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Alulírott tervező kijelentem, hogy a tárgyi dokumentációt az érvényben lévő tervezési 
szabályok és előírások betartásával – ÚT 2-1.201 Közutak Tervezése (KTSZ) - 
készítettem el. Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű 
és eseti hatósági előírásoknak. A tárgyi dokumentáció megfelel a tűzvédelmi, 
munkavédelmi, biztonságtechnikai és egyéb hatósági és környezetvédelmi 
előírásoknak.  
Tárgyi dokumentációt az érintett közmű szolgáltatókkal egyeztettem. 
 
 
 
 
 
 
Bp. 2018. november hó. 

 
 
 
 

  ................................................. 
  Pappné Juhász Ildikó 
  okl. mélyépítő üzemmérnök 
  Közlekedési és vizi építmény  
                                                                                                  tervező 
  KÉ-K/ 01-7321 
  VZ-TEL./01-7321 
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1.) Megbízás tárgya, el őzmények, kiindulási adatok :  
 
A Gödöllői Premontrei Perjelség megbízásából készítettük el a Gödöllő, Egyetem tér 
Hrsz.: (4953/1) és 4954/1 burkolat felújítási tervét. A Gödöllői Perjelség területét 
északon az Egyetem tér és a Takács Menyhért út, keleten a Botanikus kert mellett 
húzódó saját használatú út, délen a Fácán sor, nyugaton a Premontrei utca és az 
Egyetem tér határolja. A belső feltáró utcákat azonos módon Egyetem térnek nevezik, 
melyek észak-déli és kelet-nyugati vonalvezetéssel felosztják a területet. A burkolat 
felújítási tervünket a Fácán sorral párhuzamos első feltáró útra vonatkozóan készítjük. 
Tervezési határ eleje a Premontrei utca és vége a 0+400-as (Vízmű) szelvény. A tervet 
engedélyezési és kiviteli szinten kellett megoldani, valamint a tervezés kiterjedt a 
vízelvezetés ellenőrzésére is.  
Tervezéshez rendelkezésre állt az Egyetem térre vonatkozó talajmechanikai 
szakvélemény. 
A T. Megbízóval egyeztetve az út besorolása a következő: 
 

- Belterületi mellékút, kiszolgáló út  B VI. 
- Hálózati funkció: „d” (lakó, kiszolgáló, vegyes használatú, és egyéb alárendelt 

funkciójú utak) 
- Környezeti körülmény: „A” 

 
Összefoglalva az út besorolása : BVI.d – A   
„A” forgalmi terhelési osztályú és 5.00, ill. a 0+200-as szelvény után 4.00 méter 
szélességű út tervezésében állapodtunk meg. 
A terv EOV/Balti rendszerben készült. A geodéziai felmérést a Geométer Kft., Nagy 
Róbert készítette. 
A szakági térképeket a Megbízó szolgáltatta illetve az e-közmű adatbázisából szereztük 
be. 
 
2.) Meglévő állapot ismertetése:  
 
 A tervezési szakasz teljes hosszban aszfalt burkolattal rendelkezik, viszont a burkolat 
nagyon rossz állapotú, a 0+345 szelvény után keskenyebb aszfalt burkolatú járdába 
megy át a nyomvonal. A meglévő aszfalt burkolat útszegéllyel rendelkezik. A déli 
oldalon részben megépült járda rendkívül rossz állapotú. A gépkocsik végig a déli 
oldalon parkolnak és elfoglalják a járda területét. A terep az utca végétől egyenletesen 
lejt a Premontrei út szintjéhez. 
A csapadékvíz elvezetése trapéz szelvényű, burkolt árokkal van megoldva a 0+305 
szelvényig. A nyílt árkos vízelvezetésű területről lefolyó vizeket az Egyetem téri nyílt 
árok, majd a zárt csapadékcsatorna fogadja be és szállítja tovább a városi gyűjtő 
hálózaton keresztül a Rákos-patakig. Gödöllő csapadékvizeinek a befogadója a Rákos-
patak. Közmű vonatkozásában a víz-és szennyvízcsatorna, valamint a gázvezeték és 
utcában megépült, kisfeszültségű elektromos kábel, valamint INVITEL kábel is van a 
tervezési területen. A meglévő közvilágítás átépítésre kerül.  
Az út szabályozási szélesség 5.00 m és 7.00 m között változik.  
A talajmechanikai szakvélemény (ALAP-GEO Kft. 4964 Fülesd, Fő út 26) szerint a 
területen változó vastagságban szürke, kővel és építési törmelékkel keveredett, finom 
homok feltöltés borítja. A feltöltés alatt finom homokos, durva iszap van.  
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A terület magasabban fekvő részén 3.0 m alatt kissé meszes, durva iszapos agyag 
talajt tártak fel. Talajvízzel nem kell számolnunk. A szakvéleményben az utak és 
térburkolatok alá fagyvédő réteg beépítését javasolják. 
Tekintettel a fentiekre, fagyvédő réteg beépítését terveztük, a szükséges minimális 
mérettel, 20 cm vastagságban.  
 
