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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

Kijelentjük, hogy a tervezett létesítmény a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet előírásainak meg-

felel. 

A tervek és a tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű, kötelező és az 

eseti hatósági előírásoknak, különösen az eÚT 03.01.11. (régi jelölés: ÚT 2-1.201) és az eÚT 

03.04.11. (régi jelölés: ÚT 2-1.203) Útügyi Műszaki Előírásoknak. 

A terv megfelel az érvényes tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, sza-

bályzatok, szabványok előírásainak. 

 

 

 

 

Budapest, 2016. november  

   

 

 

 

 

 

  Horváth Tünde 

  tervező  

  KÉ-T-01-9714 



 

4/17 

I. ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS TÁRGYA 

A SpeciálTerv Kft. Jászfényszaru Város Önkormányzata megbízásából készítette el a Jászfény-

szaru település közigazgatási területén, a Zagyva töltésen, valamint a 3106 jelű országos közút 

mellett megvalósítandó kerékpárút engedélyezési és kiviteli tervét.  

 

A tervezési szakasz négy részből áll, melyeket két építési ütemre bontottunk: 

1. A Zagyva folyó szelvényezés szerinti jobb oldali árvízvédelmi töltésén vezetett kerék-

párút (6+075.93-11+000) (I. építési ütem) 

2. U1 jelű mezőgazdasági út (II. építési ütem) 

3. U2 jelű mezőgazdasági út (II. építési ütem) 

4. U3 jelű mezőgazdasági út (II. építési ütem) 

alkotja a beavatkozási területet. 

 

Jelen dokumentáció az útépítési, vízépítési és forgalomtechnikai beavatkozásokat tartalmazza.  

II. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 

1. Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút 

 

A tervezett kerékpárút a zagyva szelvényezés szerinti jobb parti (folyásirány szerint bal parti) 

árvízvédelmi fővonalának töltésén halad. 

 

A folyók mértékadó árvízszintjét a 11/2010. (IV.28.) KvVM rendelet előírásai tartalmazzák. A 

Zagyva folyó árvízvédelme a mértékadó árvízszint + 1 m biztonság szintre építendő ki. 

 

Az alábbi táblázat a rendeletben rögzített magasságokat tartalmazza: 

 
Szelvény Mértékadó 

árvíz-szint,

Megjegyzés, 

a mérce 

helye, 

MÁSZ Szelvény Szelvény

[mBf] [tkm] [tkm]

92,7 699 862,64 246 783,19 110,66 6,065 8,245 Jászfényszaru-

zsámboki út 

hídja

94 699 512,26 248 140,91 111,47 7,466 9,705 Jászfényszaru-

boldogi út 

hídja

96 699 203,18 251 741,97 112,81 9,494 11,735

99 698 760,01 254 701,73 114,91 12,537 14,779 Boldogi 

bányatavakhoz 

vezető út hídja

A jobb parti töltés

[fkm] EOV Y [m] EOV X [m] kezelője kezelője LNV [cm], 

|LNV| [cm]

Folyóközépvonal A bal parti töltés

 
 

A fenti adatok alapján az árvízvédelmi töltés magassága a teljes szakaszon meghaladja a 

MÁSZ+1m-es magasságot, így a töltés magasságának növelésére nincs szükség. 

A tervezési szakasz kezdetén, a 6+075.93 km szelvényben a 3106 jelű országos közút burkolat-

szintjéhez csatlakozunk. 
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A tervezési szakasz vége a megépült Hatvan-Boldog közötti, töltésen vezetett kerékpárúthoz 

csatlakozik a 11+000 km szelvényben. 

A meglévő töltés burkolatlan, szélessége megközelítőleg 4,0m, a rézsű hajlása 1:2-1:3 között 

változik.    

 

2. U1 jelű mezőgazdasági út 

 

Az U1 jelű út a távlatban kiépülő Csörsz Vezér kerékpárúthoz csatlakozik a tervezési szakasz 

kezdetén. A nyomvonala a meglévő földút nyomvonalát követi a tervezési szakasz végéig, a 

3106 j. út megépült útcsatlakozásáig (a főút 14+685 km szelvénye). A vegyes használatú út a 

kerékpáros közlekedés mellett a mezőgazdasági területek megközelítését is szolgálja. 

 

3. U2 jelű mezőgazdasági út 

 

 Az U2 jelű út az U1 jelű mezőgazdasági úthoz csatlakozik, nyomvonala a 3106 j. úttal párhu-

zamosan halad, a közút területének érintése nélkül. A tervezési szakasz a 3106 j. úthoz csatla-

kozással ér véget a főút 14+017 km szelvényében. Az U1 j. úthoz hasonlóan vegyes használatú 

út a kerékpáros közlekedés mellett a mezőgazdasági területek megközelítését is szolgálja. 

 

4. U3 jelű mezőgazdasági út 

 

Az U3 jelű mezőgazdasági út Az U2 jelű úttól indulva a 3106 j. út mentén halad a főút terüle-

tének érintése nélkül. A tervezési szakasz végén, a 3106 j. út 14+017 km szelvényében lévő út-

csatlakozással szemben ráfordítjuk a főútra merőlegesen és csatlakoztatjuk a burkolatszélhez. 

