védelméről szóló törvényben 
foglaltaknak megfelelően büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
tervdokumentációban lévő helyszínrajzok a valóságnak megfelelnek, valamint: 
 
- A tervekben az 1995. évi LIII. Törvény, az 1996 évi törvény, a 32/1994 (XI.10) IKM rendelet, 

valamint a 30/1994. (X.6) KTM rendelet, ill. a 30/1994. (XI.8.) IKM sz. rendelet előírásait 
figyelembe vettem. 

 
- Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági 

előírásoknak. 
 
- Megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, 

szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazati szabványok, a műszaki előírások, illetve az 
engedélyezett eltérések követelményeinek. 

 
- 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 tervezéshez a 3/1998. (II.11.) KHVM által előírt képesítéssel, gyakorlati idővel,mérnöki 

tagsággal és tervezői engedéllyel rendelkezem. 
 
- A terveket az általános érvényű és az eseti előírásoknak, tűzrendészeti, munkavédelmi 

környezetvédelmi követelményeknek, országos MSZ és az ágazati szabványoknak, a jelenleg 
érvényes Útügyi Műszaki Előírások figyelembe vételével készítettem el. 

 
- A terv alapján elvégzendő munkálatok során közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az 

út közúthálózatba sorolását nem változtatja meg, ezért az utak építésének, forgalomba 
helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI.16.) KöViM rendelet 4. 
§ (1) bekezdés alapján a meglévő út területén elvégzendő munkákhoz közlekedési hatósági 
engedély nem szükséges 

 
Békés, 2018. február hó 

         
Povázsai Pál 

 Tervező 
              KÉ-T/04-323 
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TECHNOLÓGUSI SZAKVÉLEMÉNY 

 
a 

Mezőkovácsháza, Deák Ferenc utca burkolatmegerősítési munkáinak építési 
tervéhez. 

 
A burkolat megerősítésre szoruló utca jelenleg leromlott állapotú de jó teherbírású 
hengerelt aszfalt, valamint beton burkolattal rendelkezik. Figyelembe véve az összes 
szóba jöhető technológiai megoldást (felületi bevonat, hideg-, melegremixes eljárás, 
útburkolat teljes elbontása - újjáépítése, stb.) a leggazdaságosabbnak és 
technológiailag is a legcélravezetőbbnek az a megoldás adódott, hogy a jelenleg 
meglévő burkolatot jó minőségű (legalább Ckt, vagy soványbeton szintű) útalapnak 
tekintjük, és erre tervezzük a szükséges megerősítő aszfaltréteget. 
Tárgyi utca kisforgalmú lakóút, ezért tervezés szempontjából ebben az esetben a 
jelenleg érvényben levő e-UT 06.03.12 ÚT 2-1.503:2006 sz. Útügyi Műszaki Előírás 
(Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése) az irányadó.  
Ennek 7.1 pontjában található 2. táblázat alapján a szükséges aszfalt réteg vastagság 
(Ckt, vagy soványbeton útalap esetén):  4 cm.* 
Természetesen a tervezés, valamint a fentiekben meghatározott technológia 
kiválasztása során az alábbi Műszaki Előírások is figyelembe lettek véve: 
 
e-UT 06.03.52 (ÚT 2-3.207) 
Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. 
e-UT 06.03.21:2010 
Útépítési aszfaltkeverékek és útpályaszerkezeti aszfaltrétegek 
ÚT 2-1.201:2008. e-ÚT 03.01.11 
Közutak tervezése. 
 
*Megjegyzés: Az utca forgalmi terhelése A1 ami kevesebb mint 20000 
egységtengely. (Ez legfeljebb napi négy autóbuszjárat és nyolc 15 tonna össztömegű 
tehergépkocsi közlekedését jelenti a tíz év tervezett élettartam alatt.)   
 
 
Békés, 2018. január hó 
 

         
Povázsai Pál 

 Tervező 
              KÉ-T/04-323 


