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TARTALOMJEGYZÉK 

JELZŐLÁMPÁS  KIJELÖLT 

GYALOGOS– és KERÉKPÁROS ÁTKELŐHELY LÉTESÍTÉSE 

Eger (Felnémet) 25 sz. főút 18+ 658 km szelvényében 

Engedélyezési és kiviteli terv 

IRATJEGYZÉK 

-Címlap 

-Tartalomjegyzék 

-Tervezői nyilatkozat 

-Kamarai igazolás a  tervezési jogosultságról 

-Tervezői nyilatkozat  az építési hulladékról  

-Építési hulladék nyilvántartó lap 

-Műszaki leírás 

-Árazatlan költségvetés kiírás (kivitelezési példányban) 

-Tervezői költségvetés  (megbízói és tervtári példányban) 

 

-Mellékletek 

  

 -közműegyeztetési jegyzőkönyvek: 

  -ÉMÁSZ   Eger 

  -VÍZMŰ    Eger 

  -T. Com     Eger 

  -TIGÁZ     Eger 

  - UPC        Eger 

  -Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda – csapadékvíz 

 Közlekedési Központ Zrt. Egri területi Igazgatósága Hozzájárulása 

 

 

  

TERVJEGYZÉK     

U-0   Átnézeti  térkép     M= - 

U-1.  Építési  helyszínrajz     M=1:200 

U-2   Mintakeresztszelvény     M=1:50. 1:25 

U-3   Építés utáni  forgalomtechnikai helyszínrajz  M=1:500, 1:250 

U-4 Építés alatti  forgalomszabályozás     M=1:500 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

JELZŐLÁMPÁS  KIJELÖLT 

GYALOGOS– és KERÉKPÁROS ÁTKELŐHELY LÉTESÍTÉSE 

Eger (Felnémet) 25 sz. főút 18+ 658 km szelvényében 

Engedélyezési és kiviteli terv 

 „Az utak építésének, forgalombahelyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről” szóló 
93/2012 (V.10.) kormányrendelet 11§ b, pontja alapján,  alulírott  Dobi Attila tervező kijelentem 
hogy  a terv a tárgyi dokumentációban szereplő létesítmények (létesítménycsoportok) telepítésére, 
tervezésére és üzemeltetésére  vonatkozó  tervezési előírások, munkavédelmi és  
biztonságtechnikai  szabályok, egészségvédelmi  és környezetvédelmi  előírások betartásával 
készült, különös tekintettel: 

UT 2-1.201 Közutak tervezése (KTSZ) 

UT 2-1.211 A  gyalogos közlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése (KTSZ kieg.) 

UT 2-1. 119    Közúton folyó munkák  elkorlátozása  és ideiglenes forgalomszabályozása 

 

o a munkavédelemről szóló XCIII/93. számú törvény 5/1993. (XII.26.) MÜM rendelet,  
o a tűzvédelemről szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet /OTSZ/ 
o az emberi környezet védelméről szóló 1995. évi LIII tv. 8/2002. (III.22.,) KÖM-EÜM 
 rendelet: A zaj és rezgésterhelési határértékek   megállapításáról, 
o 21/2001 (II.14.) Korm. rendelet, és az ezt módosító 120/2001. (VI.30.) Korm. 
 rendelet: A   levegő tisztaságának védelméről, 
o 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet: Vízbázisok és ivóvíz védelméről, 
o 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet: Az építési és bontási hulladék kezelésének 
 szabályairól. 
o A beépített anyagok feleljenek meg az  

UT 2-3.301-1   - Útépítési aszfaltkeverékek – minőségi követelményeinek.  

UT 2-3.212       –Betonkő burkolatok pályaszerkezeti követelményeinek és az 

UT 2-3. 207  –Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú 
alaprétegei-előírásoknak. 

A tervezett építési munka természetvédelmi területet, helyi jelentőségű természetvédelmi értéket, 
műemléket nem érint,környezetében műemlék épületek nem állnak. Nem érint felszínmozgás 
veszélyes területet és 300 m2-nél nagyobb alapterületű bányászati módszerrel  kialakított földalatti 
térséggel rendelkező területet.  

Egyben kijelentem, hogy a 3/1998. (II.11.) KHVM. rendelet alapján tervezési jogosultsággal 

rendelkezem, a Heves Megyei Mérnöki Kamara igazolását a tervhez csatolom. 

Eger, 2016. április hó 

      Dobi Attila 

okl. közlekedésépítő mérnök 

okl. vízügyi szakmérnök 

KÉ-K-10-0139     VZ-TEL-10-0139 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT AZ ÉPÍTÉSI HULLADÉK KEZELÉSÉHEZ 

JELZŐLÁMPÁS  KIJELÖLT 

GYALOGOS– és KERÉKPÁROS ÁTKELŐHELY LÉTESÍTÉSE 

Eger (Felnémet) 25 sz. főút 18+ 658 km szelvényében 

Engedélyezési és kiviteli terv 

 

„A 45/2004 (VII.26.) BM-KvM. együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezeléséről”-

nek megfeleően a tervhez a rendelet által előírt 

ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAPOT 

csatolom. 