A mezőgazdasági út a főút jobb oldalán lévő ingatlanok megközelítését is szolgálja.  

   

  

III. TERVEZÉSI OSZTÁLYOK, MŰSZAKI PARAMÉTEREK 

 

Az árvédelmi töltésen vezetett kerékpárutak hálózati szerep szerint „D” osztályba tartoznak, 

üzemi utak. Jelen esetben a Zagyva folyó mellett végighaladó kerékpárút távlatban Szolnoknál 

csatlakozik a Tisza menti EURO VELO 11 útvonalhoz, ezért hálózati szerepe településeket 

összekötő „B” hálózati szerepű kerékpárút lesz. 

A Zagyva gáton létesítendő utat vízügyi fenntartások esetében, illetőleg horgászati – átjárási 

céllal – fogják használni. Egyéb mezőgazdasági forgalom nem veszi igénybe, a szomszédos 

mezőgazdasági területek földutakról megközelíthetők. 

A gáton tervezett út mezőgazdasági útnak minősül, melyet kerékpározásra lehet használni, 

egyéb autós forgalom nem használhatja. 

A gáton vezetett út az e-ÚT.03.04.11 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése című útügyi 

műszaki előírás szerinti tolósínes útelzáró sorompókkal zárható el a le-és felhajtók környezeté-

ben. 
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Az U1, U2 és U3 utakat kerékpáros forgalom számára megnyitott mezőgazdasági utaknak meg-

felelő paraméterekkel alakítottuk ki. 

IV. VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI VONALVEZETÉS 

IV/1. Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút 

A vízszintes vonalvezetéssel az út tengelyét a gát tengelyéhez legközelebb tartottuk. Ennek ér-

dekében a tengelyben több 1° alatti törés található, melyek esetében töréspontokat illesztettünk 

a nyomvonalba nagysugarú, rövid ívek helyett. A vízszintes ívek R=110 m – 1200 m közöttiek, 

több folyamatos ívsorozattal. Az ívekben nyombővítés, oldalesés változás nem történik. Az ív-

adatok a helyszínrajzokon és a hossz-szelvényen találhatók. 

A 3126 j. utat keresztezi a nyomvonal a 7+476.47 km szelvényben. Az átvezetés szintben tör-

ténik, a burkolatszéleket r=3m lekerekítő ívvel csatlakoztatjuk az országos közút burkolatszélé-

hez. A közúti keresztezés környezetében, a közút mindkét oldalán, valamint a kőolaj vezeték 

keresztezésénél a forgalomtechnikai fejezetben részletezett útelzáró sorompót kell létesíteni. 

A kerékpárút 9+318,89 km szelvényében található földgázvezeték keresztezésénél a közműke-

zelő előírásai alapján vasbeton teherelosztó lemez került betervezésre. A lemez részletes kiala-

kítását az A-04-01-04. sz. Részletes helyszínrajz, a Mintakeresztszelvények, illetve a 

D – 9+318,89 km sz-ben tervezett vasbeton lemez statikai számítása című tervkötet tartalmaz-

za. 

A kerékpárút magassági vonalvezetését a meglévő terepszint határozta meg. A legfontosabb 

kötöttség a MÁSZ + 1 m szint, mely felett kellett meghatározni a pályaszerkezet alsó élének 

magasságát. 

A hossz-esések általánosságban 1% alattiak a teljes szakaszon, a lekerekítő ívek R=800m ho-

morú - R=5000m domború ívek közötti ívnagyságokból állnak. 

A meglévő burkolatlan rámpákat a helyszínrajzon feltűntetett hosszon stabilizációval (M22) 

terveztük. 

IV/2. U1 jelű mezőgazdasági út 

 Az U1 jelű út tervezési szakaszának kezdete a távlati Csörsz Vezér kerékpárút. A nyomvonal 

R=25m sugarú ívet követően, valamint R=125m és R=150m íveket követően éri el a tervezésre 

került U2 jelű mezőgazdasági út csatlakozását a 0+294.83 km szelvényben. A csatlakozást 

r=9m sugarú ívekkel alakítottuk ki. A tervezési szakasz vége a 0+312.99 km szelvényben a 

3106 j. út meglévő útcsatlakozása a főút 14+685 km szelvényében. 

A hossz-szelvény kialakítását a meglévő terepszinthez igazítottuk. R=800m homorú és 10000m 

domború lekerekítő ívek között változik a lekerekítő ívek sugara. 

A legnagyobb hossz-esés 1.76%. 

