
 

 

Kismaros Község Önkormányzat polgármestere 
2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 

Telefon: +36-27/639-131 

E-mai: polgarmester@kismaros.hu 

______________________________________________________________________________________

         

 

Ajánlati felhívás 
ZÁRTKERTI PROGRAM (ZP-1-2021) pályázatához kapcsolódó Jánoshegyi út felújítása  

kivitelezési munkálatai 

 

I. Ajánlatkérő: 

 Neve: Kismaros Község Önkormányzata 

 Címe: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 

 Képviselője: Neubauer Rudolf polgármester 

 Telefon: +36-27/639-131 

 E-mail: polgarmester@kismaros.hu 

 Kapcsolattartó neve: Buzásiné dr. Mohr Katalin 

 Telefon: +36-20/249-0071 

 E-mail: mohr.katalin@kismaros.hu 

 

II. Az ajánlati felhívás tárgya: 

 

Külterületi helyi közutak fejlesztése a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását 

segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására című pályázati felhívás( pályázat 

kódja: ZP-1-2021) keretében megvalósuló 2623 Kismaros, Jánoshegy dűlő meglévő aszfalt 

útburkolatának felújítása (7932 és 8076 hrsz.)  

. 

 

III. A szerződés típusának meghatározása: 

Vállalkozási szerződés 

 

IV. Teljesítési határidő: 

• 2022. május 31.. 

 

V. A teljesítés helye: 

- 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 

 

VI. Fizetési feltételek: 
Szerződés szerint, banki átutalással, 1 rész és 1 db végszámla 

 

VII.  Alkalmassági követelmények: 

• Köztartozás mentesség (Az ajánlattevő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 

vagy benyújtja Ajánlatkérőnek a NAV által kiadott „nullás” igazolás)t 

• Az ajánlattevő megfelel az összeférhetetlenségi követelményeknek 

• Az ajánlattevő megfelel a szerződés teljesítéséhez szükséges tárgyi, személyi és jogi 

alkalmassági követelményeknek 

• Az államháztartási törvény szerint átlátható szervezetnek minősül 

• Legalább 3 db igazolható referencia  

• Legalább 2 lezárt üzleti évvel rendelkezik 

•  

VIII. Értékelési szempont: 

• A legalacsonyabb ajánlat.  
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IX.  Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlás: 

• Nyilatkozatok benyújtásának elmaradása esetén egy alkalommal van mód hiánypótlásra 

 

X. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 

• 2022. április 11.hétfő, 10:00 óra 

 

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: 

• Cégszerűen aláírt ajánlat megküldése 

• elektronikus úton a jegyzo@kismaros.hu vagy a mohr.katalin@kismaros.hu címekre, 

• személyes benyújtással a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságára, 

ügyfélfogadási időben. 

 

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson jogosultak megnevezése: 

Kismaros Község Önkormányzatának hivatali épülete: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., 

2022. április 11. 10:30 óra. Dr. Timer-Bárkányi Beáta jegyző, Buzásiné dr.Mohr Katalin, 

Hajdú László   

 

XIII.  Az ajánlatok tárgyalásos, vagy tárgyalás nélküli elbírálásának meghatározása: 

• Az ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el 

 

XIV.  A szerződéskötés tervezett időpontja: 

• 2022. április 18. hétfő  

XV.  Az ajánlatok összeállításának egyéb tartalmi és formai követelményei: 

• Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatának 2/a vagy 2/b melléklete 
kitöltve, aláírva (Link: https://www.kismaros.hu/download/beszerzesi-
szabalyzat/?wpdmdl=7686&refresh=614f1f60831881632575328) 

• Átláthatósági nyilatkozat csatolása 

• Természetes személy esetén a GDPR szerinti adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozat 
csatolása 

• az ajánlati felhívás 1. számú mellékletét képező árazatlan eszközlista alapján benyújtott 
árajánlat csatolása 

• Felolvasólap csatolása 

• Nyilatkozat köztartozás mentességről 

• Tájékoztatás és nyilatkozat személyes adatok kezeléséről 

• igazolás a VII. pontban előírt feltételeknek való megfelelőségről 

 

Kismaros, 2022. április 5. 