A keletkező építési hulladékok nem szennyezettek. 

Elhelyezésük : 

A nem újrahasznosítható hulladékot az Egri Hulladékátrakó Állomásra kell szállítani, 

ahonnan az AVE Magyarország Kft. Helyőpapi lerakóhelyére szállítják tovább a hulladékot. 

Az átrakóállomás helye: 

 Eger Ipari Park 

 (hrsz: 10525/11, 10525/12) 

 KÜJ: 102263334 

 KTJ:  101980233 

Az újrahasznosítható építési hulladék a megszüntetett lerakóhely szomszédságában üzemelő 

un. „INERT” feldolgozó üzembe szállítható. 

 (hrsz: 0752/29) 

 KÜJ: 100200104 

 KTJ: 101697607 

A kivitelező még ismeretlen. 

 

Eger, 2016 április hó       

        Dobi Attila  

            tervező 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

JELZŐLÁMPÁS  KIJELÖLT 

GYALOGOS– és KERÉKPÁROS ÁTKELŐHELY LÉTESÍTÉSE 

Eger (Felnémet) 25 sz. főút 18+ 658 km szelvényében 

Engedélyezési és kiviteli terv 

 

1.  Előzmények: 

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési  irodája által a tárgyi munkára 

kiírt  meghívásos pályázaton irodánk  nyerte el a tervezés jogát. 

2.  Tervezési feladat. 

A tervezési feladat az Eger, Felnémet 25 sz. főút  18+658 km szelvényében  gyalogosvédő 

középszigettel kialakított kijelölt gyalogos – átkelőhely és kerékpáros átvezetés  nyomógombos 

jelzőlámpás tervezése, valamint  az Eger –Felnémet állomásköz 76+02,65 hm vasúti szelvényben 

a  „Kerékpárral a Bükkön át, kerékpárral a városon át” projekt keretében az Eger-Felnémet  

kerékpárút  részét képező  kerékpáros és gyalogos átjáró kiemelt  megvilágításának tervezése a 

tervezési feladatkiírás  1. sz. melléklete szerinti részletezett tartalommal. 

A jelzőlámpás gyalogos-  és kerékpáros átvezetés a 25.sz. úton és a vasúti átvezetés kiemelt 

megvilágítása egymástól független tervezési munka, ezért annak  dokumentálása  is külön 

dokumentációban történik. 

A 25 sz. úton tervezett jelzőlámpás átvezetés két külön  dokumentációban kerül dokumentálásra: 

 1.Gyalogosvédő sziget kiépítése és kapcsolódó építési munkái 

 2. Jelzőlámpák telepítésének munkái 

3.  Meglévő állapot ismertetése: 

A tervezési munka tárgyát képező jelzőlámpa nélküli kerékpáros átvezetés  a 25 sz. II. rendű főút  

18+660,5 km szelvényében van, mely 2015-ben került kiépítésre. 

A közelben a  25 sz. út 18+723 km  szelvényében egy már jóval korábban létesült kijelölt 

gyalogos – átkelőhely  található. 

Az út szelvényezés szerinti jobb oldalán  a kerékpáros átvezetés  előtt a 18+646 km szelvényben 

öbölszerűen  kialakított  autóbusz megállóhely  van. 

Az út szelvényezés szerinti  bal oldalán  a meglévő kijelölt  gyalogos – átkelőhelytől  É-ra  a 

buszöböl  bal oldali  párja  a 18+767 km  szelvényben van. 
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A 25 sz. út  2×2 sávos .  Burkolatszélessége 14,00 m,  mindkét  oldalt aszfalt  burkolatú járda  

szegélyezi .  A járdaszélességek változóak. 

A 25 sz. út a kerékpáros átvezetés  helyén tengelyben a szelvényezés irányába lejt ~ 0,4 %-ot. 

A burkolatszélek a víznyelők elhelyezésének megfelelően hullámoztatva vannak. 

A meglévő kerékpáros átcvezetés előtt 1,0  ill. 1,10 m-re van  a jobb  illetve a  baloldali  víznyelő  

széle, így a burkolatszélek  a kerékpáros átvezetés helyén  a szelvényezéssel  szembe lejtenek  a 

víznyelőkhöz. 

Keresztirányban az útburkolat  kétoldali esésű.                

A járdák mindkét oldalon  a burkolat felé esnek. 

A kerékpáros átvezetés helyén  az útszegélyek  2 cm magas, csökkentett magassággal kiépítettek. 

A közeli meglévő  kijelölt gyalogos – átkelőhelynél a szelvényezés szerinti  bal oldali  csatlakozó 

kiemelt útszegély  nem csökkentett. 