 

IV/3. U2 jelű mezőgazdasági út 

A mezőgazdasági út a kezdete az U1 jelű út. A tervezett vegyes forgalmú út nyomvonalát a 

3106 j. úttal párhuzamosan terveztük. A nyomvonal az országos közút területét nem érinti. A 

tervezési szakasz kezdetét követően R=110m sugarú ívet terveztünk, melyet R=250m sugarú 

jobb ív követ. A 0+252.90 km szelvénytől két R=30m sugarú ívvel elhúzásra került a nyomvo-

nal a meglévő Invitel földkábel kiváltásának elkerülése érdekében. A tervezett utat R=13m su-
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garú ívvel a 3106 j. útra fordítva merőlegesen csatlakoztatjuk a főút burkolatszéléhez. A terve-

zési szakasz a 0+675.16 km szelvényben ér véget a főút 14+017 km szelvényében. 

A tervezett mezőgazdasági út hossz-esése a meglévő terepet követi, a terepszinttől 5-20 cm-re 

kiemelve. A hossz-esés 2% alatti a teljes szakaszon. A lekerekítő ívek R=2000m és 6000m kö-

zött változnak, kivéve a 3106 j. úthoz való csatlakozás előtti ív (R=250m).  

 

IV/4. U3 jelű mezőgazdasági út 

A tervezett út a 3106 j. út 14+017 km szelvényében kezdődik, a főút szelvényezés szerinti bal 

oldalán található útcsatlakozástól és a főútra közel 60 fokos szögben halad a tervezési szakasz 

végén lévő erdei útig. A nyomvonal egyetlen R=500m sugarú ívet kivéve egyenes. 

 

 A tervezett hossz-szelvényi kialakítás a meglévő terepet követi, R=1000, 5000 és 5500m suga-

rú íveket tartalmaz. Legnagyobb hossz-esés 1.08%.  

V. KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS 

Keresztmetszet: 3 m széles burkolt út két oldalon min. 0,50 m széles, M22 mechanikai stabili-

zációval ellátott padkával. 

Az útpálya egyoldali oldalesésű, 2,5%. A padkák a rézsűk felé 5% lejtésűek.  

Az árvízvédelmi töltés esetében a teljes beavatkozási mélységig a meglévő töltés felső része el-

bontásra kerül. A beavatkozási szakaszokon a rézsűket 1:1,5 hajlással csatlakoztattuk a meglé-

vő töltés szintjéhez. A tervezett padkák szélességét változtattuk annak érdekében, hogy a töltés 

keresztmetszeti szélessége ne változzon. A rézsűkorrekciók a MÁSZ + 1 m szint felettiek, így 

1:3-as rézsűhajlással kialakítandó töltésszélesítésre nem volt szükség. 

A 0,50m-nél szélesebb padkák esetében a 0,50m szélességben M22 mechanikai stabilizációval 

ellátott padkát kell létesíteni, a 050m szélességet maghaladó keresztmetszeti szakaszokat föld-

padkával terveztük. 

Az U1, U2, U3 mezőgazdasági utak keresztmetszeti szélessége állandó, 3,0m, a koronaszéles-

ség 4,0m. 

VI. PÁLYASZERKEZETEK 

A pályaszerkezetet az e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak tervezési előírásai, Tervezési útmu-

tató alapján, valamint az e-ÚT 03.04.11 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése előírás alap-

ján terveztük. 

Az árvízvédelmi töltés esetében a geotechnikai szakvélemény alapján, a földmű részeként me-

szes stabilizáció szükséges.  

 

Tervezett pályaszerkezetek: 
 

Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút 

 3 cm AC 8 aszfalt kopóréteg 

 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg 

 30 cm FZKA folytonos szemeloszlású zúzottkő alapréteg 
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 A földmű részeként: 50 cm meszes talajstabilizáció 

 

Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút a 9+318,89 km sz környezetében 

 3 cm AC 8 aszfalt kopóréteg 

 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg 

 25 cm vastagságú vasbeton teherelosztó lemez 

 15 cm FZKA folytonos szemeloszlású zúzottkő alapréteg 

 A földmű részeként: 50 cm meszes talajstabilizáció 

 

U2 mezőgazdasági út 

 3 cm AC 8 aszfalt kopóréteg 

 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg 

 20 cm FZKA folytonos szemeloszlású zúzottkő alapréteg 

 25 cm homokoskavics 

 1 réteg GRK2 kat. nem szőtt geotextília teljes szélességben 

 

U1, U3 mezőgazdasági út 

 3 cm AC 8 aszfalt kopóréteg 

 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg 

 30 cm FZKA folytonos szemeloszlású zúzottkő alapréteg 

 15 cm homokoskavics 

 1 réteg GRK2 kat. nem szőtt geotextília teljes szélességben 

 

 

VII. FÖLDMUNKA ÉS FÖLDMŰ 

A tervhez külön talajmechanikai szakvélemény készült, melynek alapján a töltés árvédelmi 

szempontból megfelelő, azonban stabilizáció szükséges. 

Az útburkolat építéséhez a felső humuszos réteg eltávolítandó, a szakvéleményben rögzített 

vastagságban. A felhasználható humuszt külön depóniában kell tárolni a hasznosításig. 

A gödrök, árkok betöltése homogén teherbírású földművet kell, hogy eredményezzen. 

A töltéstestekben a relatív tömörség legalább 85 % legyen. A burkolt felületek alatt a földmű 

felső 0,5 m-es rétegében az elérendő tömörség legalább 95%. 