3.) Tervezett útépítés és járulékos munkái :  
 
3.1.) Vízszintes és magassági vonalvezetés : 
 
A Megbízóval egyeztetve az a döntés született, hogy a teljes meglévő aszfalt burkolat 
elbontásra kerül és új pályaszerkezet épül a meglévő burkolat rossz állapota miatt. 
A geodéziai mérések birtokában elkészített keresztszelvények és hossz-szelvény 
alapján alakítottuk ki a tervezett út magassági és vízszintes vonalvezetését. A tervezett 
út nyomvonalát a meglévő útnak megfelelően alakítottuk ki, Az úttengely kitűzési 
méreteit az útépítési helyszínrajz U-3 rajzszámú terv tartalmazza. 
A tervezett út magassági vonalvezetésénél igazodtunk az útcsatlakozásokhoz és a 
Premontrei út szinthez. 
Hosszemelkedések a 1.20 % és a 6.52 % között változnak. Megrendelői igényt 
figyelembe véve 5.00 és 4.00 m széles aszfalt burkolatot terveztünk, egyoldali 2,5%-os 
eséssel és déli oldali kiemelt ill. az árok felőli süllyesztett szegéllyel. Az 5 cm-re kiemelt 
szegély mellett 0,90 m széles gyeprács burkolatú padkát és mellette 1.20 m széles 
betonkő burkolatú járdát terveztünk. A gyeprács padka lehetőséget biztosít a parkoló 
gépkocsik félrehúzódására.  
A tervezési határ végénél 2 m hosszon 3 cm vastagságban hengerelt aszfalt réteg (10 
cm vtg homokos kavicságyra) kifuttatásával hozzuk össze a meglévő járdaszinttel az 
útpálya szintjét. 
Az út keresztmetszeti kialakítását a U-5 rajzszámú mintakeresztszelvényen ábrázoltuk. 
 
3.2.) Pályaszerkezet : 
 
Tervezési alapadatok : B VI. d –A tervezési osztály „A” forgalmi terhelési osztály. 
Talajmechanikai szakvélemény alapján tekintettel az előforduló fagyveszélyes talajokra 
a pályaszerkezet méretezése során fagyvédő rtg. beépítését tartottuk szükségesnek, 
elegendő a tervezés szerinti minimális 20 cm-es vastagságú fagyvédő réteg. 
 
A fenti adatok birtokában az ÚT 2-1.202:2002 (Útépítési földmunkák), ÚT 2-3.102:1998 
(Útpályaszerkezetek védelme a fagy és olvadási kár ellen) valamint az ÚT 2-1.202:2003 
(Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezés és megerősítése) alapján az alábbi 
rétegrendet terveztük: 

 
- Útpályaszerkezet:      4 cm AC 11 (F) jelű kopóréteg 
               6 cm AC 22 jelű kötőréteg 
    15 cm Ckt. alapréteg 
    20 cm homokos kavics, fagyvédő rtg.Trρ>95% 
    Tömörített földtükör Trρ>90% 
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 - I. Padka burk. szerkezete:         10 cm beton gyeprácskő  
                                                        3 cm 2/5 zúzottkő ágyazó rtg. 
                                                      15 cm M 20 mechanikai stabilizáció 
                                                      30 cm Z 55/80 zúzottkő rtg. Trρ>95%    

    Tömörített földtükör Trρ>90% 
 

- II. Padka burkolat:  10 cm vtg. 40x60 cm beton gyeprácskő 
15 cm vtg. M 50 mechanikai stabilizáció                                                        