A szelvényezés szerinti jobb oldalon  ugyan megvan a szegélycsökkentés, de a csökkentett 

szegélyhez közvetlenül  két lépcsőfokkal csatlakozik az útburkolat szintje alatt vezetett járda. 

 

4.  A tervezett jelzőlámpás átkelőhely helyének meghatározása: 

Már a „Kerékpárral a Bükkön át, kerékpárral a városon át „ projekt kivitelezése kapcsán  

nyilvánvalóvá vált, hogy a kerékpáros átkelés  jelzőlámpás irányítás nélkül a kerékpárosok számára 

a rendkívül nagy  gépjárműforgalom mellett igen nehézkes lesz.  Ezért már akkor  

megfogalmazódott az az igény , hogy a  közeli  kijelölt  gyalogos – átkelőhelyet  és a kerékpáros  

átvezetést  egy helyre össze kell vonni, egy biztonságos  jelzőlámpás  gyalogos és kerékpáros  

átvezetést kell kiépíteni. 

Erre a kerékpárút építése idején a kötött határidők és költségek miatt  nem volt lehetőség. 

A lehetséges  közös átvezetés helyét a kerékpárút  nyomvonala a közeli jobb oldali buszöböl 

helyzete  illetve a  buszöböl utáni  Egri út 28 sz. telek  beépítési  viszonyai és  kapubehajtójának 

helyzete egyértelműen behatárolta. 

A meglévő kerékpáros átvezetéstől  a szelvényezés  irányába eső elektromos  erőátviteli és 

közvilágítási vezeték tartóoszlopainak  É-i oldalán  nincs elegendő hely a 28 sz. ház  

kapubehajtójáig, és a járdaszélesség sem elegendő  a gyalog-  és kerékpárút  kialakításához.  A 

járdaszélesség  a beépítési viszonyok miatt nem bővíthető. 

Marad az elektromos légvezeték  tartóoszlopainak  D-i oldalán való átvezetés, az oszloptól való  

0,5 m-es  oldaltávolság betartásával. 
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5.  A gyalogos-  és kerékpáros átvezetés geometriai kialakítása:   

Az átvezetés során azt, hogy melyik oldalon legyenek a gyalogosok illetve a kerékpáros átvezetés  

az határozta meg, hogy az átvezetés  helyén  a szelvényezés szerinti  jobb oldalon az Egri út 28 sz. 

telek (hrsz.: 1216) beépítése  nem teszi lehetővé a jobb oldalon  a járda  és kerékpárút  együttes  

továbbvezetését az elektromos  légvezeték  tartóoszlop  irányába, ezért  a kerékpáros  

átvezetésnek mindenképpen a D-i oldalra (Eger centrum felé) kellett kerülnie. 

A gyalogos átvezetés szélessége a főútvonalnál  előírt min. 4,50 m , a kerékpáros átvezetés 

szélessége: 2,0 m. 

Az átcvezetés gyalogosvédő középsziget kiépítésével tervezett. 

 A középsziget szélessége: 2,00 m 

 A középszigeteket megszakítja a a (2+4,5 m) = 6,50 m átvezetési sáv. 

 A középszigetek hossza: É-i oldalon 6,00 m 
     D-i oldalon 6,50 m 
 
A középsziget két oldalán szabadon maradó útpálya szélességek: 6,00 -6,00 m. 

A középszigetek  „K” szegéllyel kerülnek kialakításra. 

A gyalogos és kerékpáros átvezetés szélességében 2 cm-re  csökkentett kiemelt szegély tervezett. 

A két gyalogosvédő sziget között az útburkolat változatlanul átvezetésre kerül. 

A kétoldali járdacsatlakozásnál a szegélysüllyesztések szélességében a teljes járda pályaszerkezetet 

át kell építeni a már meglévő süllyesztésnél csak az aszfaltozást kell  elbontani, újraaszfaltozni.   A  

közút szelvényezés szerinti bal oldalon a járdaburkolatot a kerítéslábazatig ki kell szélesíteni az ott 

található  fák közül egyet ki kell vágni. 

6.  Pályaszerkezetek, szegélyépítések: 

A pályaszerkezeti  kialakítást  és a keresztmetszeti  geometriai elrendezést a Mintakeresztszelvény 

mutatja. 