A  padka legalább 95%-os tömörségi fokú kell legyen. 

A padkaépítés a földmű építéssel egy ütemben történjen, majd a szerkezeti rétegek építésénél 

kövesse annak ütemét. 

VIII. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

A tervezett útburkolatoknak külön víztelenítése nem szükséges, a csapadékvíz töltés oldalán fo-

lyik le. A mezőgazdasági utak esetében a csapadékvíz szántóföldekre jutását párologtató árkok 

akadályozzák meg.  
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Az U2 jelű út esetében a burkolat esését az országos közúttal ellentétes oldal felé terveztük, így 

a csapadékvíz a párologtató árokba és nem a közút felé folyik le a burkolatról. U2 j. mezőgaz-

dasági út 0+669.00 km szelvényében 40 cm átmérőjű csőáteresz folyásszintjét a meglévő árok 

folyás fenékszintjére kell helyezni. 

IX. KÖZMŰVEK 

A tervezési szakasz közműegyeztetése során előírtakat be kell tartani. A közműnyilatkozatok-

ban foglaltak betartása szükséges. A közművezetékek környezetében csak kézi földmunka vé-

gezhető. A közművezetékek pontos helyzetét kivitelezés előtt fel kell tárni. 

 

A tervezési területen az alábbi közműkezelők kezelésében álló vezetékek találhatók: 

 

ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. 

Invitel Távközlési Zrt. 

MVM Net Zrt. 

MOL Nyrt. Downstream, Magyarországi Logisztika Csővezeték Üzemeltetés 

MOL Nyrt. Kutatás-Termelés  

Tiszai Regionális Vízművek Zrt. 

MAVIR Zrt. 

Vidanet Zrt. 

PR-Telecom Zrt. 

Tigáz DSO 

FGSZ Zrt. 

 

Ütem Szelvény Keresztezett közmű Közműkezelő 

I. 6+546.37 20 kV légkábel ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

I. 7+196.48 20 kV légkábel ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

I. 7+465.60 Nagyközépnyomású gázvezeték Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. 

I. 9+270.10 Benzol vezeték MOL Nyrt. 

I. 9+278.95 Bányahírközlő vezeték FGSZ Zrt. 

I. 9+284.41 Kőolajvezeték MOL Nyrt. 

I. 9+318.89 Földgázvezeték FGSZ Zrt. 

I. 10+195.78 20 kV légkábel ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

I. 10+448.23 20 kV légkábel ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

I. 10567.48 20 kV légkábel ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

II. 
0+662.87 
(U2 j. út) Földkábel Invitel Távközlési Zrt. 

 

 

A tervezett kerékpárút árvízvédelmi töltésen haladó szakasza keresztezi az ELMŰ-ÉMÁSZ 

Kft. kezelésében álló 20 kV-os légkábeleket. A kezelő az engedélyezési tervi szakaszban a ke-

resztezés szabványossági felülvizsgálatát kérte, mely a kiviteli tervcsomag része. 

 

Ugyanezen kerékpárút szakasz keresztezi a MOL Nyrt. kezelésében álló 

Barátság II. DN600 kőolajvezetéket, illetve a Tiszaújváros – Százhalombatta DN200 termékve-

zetéket. A közműkezelő hozzájárulásában a vezetékek biztonsági övezetének határában a gép-
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járművek áthaladását megakadályozó műszaki zár elhelyezését kérte, ezek helyét a forgalom-

technikai fejezetben tüntettük fel. 

 

A Zagyva töltésen haladó kerékpárút a 9+318,89 km sz-ben keresztezi a Testvériség DN800 

gázvezetéket és annak bányaüzemi hírközlő kábelét. Tervünk tartalmazza a közműnyilatkozat-

ban előírt védelmet a gázvezeték felett. 

 

Az U2 jelű mezőgazdasági út keresztezi az Invitel Zrt. kezelésében álló optikai távközlési föld-

kábelt. A közműkezelő nyilatkozatában nem kér kiváltási tervet, a mellékelt árajánlat szerint 

szakfelügyelet mellett elvégzi azt. 

X. FORGALOMTECHNIKA 

A helyszínrajz tartalmazza a tervezett forgalomtechnika jelzéseket.  

A létesítményen burkolati jel létesítése a tervezett útlezáró sorompók környezetében szükséges. 

A sorompók az alábbi helyeken kerültek betervezésre:  

 

6+096,59 kmsz. 

7+456,24 kmsz. 

7+593,99 kmsz. 

9+256,80 kmsz. 

9+365,01 kmsz. 
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XI. KÖZÚTI CSOMÓPONTOK, ÚTLEJÁRÓK, PÁRHUZAMOS UTAK, KAPU-

BEJÁRÓK, ÚTCSATLAKOZÁSOK, SZERVIZUTAK 

Az árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút esetében terv szerinti lejárók és rámpák stabilizá-

cióval történő kialakítását terveztük. Kapubehajtók nem találhatóak a tervezési területen. 