 

 

 

 

 

                                                     Neubauer Rudolf 

                                                          polgármester 
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ÁRAJÁNLAT / FELOLVASÓLAP 

Kismarosi Egészségház korszerűsítése projekthez köthető Megalapozó dokumentum 

 

Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve:  

Székhelye: 

Adószám:  

Vezető tisztségviselő / képviselő neve: 

Kapcsolattartó neve, telefon, e-mail címe: 

 

Ajánlati ár: 

Ajánlat tárgya  

Megalapozó dokumentum és 

mellékleteinek elkészítése 

Nettó 

ajánlati ár 

(Ft) 

Áfa (Ft) Bruttó 

ajánlati ár 

(Ft) 

Pályázat benyújtásakor    

Támogatási Szerződés megkötését 

követően 
 

 
 

Összesen 

   

 

Alulírott, mint a fenti ajánlattevő meghatalmazott képviselője kijelentem, hogy megvizsgáltuk és 

fenntartás, vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott ajánlattételi eljárás ajánlattételi 

dokumentációjának teljes tartalmát. 

Az ajánlatunk érvényessége 30 nap. 

 

 

 

 

Kelt: 

Cégszerű aláírás: 

 

 

 

  



 

 

 

Nyilatkozat köztartozás mentességről és kizáró okokról 

 

 

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 

képviselője kijelentem, hogy  

 társaságunk szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy nem szerepel ugyan, de 

esedékes köztartozása nincs. 

 az általam jegyzett céggel szemben NEM állnak fenn az alábbiak: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 

szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 

hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 

jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

 az általam képviselt céggel szemben NEM állnak fenn az ajánlattételi felhívás 11./ pont a-c) 

pontjaiban megjelölt összeférhetetlenségi okok.  

 

 

 

 

 

 

 

........................................., 2022. év …….. hó ........ nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ………………………………………. 

cégszerű aláírás  

 

 

 

  



 

 

Nyilatkozat átlátható szervezet fogalmára vonatkozó megfelelőségről 

 

Alulírott ………………………………………………………….., mint a 

Cégnév:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi 

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a nevezett szervezet megfelel a Nyilatkozat a Nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § 1. pontjában meghatározott, átlátható 

szervezetekre1 vonatkozó feltételeknek. 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles 

vagyok az ajánlatkérőt tájékoztatni. 

 

 

 

 

 

…………………………….. 2022. …………… ... 

 

 

 

 

 

 

        ………………………………. 

         cégszerű aláírás 

                                                 
13. § (1) E törvény alkalmazásában 
1. átlátható szervezet: 
a)3az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó 

szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi 
helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 
nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ba)4tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges 

tulajdonosa megismerhető, 
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?docid=A1100196.TV#lbj3param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?docid=A1100196.TV#lbj4param


 

 

Tájékoztatás és nyilatkozat személyes adatok kezeléséről 

 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt arról, hogy a beszerzési eljárás jogszerű lefolytatása, a 

nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés megkötése, teljesítése megőrzése és kezelése keretében az 

ajánlattevők szervezeti képviselőjének, kapcsolattartójának, a teljesítésre kijelölt személy (a 

továbbiakban: érintett) nevét, telefonszámát, e-mail címét, képesítéshez és kamarai tagsághoz kötött 

szolgáltatások esetében képzettségére vonatkozó adatokat – mint személyes adatokat – az ajánlatkérő 

kezelni fogja.  Az ajánlatkérő – az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletében (a 

továbbiakban: GDPR) meghatározott követelményeknek megfelelően az ajánlattevőt a következőkről 

tájékoztatja: 

 Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, azaz az érintett 

hozzájárulása, mely a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, 

 Az érintett neve, munkahelyi telefonszáma és elektronikus levélcíme érintett adatkezeléssel, 

a teljesítésre kijelölt személy esetében továbbá, ha képesítéshez és, vagy kamarai tagsághoz 

kötött szolgáltatásról van szó képzettségére és, vagy kamarai tagságra vonatkozó adatok is, 

mely adatok a szerződés kijavítása, módosítása keretében helyesbíthetők.  Az adatkezelés 

céljának megszűnése, a hozzájárulás visszavonása, tiltakozása esetén jogosult kezelt 

személyes adatainak törlésére, 

 Az adatkezelés formája az ajánlatkérő irattárában, továbbá a nyertes ajánlattevő esetében az 

ajánlatkérő szerződés-nyilvántartásban történő egy eredeti példány formájában továbbá a 

számviteli nyilvántartásokban történő megőrzés és az elektronikus pályázat rendszerben 

(EPTK) szkennelt formában, melynek kapcsán az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó 

elektronikus formában kezelt adatokat megkapja, illetve másik adatkezelőnek továbbítsa. 

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt tájékoztatja arról is, hogy a vele kötött – személyes adatokat 

is tartalmazó - szerződés Kismaros Község Önkormányzatának honlapján közzétételre kerül.  