Középsziget:  
  8 cm  vörös betonkő burkolat 
  3 cm  H 0/4  zúzotthomok ágyazat 
  6 cm vtg-ban visszamart meglévő aszfaltburkolatú útpálya 
 
Csatlakozó járdafelület  (a kerékpárút pályaszerkezetével azonosan): 
 
  2,5 cm AC-8 kopó jelű kopóréteg 
  3,5 cm AC-8 kötő jelű kötőréteg 
  15 cm Ckt-2 hidraulikus alap 
  20 cm homokos kavics ágyazati réteg 
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Középsziget melletti,  és útszegély  melletti burkolatcsatlakozás: 
 
  4 cm  AC-11/F kopó jelű kopóréteg 
  1 rtg  öntapadós aszfaltrács kv. kiírás szerint 
  5 cm AC-16/F kötő jelű kötőréteg 
  9 cm vtg-ban  visszamart aszfalt  burkolat 
 
Új víznyelőbekötés sávjában: 
 
  4 cm  AC-11/F kopó jelű kopóréteg 
  1 rtg  öntapadós aszfaltrács kv. kiírás szerint 
  7 cm AC-22/F kötő jelű kötőréteg 
  9 cm  JU-35 bitumenes alap 
  20 cm Ckt-2 hidraulikus alap 
  20 cm  homokoskavics ágyazat 
 
Megjegyzés:   itt is a Mintakeresztszelvény szerinti lépcsős kialakítás szükséges. 
 
A gyalogos átvezető sáv járdacsatlakozásában a helyszínrajz szerint taktilis  burkolati jeleket kell 
beépíteni 20×20 cm-es  sávos és bütykös elemekből. 
 
Szegélyek.: 
 

- A középsziget 25×25×10/15 „K” szegélyelemekből építendő C 20/25 alap ill.  
megtámasztó gerendával. 
 

- A csökkentett kiemelt útszegélyek 25×30×15 cm előregyártott  elemekből építendők. 
 

- Az előregyártott szegélyelemek C 30/37 – XC3 környezeti hatásnak ellenálló  min. 
betonból készüljenek. 
 

- Mindkétoldali járdacsatlakozásnál  a csökkentett kiemelt szegélyeket  az átvezetés teljes 
szélességére  kiterjedően ki kell építeni, és kétoldalt 8-8 %-os  lejtéssel ki kell  futtatni a 
meglévő kiemelt szegélyek szintjére.  
 

7.  Csapadékvízelvezetés: 
 
Tekintve, hogy a meglévő víznyelő aknák  az új kerékpáros átvezetés sávjába  kerülnek, a 
víznyelőket  az átvezetés sávján kívülre  kell helyezni. A meglévő víznyelő aknákat  új, négyszög 
aknakeretű, kör alakú nyílású nehéz öv. fedlappal  kell lefedni a tisztítási lehetőség érdekében.  
 
Az átvezetési sávon kívül épülő  új víznyelőaknákra  az elbontott rácsot kell visszahelyezni. 
 
A szelvényezés szerinti jobb oldalon az új víznyelőaknát   ø 315  nagyteherbírású PIPELIFE SN8  
magasterhelésű  csatornacsőből kell kiépíteni. 
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8.  A jobb oldali kapcsolódó buszöböl korrekciója: 
 
Az autóbusz megálló előtti tervezett  kijelölt gyalogos-átkelőhely és a buszmegálló között  az 
előírt  15 m-t. csak úgy lehet biztosítani, ha a meglévő  autóbuszmegállót  3,65 m-re  D-i irányba 
Eger- centrum felé  hátrébb helyezik, és a megállót igénybevevő  járművek számára a megfelelő  
felállási hosszat biztosítják. 
 
A tömegközlekedési  szolgáltatóval folytatott egyeztetés szerint a megállót igénybevevő járművek 
az alábbiak: 
  IK 280 (leggyakoribb) csuklós,  járműhossz: 18,00 m 
  ARC   csuklós,  járműhossz: 16,20 m 
  ARC   szóló,   járműhossz: 13,50 m 
 

A felállási hossz (buszöböl főpontjai között) min. 18,00 m  kell legyen. 

A buszöblöt ennek megfelelően meg kell hosszabbítani. 

A lehajtóágat 1:7-ről  1:6-ra  változtatva a behajtási lekerekítő ív végétől elegendő  a behajtóág  

kiemelt szegélyét átépíteni. 

 

A meglévő buszöbölhöz jelenleg csatlakozik  egy kvázi kapubehajtó, majd egy  útként 
nyilvántartott földterület,  csak ezen keresztül közelíthető meg  a 1218/3 hrsz-ú ingatlan. 
 
Az öbölbe  eső kapubehajtóban  a döntött szegélyt meg kell szüntetni, a meglévő kiemelt  
szegélyt  70 cm-rel  D-i irányba  meg kell hosszabbítani. 
A kiemelt szegélyt követően a 12 cm szegélymagasságot 5 cm-re kell süllyeszteni 85 cm átmeneti 
hosszon, majd 3 m után  újra vissza kell futtatni a  már  a felállási szakaszon  kívül  eső kiemelt 
zsegély szintjére.  
 
Kiemelt szegélyként csak a nagy lekerekítésű külső éllel rendelkező szegélykövek építhetők be,     
r >5 cm,  amin a járművek könnyen áthajthatnak. 
 