XII. MŰTÁRGYAK 

A tervezési szakaszon új műtárgy nem létesül. 

XIII. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 

Az I. építési ütem részét képező Zagyva töltésen haladó kerékpárút Jászfényszaru szabályozási 

tervében teljes hosszon feltüntetésre került kerékpárútként.  

 

Az U1, U2 és U3 jelű mezőgazdasági utak KÖu - Közúti közlekedési területen, illetve Kk-R – 

Különleges rekreációs területen haladnak. Utóbbi esetében a helyi építési szabályzat szövege 

szerint közösségi és a területet igénye vevők ellátását szolgáló funkciójú épületek létesíthetők. 

 

XIV. HÓFÚVÁS ELLENI VÉDELEM 

A tervezett létesítményeket hófúvás ellen védeni nem szükséges. 
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XV. VASÚTI ÉS EGYÉB PÁLYÁKKAL, VEZETÉKEKKEL VALÓ  

KERESZTEZÉSEK 

A meglévő vasúti keresztezés a vasúti hídon külön szintű, változás nem történik. Meglévő 

elektromos légvezeték halad a gát mellett. 

XVI. KÖZVILÁGÍTÁS 

A gáton és mezőgazdasági út mentén közvilágítás nem létesül. 

XVII. ÚTTARTOZÉKOK 

A helyszínrajz tartalmazza valamennyi beépítendő, alkalmazandó úttartozékot. 

XVIII. ÚTTAL KAPCSOLATOS EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK 

A tervezési szakasz egyéb építményt nem érint. 

XIX. IDEGEN TERÜLETEK IGÉNYBEVÉTELE 

Az árvízvédelmi töltésen létesített kerékpárút, az U1 jelű és az U3 jelű út nem érint idegen terü-

letet. 

 

Az U2 jelű út mezőgazdasági művelésű területeket érint, ezért kisajátítás és művelésből való 

kivonás szükséges. Az ehhez tartozó humuszmentési terv és kisajátítási munkarész külön terv-

kötetben szerepel.  

XX. MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi és a munkavégzés biztonságát szolgáló sza-

bályok, valamint szociális előírások figyelembevételével készült, ill. azok megvalósítása meg-

tervezésre került. A terv szerint kivitelezett létesítmény a biztonságos munkavégzés és üzemel-

tetés tárgyi feltételeit biztosítja, az 1993. évi XCIII. törvény végrehajtására kiadott 

5/1992(XII.26.) MÜM sz. rendelet előírásai szerint.  

 

Kivitelező köteles a munkavédelemről rendelkező rendeletekben foglaltakat, továbbá a vonat-

kozó érvényben lévő óvórendszabályok, a munkavédelemmel valamint a tűzvédelemmel kap-

csolatos szabványok és rendeletek előírásait maradéktalanul betartani.  

Ezen túlmenően szükségesnek tartjuk a következők rögzítését. 

Kivitelező köteles a munkák végzése során betartani: 

 - a Minisztertanács 64/1980 (XII.29.) MT számú, 18/1994 (III.31.) MT számú, valamint a 

12/1985 (IV.14.) MT számú rendelettel módosított, a munkavédelemről rendelkező 47/1979 

(XI.30.) MT rendeletben foglaltakat, 

 - az 1/1982 (I.1.) KPM számú rendelet utasításait, 

 - az 1993. évi XCIII. számú munkavédelemről szóló törvényt, és a végrehajtására kiadott 

5/1992 (XII.26.) MÜM sz. rendeletet, 

- az 1993. évi XLVIII. számú bányászatról szóló törvényt, és a végrehajtására kiadott 

203/1998. (XII.19.) Kormány rendelet 19/A §-ben foglaltakat, 
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 - továbbá a vonatkozó érvényben lévő óvórendszabályok, munkavédelemmel kapcsolatos 

szabványok és rendeletek előírásait, 

 - az érvényes KRESZ előírásait, 

 - a munkaterületet egyéb előírás hiányában az ÚT 2-1./119/2010 szerint le kell táblázni és 

el kell korlátozni, 

 - forgalom alatt folyó munkáknál a dolgozóknak kötelező a védőmellény viselése, 

 - a termelésirányítónak kell megszervezni az elsősegélynyújtást, valamint a sérült dolgozó 

elszállítását a legközelebbi egészségügyi intézménybe 

 mindezekért az építésvezető személyesen felelős. 

A kivitelezés megkezdése előtt a dolgozókat munkavédelmi oktatásban, tűzvédelmi elméleti és 

gyakorlati oktatásban kell részesíteni. Ennek tényét dokumentálni kell. 

 

Kivitelező köteles 

- Az összes vonatkozó előírást és szabványt, ezen műszaki leírásban foglaltakat, ill. az építést 

engedélyező hatóságok, az engedélyezésben közreműködött szervek előírásait betartani. (va-

lamennyi engedélyezéssel kapcsolatos dokumentum a műszaki leírás mellékletében található). 

- Az alkalmazott anyagok minőségére vonatkozó bizonylatokat az Építési Naplóhoz és a meg-

valósulási tervhez kell csatolni. 