 Az érintett személyes adatok adatigénylés és ellenőrzés esetén átadásra kerülhetnek az 

irányító hatóság és közhatalmi szervek jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése 

céljára, mely adatátadás esetében az érintett értesítést kap,  

 Az adatkezelés időtartama az ajánlatkérő egyedi iratkezelési szabályzatában meghatározott 

iratmegőrzési idő, melyet a beszerzési eljárás eredményéről szóló értesítéstől, a nyertes 

ajánlattevő esetében a szerződés bármely okból történő megszűnésének időpontjától kell 

számítani. 

 

Megismerési nyilatkozat: 

A személyes adataim ajánlatkérő általi kezelésére vonatkozó tájékoztatást megismertem, a 

tájékoztatást megfelelőnek tartom és megértettem. A tájékoztatásban foglaltak ismeretében 

önkéntesen, egyértelmű és félreérthetetlen beleegyezésemet adom a rám vonatkozó személyes adatok 

kezeléséhez. 

 

………………., 2022.  …. 

 

……………………………….   

vezető tisztségviselő 

 

……………………………….   

kijelölt kapcsolattartó 

 

………………………………. 

        teljesítésre kijelölt személy 
 

 

 



 

 

 

 



CSIZMÁR ROBIN

tervező, müszaki ellenőr egyéni vállalkozó

Ez a terv Csizmár Robin szellemi tulajdona!

ÚTÉPÍTÉS

Megbízó:

Tárgy:

Tervszám:

Dátum:

Méretarány:

Szakterv:

Részművelet:

2021. augusztus

okl. építőmérnök

3980 Sátoraljaújhely, Harmat utca 1.

Tel: +3670/543-7813, e-mail: csizmar.robin@gmail.com

Rajzszám:

A.1.

Tervező:

Csizmár Robin

01-11677

Nytsz:

14/2021

Kismaros Község Önkormányzata

2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.

Külterületi helyi közutak fejlesztése a zártkerti besorolású földrészletek

mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító

fejlesztések támogatására című pályázati felhívás (A pályázat kódja: ZP-1-2021)

2623 Kismaros, Jánoshegy dűlő

meglévő aszfalt útburkolatának felújítása (7932 és 8076 hrsz.)

KIVITELI TERV

MŰSZAKI LEÍRÁS
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Külterületi helyi közutak fejlesztése a zártkerti besorolású földrészletek 

mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító 

fejlesztések támogatására című pályázati felhívás 

A pályázat kódja: ZP-1-2021 
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1. A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 

Kismaros Község Önkormányzata (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.) megbízásából készült 

el a Külterületi helyi közutak fejlesztése a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 

hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására című 

pályázati felhíváshoz (a pályázat kódja: ZP-1-2021) kapcsolódó 2623 Kismaros, Jánoshegy 

dűlő meglévő aszfalt útburkolatának felújítása (7932 és 8076 hrsz.) tárgyú kiviteli útépítési 

tervdokumentáció, amelynek tervezője Csizmár Robin e.v. (3980 Sátoraljaújhely, Harmat u. 1.) 

 

A tervezési feladat az alábbiakra terjed ki: 

 a 7932 és 8076 hrsz.-ú ingatlanon aszfalt burkolatú út felújításának, korszerűsítésének 

tervezése, 

 „K” vízvezető szegély építése az útburkolat mentén a szükséges helyeken, 

 útpadka rendezése mindkét oldalon, 

 a meglévő árkok rendezése, jó karba helyezése, szikkasztó árkok profilozása a 

csapadékvíz kezelése, helyben tartása és szikkasztása érdekében, 

 mennyiségkimutatás és költségvetés készítése. 

A terv az Útügyi Műszaki Előírásokat (különösen: e-UT 03.01.13 számú „Mezőgazdasági utak 

tervezési előírásai TU 18”, e-UT 03.01.11 számú „Közutak tervezése (KTSZ)”, e-UT 06.03.12 

számú „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése”, e-UT 06.03.21 számú „Út-

pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények”, e-UT 06.03.13 

számú „Aszfalt burkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése”) figyelembe véve 

készült. 