A 7 cm peron szintkülönbség a fel- és leszállásnál nem  okoz olyan gondot, mint a döntött 
szegély. 
A fenti  szegélykialakítással csak  a csuklós járatok hátsó ajtói  kerülnének  a kapubehajtóhoz.  
 
Az utasperonba eső  elektromos légvezeték tartóoszlopa nem kerül egyetlen egy  
autóbusztipusnál  sem  az ajtók szelvényébe. 
A kiemelt szegély és a tartóoszlop között 83 cm van. 
 
A buszöböl korrekciójához kapcsolódóan a csatlakozó járda  aszfaltburkolatát  is cserélni kell. 
A meglévő kapubehajtó és az Egri út  30 sz. főépület között a meglévő lecsúszott földrézsüt 
gyephézagos  betonidommal kell burkolni. 
 
A tervezett pavilon és a kapubehajtó között az aszfalt járda külső szélét kertiszegéllyel kell 
megtámasztani. 
A kapubehajtó járdán túli  beton burkolatához élvágással kell csatlakoztatni a járdaaszfaltot. 
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9.  Az utasváró pavilon feltételes cseréje: 
 
A megbízó, az egri Városfejlesztési Iroda kérésére  a költségvetésben opciós tételként szerepel az 
utasváró pavilon cseréje. 
 
Jelenleg egy 2×4 m-es alapterületű, festett  fekete acélcsőből , szögacélokból készített  
vázszerkezetű, acéllemez oldalú, hiányzó  üvegezésű utasváró pavilon  található a megállóban. 
 
Ha a város anyagi helyzete engedi, akkor  a szegélykorrekcióval egyidőben az utasváró  pavilon is 
kicserélésre kerül. 
Ez esetben a járdacsatlakozást az utasváró pavilon teljes szélességében cserélni kell.  
 
10.  Buszöböl aszfalt kopórétegének  feltételes cseréje: 
 
A szegélykorrekcióval érintett  buszöböl aszfalt burkolata  nyomvályús. 
Amennyiben anyagi lehetőség engedi, az öböl  aszfaltburkolatát a tervezett gyalogos-átkelőhelytől  
a szegélykorrekció vonaláig  a felső 4cm-ben profilba kell  marni, és  AC-11/F  kopó jelű  aszfalt 
réteggel újra kell aszfaltozni. 
 
11.  A 18+724 km szelvényben  lévő  kijelölt  gyalogos-átkelőhely  megszüntetéséhez  
kapcsolódó beavatkozások:  
 

- A gyalogos-átkelőhely felfestését  finommarással meg kell szüntetni. 
 

- Ha a finommarás nem vezet eredményre, vagy a burkolati jelek  helyén azok 
visszatükröződnek, akkor a teljes burkolatot fel kell marni. 
 

- Abban az esetben , ha a finommarás  a burkolat felületét , annak zártságát megbontja, 
akkor a gyalogátkelőhely sávját  teljes szélességben vissza kell marni 4 cm mélységben, és 
újra kell aszfaltozni. 
 
A fenti sorrendiséget betartva a közút kezelőjének ellenőrzése és jóváhagyása  mellett 
lehet a megszüntetést végezni. 
 

- A burkolati jelek eltávolításával egy időben  a kijelölt gyalogos-átkelőhely  jelzőtáblát és 
oszlopot is el kell bontani. 
 

- A burkolati jelek és jelzőtáblák elbontása után  a szelvény szerinti jobb oldalon  a közútnál 
alacsonyabban fekvő  járdába beépített lépcsőt a környezetéhez igazodó felbetonozással 
meg kell szüntetni. 

 
12.  Jelzőlámpa telepítése: 
 
Külön tervdokumentációban csatolva. 
 
13.  Úttartozékok: 
 
A közúti jelzőtáblákon kívül más úttartozék  nem kerül elhelyezésre.  A jelzőtáblák bontása és 
építése  az ideiglenes és végleges  forgalomszabályozás  pont alatt szerepelnek. 
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14.  Közvilágítás: 
A tervezett gyalogos és kerékpáros átvezetés  kiemelt közvilágítását külön terv tartalmazza. 
 
15.  Egyéb  érintett létesítmények: 
Nincsenek. 
 
16.  Kitűzés: 
 
A tervezett építési beavatkozások  és forgalomtechnikai jelzések  kitűzése  az Építési helyszínrajz  
és a Végleges forgalomtechnikai helyszínrajz alapján végezhető. 
 
Magasságilag a meglévő burkolatszintekhez kell igazodni. 
 
Kivételt képez ez alól  az új víznyelőktől  É-ra eső terület, ahol a járdacsatlakozás melletti  
visszaaszfaltozást úgy kell  kialakítani, hogy az az újonnan megépített víznyelő felé lejtsen. 
 