- Az építés ideje alatt a vízelvezetés zavartalanságát biztosítani. 

- A megépült állapotot feltüntető tervet a Beruházónak (bonyolítójának) a leendő kezelőnek a 

műszaki átadás-átvételkor a rendelkezésükre bocsátani. 

 

Kivitelezés során alkalmazandó biztonságtechnikai előírások: 

a./ A munkaterület átvétele során a munkavezetőnek meg kell győződnie annak veszélytelensé-

géről, illetve a biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétéről. 

b./ Munkaterületen a munkavégzés ideje alatt biztosítani kell az MSZ 6240/4 szabvány alapján 

a megfelelő megvilágítást.  

c./ A munka megkezdése előtt a munkavezetőnek munkavédelmi oktatást kell tartania a beosz-

tott dolgozóknak, melynek az általános és szakmai biztonságtechnikai tudnivalók mellett ki kell 

térnie a következőkre: 

- a munkaterületen való közlekedés személyi, tárgyi feltételrendszerére, 

- az anyagmozgatás veszélyforrásaira, 

- az ideiglenes áramellátás veszélyforrásaira, 

- az esetlegesen szükséges hegesztés helyi biztonsági előírásaira, 

- egy munkahelyen egyidejű munkavégzés szabályainak érvényesítésére, 

- a munkahely ideiglenes és végleges elhagyásának szabályaira. 

d./ A munkaterületen a dolgozók zárt munkaruházatot és a munka jellegének megfelelő, minő-

sített egyéni védőfelszerelést kötelesek viselni a 3/1979/V.29./EüM sz. rendeletben foglaltak 

szerint. 

e./ A munkavégzés során csak biztonságtechnikailag felülvizsgált villamos kéziszerszámok al-

kalmazhatóak. 

f./ A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvány szerinti mentőfelszerelés rendelke-

zésre állásáról. 

 

Egyéb rendelkezések: 

A munkavégzés ideje alatt a munkavezetőnek indokolt esetben folyamatos kapcsolatot kell tar-

tania a beruházó munkavédelmi és tűzvédelmi vezetőjével. Ennek érdekében a munkálatok 

megkezdése előtt konzultálni kell a helyi vezetőkkel.  
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A kivitelezés és szerelés során a munkahelyi, munkavédelmi biztonságtechnikai, egészség- és 

környezetvédelmi előírásokat, a kivitelező, illetve a szerelő vállalatnak kell megadnia és azok 

betartásáról gondoskodnia. 

A kivitelezés során a kivitelező vállalatnak - a vállalati munkavédelmi előírásokon túlmenően - 

felhívjuk a figyelmét az alábbiak fokozottabb betartására: 

- a munkaterület elkorlátozására, 

-  a munkaterület éjszakai megvilágítására, 

-  a forgalomkorlátozási terven meghatározott közúti jelzőtáblák, figyelmeztető és terelőtáblák, 

burkolati jelek pontos elhelyezésére, azok   

   megóvására és karbantartására, 

-  a közúti és gyalogos forgalom biztonságos átvezetésére, a munkaterület körzetében. 

-  a munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől  a szakfelügyeletet meg kell 

kérni. 

A munkaárokban történő vezeték, vagy műtárgy építésével kapcsolatban az alábbiakra hívjuk 

fel a kivitelező figyelmét: 

- a munkaárokban menekülés céljából létrákat kell elhelyezni, a munkaárokban tartózkodók lét-

számának függvényében, de legalább 10 m-enként, 

- a létrák elhelyezését, állékonyságát és rögzítését naponként ellenőrizni kell.    

 

A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell valósítani, a munkaárkokon 

való átjárást kellő módon biztosítani kell. 

 

A munkavégzés biztonságát fokozott figyelemmel kell biztosítani! 

 

Földműépítés során: 

- az anyagnyerőhelyen való munkavégzéskor ügyelni kell, a bányafal omlásveszélyére 

- több kotrógépes egyidejű üzemeltetésnél a kotrógépeket úgy kell telepíteni, hogy egymás ha-

tósugarán kívül működjenek 

- a közlekedési szállítási útvonalakat megfelelően ki kell jelölni, a közlekedő gépkocsik rako-

dását, ürítését irányítani kell (szilárd burkolatú úton való szállítás esetén a sárfelhordást folya-

matosan le kell takarítani) 

- csak olyan gépekkel és eszközökkel szabad munkát végezni, amelyek biztonságtechnikai 

szempontból munkavégzésre alkalmasak 

 

Hengerelt aszfalt bedolgozása során külön fel kell hívni a dolgozók figyelmét a munkaterületen 

lévő veszélyforrásokra: 

- forró aszfalt 

- feszültség 

- mozgó gépek 

- forgalom alatti úton folyó építés 

- tolatás 

- bitumenemulzió permetezése 

- kifeszített dróthuzal 

 

A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe be kell jelölni. A ke-

resztező közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. 

Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok feltárását 

ilyen helyeken igen gondos, óvatos feltárással kell végezni. 
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Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésé-

re. A munkahely melletti vezetékeknek üzemeltető útján való áramtalanításáról is gondoskodni 

kell.  

Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös figyelemmel 

és gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett. 

 

A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megléte, helyszíni segédlétesítmé-

nyek készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények figyelembevételével a KIVITE-

LEZŐ feladata. 

 

A terv közlekedési létesítmény építésére, korszerűsítésére vonatkozik, ezért bontás, építés, ra-

kodás, anyagszállítás, anyagtárolás során, ha az közút területén történik, a közúti közlekedés és 

a közúton történő munkavégzés szabályait be kell tartani! 

 

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útszakasz forgalmi 

rendjének biztosításáért, az építéshez előírt és elhelyezett forgalomtechnikai elemek és beren-

dezések (jelzőtáblák, korlátok, világítás) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező vállalat fele-

lős. 

A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületre vonatkoznak.  A munkaterület 

magába foglalja mindazon területeket, szállítási útvonalat, anyagnyerőhelyet, depóniát, stb, me-

lyeket a kivitelező vállalat az építés érdekében igénybe vesz. 

 

A közműkezelők nyilatkozatában lévő kikötések maradéktalanul betartandók! 

  

Budapest, 2016. november  
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EMLÉKEZTETŐ 

 
 
Tárgy:   Jászfényszaru bicikliút kiviteli tervek szállítása 

Tsz.: ÚT 15.109. 
Időpont: 2016.11.23. 
Helyszín: Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal 
  5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. 
Résztvevők: Tanczikó Attila    Jászfényszaru Önkormányzat  
  Dávid Gábor    Speciálterv Kft. 

Varsányi Zoltán    Speciálterv Kft. 
 
 
 

Emlékeztetőt kapják:   Jelenlévők  
 
 
 
________________________________________________________________________________________ 

Tárgyalás menete: 

1. Egyeztetés előzményei: Felelős / Határidő 

1. A Speciálterv Kft. Jászfényszaru Város Önkormányzata megbízásából 
készítette el a Jászfény-szaru település közigazgatási területén, a Zagyva 
töltésen, valamint a 3106 jelű országos közút mellett megvalósítandó 
kerékpárút engedélyezési és kiviteli tervét. 

 
 
 

2. Egyeztetés fő pontjai: Felelős / Határidő 

1. Tervező tulajdonosi hozzájárulások hiányában csak területmegosztási 
vázrajzokat és területkimutatásokat tud szállítani a C - Területigénybevétel 
munkarészben. Megrendelő a tervszállítást ebben a formában határidőre 
teljesítettnek elfogadja.   

2. Az F - Kezelői lehatárolás munkarész elkészült ugyan, de a KDVVIZIG után a 
Magyar Közútnál van aláíráson. Kézhezvétele után a Tervező eljuttatja a 
Megrendelőnek. Megrendelő a tervszállítást ebben a formában határidőre 
teljesítettnek elfogadja. 

3. Az Invitel Távközlési Zrt. nyilatkozata szerint az U2 jelű mezőgazdasági út 
0+662.87 szelvényben keresztezett földkábelének kiváltására nem kell 
tervet készíteni. Az Invitel a kivitelezés során szakfelügyelet keretében 
elvégzi a kiváltást az Útépítési kiviteli terv Műszaki leírás melléklete alapján. 

 
 Tervező 
 
  
 
Tervező 
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Dátum: 2016. 11. 24. 
 
 
 
 
 
Emlékeztetőt összeállította: Név Aláírás 

Speciálterv Kft. Varsányi Zoltán  
Emlékeztetőt jóváhagyta:   
Jászfényszaru Önkormányzat Tanczikó Attila  
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Tárgy: Ajánlat_V085_2016_Boldog_Jászfényszaru_kerékpárút_Tsz.: 16.109 ‐ Jászfényszaru
bicikliút ‐ Közmű munkarészek
Feladó: Melisek Éva <MelisekE@invitech.hu>
Dátum: 2016.11.17. 9:49
Címze : Varsányi Zoltán <varsanyi.zoltan@specialterv.hu>

Tisztelt Varsnyi Zoltán Úr!

Tárgyi ajánlatkérésükre az alábbi vállalkozási árat adjuk.

Vállalkozási díj:                212.500 Ft + ÁFA

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy ajánlati árunk a jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján készítettük,
és az alábbi feltételek mellett érvényes.

A tárgyi projektben érintett INVITEL Csoport tulajdonú hálózat védelembehelyezése szükséges.

A védelembehelyezés tervezést nem igényel.

A megadott összeg a kivitelezés költsége.

Ajánlatunk 30 napig érvényes.

Tekintettel arra, hogy az átépítendő távközlési célú hálózat az Invitel Csoport tulajdona, ezért a hálózat
minőségének biztosítása érdekében és tulajdonosi rendelkezési joga keretében tájékoztatja, hogy a
hálózatának tervezési feladatait, kiváltását, áthelyezését, védelembe helyezését, illetve az erre irányuló
munka lebonyolítását kizárólag az Invitel Csoport tagjai (az Invitel Zrt., az Invitech Megoldások Zrt. és az
Invitel Technocom Kft.) végezhetik.