 
- III. Padka burkolat: 15 cm vtg. M 50 mechanikai stabilizáció                                                        

 
-  Járda szerkezete:            6 cm betonelemes térkő  

                                                         3 cm mosott ágyazó homok 
                                                        15 cm Ckt. alaprtg. 
                  15 cm homokos kavics fagyvédő rtg.Trρ>95% 
          
A pályaszerkezetek alatt a humuszmentes szemcsés illetve enyhén kötött átmeneti 
talajt Trρ>90% tömörségi fokig kell tömöríteni, és a fagyvédő réteg alsó síkja legalább 
4%-os esésű kell, hogy legyen.  
A tömörséget a munkavégzés során ellenőrizni és jegyzőkönyvezni kell.  
A szegélyköveket 15 cm vtg. C20/25-32-F1 (földnedves) betongerendába ágyazva. 
A közművek utcai elzáró szerelvényeit az építéskor meg kell védeni és szintre kell 
emelni. 
A csatorna akna fedlapokat az útépítés során az új burkolati szintre kell emelni és az 
erre vonatkozóan vonatkozó előírásokat be kell tartani. 
 
3.3.) Vízelvezetés: 
 
A tervezett csapadékvíz elvezetése a meglévő vízelvezetéssel azonosan a 0+305 
szelvényig trapéz szelvényű, burkolt árokkal van megoldva. A nyílt árkos vízelvezetésű 
területről lefolyó vizeket az Egyetem téri nyílt árok, majd a zárt csapadékcsatorna 
fogadja be és szállítja tovább a városi gyűjtő hálózaton keresztül a Rákos-patakig. 
Gödöllő csapadékvizeinek a befogadója a Rákos-patak.  
A 0+305 szelvény feletti útpályáról lefolyó csapadékvizeket az útszegély mellé tervezett 
előregyártott folyókába vezetjük, majd a meglévő burkolt árokba, tekintettel ezen a 
szakaszon az útpálya hosszesése már csak 2.5-2,8 %. 
 
A tervezés során a Megbízóval egyeztettük a tervezett megoldásokat, pályaszerkezetet 
a vízszintes és magassági vonalvezetést, valamint a vízelvezetés megoldását.  
 
4.) Forgalomtechnika :  
 
A helyi adottságok – az utca keskeny szélességi mérete – miatt a tervezett burkolat 
szélessége 5.00 ill. 4.00 m, kétirányú fogalom számára nem szabványos kialakítású, 
így csak 5 cm magas kiemelt szegélyt terveztünk és az úttest jobb szélére tervezett 
0,90 m széles gyeprács burkolatú padka készül, ezért a szembe találkozó járművek 
részére a félrehúzódási lehetőség biztosított. Tekintettel arra, hogy az utca eddig is 
szilárd burkolatú volt az utca forgalmi rendje nem változott meg.  
Az U-2 Helyszínrajzon ábrázoltuk a meglévő táblákat, és az építés után végleges 
jelleggel kihelyezendő táblákat. Az út végénél a 0+400-as szelvénynél a járdára történő 
felhajtás megakadályozása céljából három darab poller kerül kihelyezésre.  
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Az építés alatti forgalomterelési tervet a Kivitelező készíti a Megbízóval egyeztetett 
ütemezéssel.  
Az előírások értelmében a kivitelezés megkezdéséről a Kivitelező vállalat köteles 
értesíteni a tervezőt és a Közlekedésrendészet megbízottját, hogy a munkaterületet a 
szabványok figyelembevételével ellenőrizze. 
 
5.) Tűzvédelem, munkavédelem :  
 
Terv a módosított 35/1996(XII.29) BM rendelet figyelembe vételével készült. Az 
alkalmazott technológiára vonatkozó biztonsági előírások betartására hívom fel a 
figyelmet.  
 
A terv az érvényes munkavédelmi követelményeknek megfelel, azok betartásával 
készült és a terv szerinti kivitelezés esetén a vonatkozó előírások betartásán túlmenően 
az alábbiakra hívom fel a figyelmet: 
A közműnyilatkozatokban előírtak alapján az építés idejére a közművek üzemeltetőitől 
szakfelügyeletet kell kérni. 
 
 
Bp. 2018. novenber hó.                                                                                                            
                                                                                                                                _________________________ 

 Pappné Juhász Ildikó 
                                                                                                                         felelős tervező 