17.  Építés alatti forgalomszabályozás: 
 
I. építési ütem: 
  
A tervezett  gyalogos és kerékpáros átvezetés  járdacsatlakozásainál kell kiépíteni a: 

- az új víznyelőaknákat, és burkolathelyreállítást 
- a szelvényezés szerinti jobb oldalon az új víznyelőakna bekötést, és kapcsolódó burkolat 

helyreállítást 
- csökkentett szegély süllyesztéseket 
- a taktikus útburkolati jeleket 
- az új járdacsatlakozás  pályaszerkezetét 
- a járdacsatlakozási aszfaltcseréket 
- a járdacsatlakozásnál  az útburkolati aszfaltozásokat 
- a buszöböli szegélykorrekciót 
- a buszöböli járdacsatlakozásokat  (feltételes kiegészító tétel) 
- az utaspavilon cserét a kapcsolódó  járdaaszfaltozással  (feltételes kiegészító tétel) 
- a buszöböl kopórétegének cseréjét   (feltételes kiegészító tétel) 
- a  jelzőlámpa rendszer  járdaoldali kiépítése 

 
Az építési munkák  a szélső forgalmi sávok  lezárása mellett  végezhetők, a két oldal  egyidőben , 
vagy egymás után külön-külön. 
 
A jobb oldali érintett buszmegállót  ideiglenesen át kell helyezni a 18+696 km szelvénybe. (patak 
utáni elektromos légvezetéktartó  oszlophoz) 
A megállót a jelzőtáblán kívül ideiglenes  útburkolati jellel is jelölni kell. 
 
II. építési ütem: 
 
II. építési ütemben tervezett: 

- középszigetek kiépítése 
- a jelzőlámpasor rendszer középszigeti részének kiépítése 
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A vonatkozó Építés alatti ideiglenes forgalomszabályozást az U-4  tervlap  mutatja. 
 
Az ideiglenes forgalomszabályozások alatt a kerékpárosok áthaladását  a meglévő felfestett  
nyomvonalon  az építés ideje alatt is biztosítani kell. 
 
18.  Építés utáni  forgalomszabályozás: 
 
Az építés utáni forgalomszabályozást  az F-3 ábra mutatja. 
 

 Kihelyezendő és áthelyezendő jelzőtáblák: 
   

- a forgalmi rend változást 
- jelzőlámpás forgalomirányítást 
- a forgalmi sávok leszűkítését 
- a gyalogosvédő középszigetet, és annak kikerülését – mindkét irányból   
jelzőtáblával kell jelezni. 
- a kerékpárút STOP tábláit  és a „Kerékpárút” jelzőtáblákat az új átvezetésnrek 
megfelelően  át kell helyezni 
- a korrekciós buszöböl autóbuszmegálló  tábláját  az új pozicióba  át kell helyezni 

 

 Burkolati jelek: 
 

- megszüntetendő burkolati jelek:  
 - a megszűnő  kijelölt gyalogos-átkelőhely  burkolati jelei 
 - a forgalmi sáv szűkítéséből adódóan  a középszigetek előtt és után 20-20 –ig 

   terjedően: - a záróvonalak 

   -a terelővonalak 

   -régi kerékpáros átvezetés jelei 

   -a kerékpárút jelzései az átvezetés módosulása miatt 

 

- felfestendő burkolati jelek:  
 -gyalogos  átkelőhely jelzései   4,5 × 0,5 m   (fehér) 

 -kerékpáros  átvezetés jelzése  0,5 × 0,5 m (sárga) 

 -a kerékpárút jelzései az átvezetés  módosulásából adódóan: 

   2 db. kerékpáros piktogram   sárga 

   2 db. felállási vonal    sárga v = 0,12 

   kerékpárút szélét jelző vonalak  sárga v = 0,12 

   kerékpárút  záróvonalai  a felállás előtt sárga v = 0,12 

   középszigetek előtti forgalom elől elzárt  terület       fehér  v = 0,15 

   jelzőlámpa előtti  kötelező megállás helye           fehér  v = 0,15 

   záróvonal a jelzőlámpák előtt  22,5 – 22,5 m             fehér  v =0,15 

   terelővonalak a középszigetek után   20 – 20 m-ig     fehér  v =0,15 

   autóbusz megállóban (buszöböl elválasztás) 3,0–3,0 fehér  v = 0,15 
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19.  Az építés alatti ideiglenes forgalomszabályozásnál  figyelembe vett  rendeletek és útügyi 

műszaki előírások: 

 

- „A közutakon végzett munkák  elkorlátozási és forgalombiztonsági  

követelményeiről” szóló 3/2001. (I.31.) KöVIM rendelet, 

 

- Az ÚT 2-1.119: 1998. hiv. számú „Közúton folyó munkák elkorlátozásának és 

ideiglenes forgalomszabályozásának kézikönyve” c. Útügyi Műszaki Előírás „6. 