Ha ajánlatunk elfogadható az Önök számára, várjuk hivatalos – cégszerű aláírással ellátott – megrendelésüket a
84/505-805-ös faxra vagy a meliseke@invitech.hu e-mailcímre szkennelve.
Amennyiben ajánlatunkkal kapcsolatban további kérdés merülne fel, kérem, keressenek a 20/9816102 hívószámon
vagy a meliseke@invitech.hu e-mail címen.

Üdvözlettel:

Melisek Éva
szenior ügyfélmenedzser

INVITEL Csoport
8600 Siófok, Sió u. 74.
+ 36 84 505 074
+ 36 20 98 16 102
meliseke@invitech.hu
www.invitech.hu

From: Varsányi Zoltán [mailto:varsanyi.zoltan@specialterv.hu]
Sent: Wednesday, November 16, 2016 1:23 PM
To: Melisek Éva
Subject: Tsz.: 16.109 - Jászfényszaru bicikliút - Közmű munkarészek

Tisztelt Melisek Éva úrhölgy, Kedves Éva!

Érdeklődnék ismét, hogy mikor kaphatjuk meg árajánlatukat, ugyanis vészesen közeleg a tervszállítás
időpontja (nov. 25.), és attól tartok, hogy a szerződésünkben vállaltakat nem tudjuk maradéktalanul
teljesíteni a Megrendelőnk felé.

Várom megtisztelő válaszát, üdvözlettel:
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Varsányi Zoltán
CAD Manager

tel.:
fax:
e-mail:
web:

+36 1 368 91 07 / 112
+36 1 368 91 07 / 108
varsanyi.zoltan@specialterv.hu
www.specialterv.hu Budapest XIII. kerület, 1135 Kassák Lajos

u. 81.
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Tisztelt Kérelmez !
 

Köszönettel vettük megkeresésüket, kérelmüket  A számon iktattuk.
 
A  megküldött térképi állományuk alapján megállapítottuk, hogy a tárgyi létesítmény(ek)
MAVIR ZRt. tulajdoni és üzemeltetési körébe tartozó nagyfeszültség  távvezetéket és kábelt,
valamint azokhoz tartozó  2/2013.  (I.  22.)  NGM.  rendelet 5. §. (1) pontja szerint meghatározott
mérték  biztonsági övezetet nem érint(enek), a bemutatott létesítmény(ek) véleményezése,
jóváhagyása társaságunk hatáskörén kívül esik.
 
Nyilatkozatunkat a kérelmükhöz mellékelt digitális (CAD alapú térképi adatszolgáltatásuk
alapján adtuk ki.
 
Tárgyat érint i levelezésükben kérjük hivatkozzanak fenti iktatószámunkra.
 
 

Üdvözlettel:
 
Simon Sándor
Hálózat Létesítési Osztály

Tel.: (+36-1) 304 1374 |
e-mail: mavir.kozmu@mavir.hu

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkör en M köd  Részvénytársaság
H-1031 Budapest, Anikó u. 4.
www.mavir.hu

Legyen jöv barát: csak akkor nyomtassa ki ezt az üzenetet vagy mellékleteit, ha valóban szüksége van
rá.

 
 

Tisztelt Simon Sándor!



 

A Jászfényszaru Város Önkormányzat megbízásából  a SpeciálTerv  Kft. készíti a Jászfényszaru bicikliút

engedélyezési és kiviteli tervét.

 
Kérem  a  küldött  átnézeti  helyszínrajz,  valamint  digitális  rajz  alapján  az  adatszolgáltatásukat
megküldeni szíveskedjenek, amennyiben lehetséges digitális állományban.

Amennyiben  a  fent  említett  tervezés  nem  érint  kezelésükben  lév  közm vet,  a  közm kezel i

nyilatkozatukat megküldeni szíveskedjenek.

A tervezési határid nk rövidsége miatt, amennyiben lehet ségük van rá, kérjük, hogy a nyilatkozatukat

faxon  vagy  szkennelve  elektronikus  levélben  részünkre  mihamarabb  megküldeni  szíveskedjenek

(agnes@specialterv.hu).

 

Kérelmez  adatai:

Neve: Speciálterv Épít mérnöki Kft.

Címe: 1031 Budapest, Nimród utca 7.

Számlaszám: 10700024-02292601-51100005

Adószám: 11901486-2-41

Melléklet:

1 pld. Jaszfenyszaru Atnezeti helyszinrajz 2015 10 20.pdf

1 pld. Tervezesi terulet.dwg

Tisztelettel:

Györödiné Dénes

Ágnes
úttervez

tel.:

mobil:

fax:

e-mail:

web:

+36 1 368 91 07 / 112

+36 20 988 80 73

+36 1 368 91 07 / 108

gyorodine.denes.agnes@specialterv.hu

www.specialterv.hu

Budapest III. kerület, 1031

Nimród u. 7.
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