Lakott területen lévő utakon folyó munkák ideiglenes  forgalomszabályozása” 

előírásai, 

 

- Az ÚT 2-1.152: 2001. hiv.számú „A közúti útelzárás, elkorlátozás és 

forgalomterelés elemei” c. Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak szerint, továbbá  

 

- „Az építési munkahelyeken  és az építési folyamatok során megvalósítandó 

minimális munkavédelmi követelményekről” szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM 

együttes rendelet szerint kell kialakítani. 

 

 Az  ideiglenes  forgalomszabályozással kapcsolatos általános  előírások: 

- A közúti munkahely elkorlátozásának  kezdetét piros-fehér színű nyíl alakban 

sávozott  terelőtáblával  kell megjelölni a megfelelő „Kikerülési irány” tábla  

kihelyezésével együtt (éjszaka és korlátozott  látási viszonyok esetén  napközben 

is- az elkorlátozás  kezdeténél és végénél- villogó sárga, vagy folyamatosan égő 

piros lámpák használandók!) 

 

- Az elkorlátozás úgy történhet, hogy  az úttesten kialakítandó közúti munkahely 

közút felőli széle  és a forgalom számára  fennmaradó útfelület között minimum 

0,5 m széles  biztonsági sávot szabadon kell hagyni a körülhatárolásnál, s a 

kétirányú forgalom  részére minimum 5,50 m sávszélességet minden körülmények  

között  biztsítani szükséges. 

 

- Az elkorlátozott munkahelyet teljes hosszon  fix korlátelemekkel, vagy sávozott  

terelőtáblákkal biztonságosan  el kell határolni a forgalom által igénybevett 

útfelülettől. 

 

- Az egyes közúti jelzőtáblák kihelyezése a „Közlekedési és Vízügyi Értesítő” 2001. 

évfolyama 8. számában közzétett az  „Útügyi Műszaki Előírások kiadásáról, 

visszavonásáról” szóló  Közúti Főosztály  közleményében megnevezett  - az egyes 

közúti  jelzőtáblákra és jelképeikre vonatkozó – Útügyi Műszaki Előírásokban, 

illetve  „A közúti  jelzőtáblák  méreteiről és műszaki  követelményeiről” szóló 

4/2001 (I.31.) KöVIM rendeletben foglaltak szerint történhet. 

 

- A kivitelezés során a rendőrség, tűzoltóság, mentők bejutását a szóban  forgó 

lezárt  útszakaszokra is biztosítani kell. 

 

- Az ideiglenes forgalomszabályozással érintett közutakon tervezett szükséges 

beavatkozásokra előzetesen be kell szerezni az illetékes  közútkezelő 

hozzájárulását. 
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- A kivitelezés megkezdése előtt  3 nappal értesíteni kell: 

Mentőket,Tűzoltókat és Rendőrséget. 

 

20.  Környezetvédelem: 

 

A gyalogos- és kerékpáros átkelőhely létesítésénél  az építés során  az alábbi  

környezetvédelmi követelményeket kell betartani: 

 

 Vízvédelem:      Az építés során  a zárt csapadékcsatornák víznyelőibe    

   szennyező anyag ne kerüljön 

 Levegővédelem: Az építés során alkalmazott  gépi berendezések, szállítóeszközök  

   környezetvédelmi megfelelőségének biztosítása. Az egyes  

   építési fázisokban  a porkeltő, porzó anyagok  megfelelő   

   technológiai  kezelése (porképződést megelőző locsolás) 

 Zajvédelem:  Az építést a nappali időszakra kell korlátozni. Az építés ideje 1 hónapnál 

   kevesebb. Az építési környezet kertvárosias  beépítésű vegyes 

   terület. A megengedett zajszint 50 db. 

 

21.  Táj és  természetvédelem, hófúvás elleni védelem: 

 

A gyalogos- és kerékpáros átkelőhely  kialakításához  a kiépített belterületi  helyszín  miatt  

fent nevezett beavatkozások  nincsenek. 

 

22.  Vasúti és egyéb  pályákkal való  keresztezés: 

 

A tervezési feladatban nincsenek. 

 

23.  Közműegyeztetések, meglévő közművek érintettsége: 

 

A tervet az alábbi közműkezelőkkel egyeztettük: 

 

  Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda Eger - csapadékvíz 

  -ÉMÁSZ   Eger elektromos hálózat 

  -VÍZMŰ    Eger víz, szennyvíz 

  -T. Com     Eger hírközlő hálózat 

  -TIGÁZ     Eger gázvezeték 

  - UPC        Eger kábeltévé 

 

Közművek érintettségének leírása: 

  

Csapadékvíz hálózat esetében: 
 
A víznyelők áthelyezése és az új víznyelők bekötésével érintett . 
A szelvényezés szerinti  bal oldali víznyelő építése veszélyesen megközelíti  a VÍZMŰ 
kezelésében  lévő  NA 150 víznyomóvezetéket. 
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Az új víznyelő építése  csak a vízmű szakfelügyelete  mellett végezhető!  
(Heves Megyei Zrt.Egri üzemegység, 3300 Eger, Tulipán tér 3. telefon: 36/412-384) 
 

Vízvezeték hálózat: 
 A csapadékvíz hálózatnál leírtak érvényesek. 
 
Szennyvízhálózat: 
 Az  É-i középsziget építése  körüli aszfaltozás érinti  szennyvíz gerincvezeték aknáját az 
 Egri u. 28 sz. előtt.  Az aknánál nincs tervezett burkolatszint változás, az eredeti 
 burkolatszinthez kell csatlakoztatni  az aszfaltozást. 
 
Hírközlő TELEKOM kábel:  
 Érinti a szegélyépítést, Közműkezelői nyilatkozatukban leírtak betartandók!  
 (kitűzés, szakfelügyelet) 
 
Elektromos lég- és földkábelek:  
 ÉMÁSZ földkábelt nem érint, a légkábelek és tartóoszlopok közelében a jegyzőkönyvben 
 előírtak betartandók!   
 
Kábeltévé - UPC:  
 A jegyzőkönyvben leírtak betartandók. 
 
Gázvezeték:   
 Érinti. A gázvezeték  műtárgyai szintben nem változnak, a jegyzőkönyvben leírtak  
 betartandók! 
 
 

24.   Építés során érintett földrészletek: 

 

 Területigénybevétellel érintett földrészletek: 

 

 902/1 hrsz.      műv. ág:    kivett, 25 sz. II. r. főút 

   Tulajdonos:   Magyar Állam 

   Vagyonkezelő:  Közlekedési Koordinációs Központ 

      1024 Budapest,  Lövőház út 39. 

   Kezelő:   Magyar Közút Nzrt. 

      3300 Eger, Törvényház út  4. 

 

25.  Munkavédelem: 

 

Általános követelmények: 

Betartandók az MSZ 04-900.83 Építőipari munkák általános biztonságtechnikai 

követelményei. 

 

A munkaterületet látható jelzésekkel el kell határolni. 

Az árkot  jelzőkorláttal el kell látni és megfelelően  meg kell világítani. 
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Biztosítandók és betartandók az MSZ 04-90183 „Építőipari földmunkák, dúcolások és 

alapozások” biztonságtechnikai követelményei. 

A földminkagép hatósugarában  üzemszerű villamos vezeték nem  lehet, ismert közművezeték  

felett gépi földmunka nem végezhető. 

 

A keresztező közművek környezetében csak kézi földmunka végezhető, a közmű kezelőjének 

szakfelügyelete mellett. 

 

A kivitelezési munka  irányításában és végrehajtásában résztvevők feleljenek meg  az 51/2000 

FVM-GM-KöVIM   és  4/2002 SzCsM-EüM együttes rendelet előírásainak. 

 

26. Tűzvédelem: 

Az Országos  Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008 (II.22.) ÖTM rendeletben 

foglaltak szerint: 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak a létesítésre vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseit új 

létesítménynél, építménynél, valamint a meglévők átalakításakor vagy bővítésekor, 

rendeltetésének megváltoztatásakor az átalakítás, bővítés illetőleg a változás körében  és 

mértékében kell alkalmazni. 

A tervezett létesítményre tűzveszélyességi osztályt nem lehet  megállapítani, nem 

értelmezhető. 

 

27.  Engedélyeztetés: 

 

Engedélyező hatóság: 

 Heves megyei Kormányhivatal 

 Műszaki Engedélyezési és  

 Fogyasztóvédelmi Főosztály   3300. Eger, Kossuth L. u. 26.     3*+5 pld. 

 Útügyi osztály 

 

A 3* példány a Magyar Közúthoz kerül beadásra Útkezelői és záradékolás megkérésére. A záradékolt 

3 példányt kell benyújtani az Útügyi Osztályra +5 pl szakhatósági hozzájárulás megkérésére. 

  

Út és közmű-üzemeltetők, tömegközlekedési szolgáltatók: 

 

 Magyar Közút Nzrt. 

 Heves megyei Igazgatósága   3300 Eger, Törvényház út 4.     3*+2 pld 

 

   

Az alábbi közműüzemeltetők és szolgáltatók az   engedélyezéshez nyilatkozatukban, 

jegyzőkönyvükben hozzájárulásukat adták: 
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 Magyar Telekom   

 Helyszíni szolg. Igazgatóság, Észak-kelet 3300. Eger, Fellner J, u. 1. 

 

 ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft.  3300. Eger,Vincellériskola u. 

 Heves M-i Vízmű Egri Üzemegység  3300 Eger, Hadnagy út 2.  

 UPC   KFT.     Budapest 

 TIGÁZ – DSO Kft.    3300 Eger, Klapka Gy. u.  

 Közlekedési Központ Zrt.        

 Egri Területi Igazgatósága   3300 Eger, Mátyás király u. 134.  

 

 

 

 

 Eger, 2016 április  hó 

        Dobi Attila 

           tervező 

 

 

   