 

 

2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

 

Tervezéssel érintett területek, útszakaszok bemutatása 

A tervezési terület Kismaros zártkerti ingatlanokat tartalmaz részén, a 7932 és 8076 hrsz.-ú 

ingatlanokon található. Az érintett útszakasz kezdete a Jánoshegy dűlő, Jánoshegyi út, Pagony 

és Vadrózsa utcák kereszteződésénél található, ahonnan nyugati irányba halad az út 

nyomvonala. Az útszakasz mentén délnyugati irányból csatlakozik a Bogyó utca, majd a 

tervezési szakasz végén szintén délnyugat felől az Akácos utca. Az útszakasz mentén, mindkét 

oldalon zártkerti ingatlanok húzódnak. A meglévő aszfalt burkolat szélessége 3,50 m. Az 

útburkolat felületén lokális hibák, kátyúk láthatók, a burkolatszélek helyenként letöredezettek, 

helyenként rossz állapotú szegélysor támasztja meg. A burkolat mentén, mindkét oldalon 

haladó útpadkák szélessége kb. 0,50 m. Az útpadka illetve a kapcsolódó sík- és rézsűs területek 

rendezetlenek. Az útszakasz nyomvonala az út számára kiszabályozott ingatlanok területén 

halad, idegen területeket nem érint. Az út északi oldalán szikkasztó árok szakaszok húzódnak 

végig, amelyek profilja rendezetlen, állapota elhanyagolt. Az érintett szakasz vége a 12939 

hrsz.-ú ingatlanon lévő közút (Akácos utca) csomópontja előtt található. 

A tervezési terület elhelyezkedését az A.2. Áttekintő térkép szemlélteti. 
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3. TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

3.1. A tervezési munka leírása 

 

A tervezési munka Kismaros Község Önkormányzata megbízásából a 2623 Kismaros, 

Jánoshegy dűlő meglévő aszfalt útburkolatának felújítása (7932 és 8076 hrsz.) a műszaki 

előírások, a megbízói igények és a helyszíni adottságok szerint. 

3.2. Tervezési paraméterek, az utak kategóriába sorolása 

 

A tervezési terület a teljes hosszon külterületi közút. (K.VI.A.) Az Útügyi Műszaki 

Előírásokban található paraméterek betartása szükséges a tervezés során. 

 

Tervezési paraméterek Előírt 

Út osztályba sorolása 
K.VI. (egyéb közút, 

mezőgazdasági út) 

Környezeti körülmény A 

Tervezési sebesség 30 km/h 

Legkisebb körívsugár 25 m 

Legkisebb átmeneti ív paraméter 21 m 

Legnagyobb emelkedés, illetve esés 11% 

Legkisebb domború ív- megállási látótávolsághoz  160 m 

Legkisebb homorú ív megállási látótávolsághoz 250 m 

Megállási látótávolság 25 m 

 

3.3. Tervezői döntések igazolása 

 

A tervezett megoldások a Megrendelővel folytatott egyeztetések alapján lettek kialakítva, 

figyelembe véve az tervezett létesítmény funkcionalitásának, üzemeltetésének igényeit és az 

létesítménnyel szemben támasztott elvárásokat. Az alábbi igényeket kellett biztosítani az adott 

lehetőségek figyelembe vételével: 

 a tervezési területen lévő aszfalt burkolatú út felújításának, korszerűsítésének tervezése 

a vonatkozó előírások alapján, valamint a meglévő, csatlakozó útszakaszok 

geometriájának megtartásával, 

 esővízgyűjtő rendszer kiépítése a meglévő szikkasztó árok szakaszok helyreállításával, 

a meglévő árkok rendezése, jó karba helyezése, szikkasztó árkok profilozása a 

csapadékvíz kezelése, helyben tartása és szikkasztása érdekében, 

 igazodni kell a csatlakozó, meglévő ingatlanok csatlakozásaihoz, szintjeihez, 

 „K” vízvezető szegély építése az útburkolat mentén a szükséges helyeken, 

 útpadka rendezése mindkét oldalon,, 

 csatlakozó zöldfelületek rendezése. 
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3.4. A területrendezési tervekkel, helyi építési szabályzattal való összhang 

 

A tervezési területen történő beavatkozások felújítási munkák, a meglévő állapot szerinti 

kialakításokat követik, tehát a területrendezési tervekkel összhangban maradnak az érintett 

létesítmények. 

3.5. Forgalmi vizsgálat 

 

Az érintett útszakasz forgalmi adatai a burkolat felújítását követően várhatóan nem változnak. 

A pályaszerkezetek tervezése a Megrendelővel egyeztetve, a műszaki-gazdaságossági 

szempontokat figyelembe véve, az Útügyi Műszaki Előírások alapján történt. 

A tervezési szakasz elejéhez csatlakozó útszakasz felújítása 2018. évben megtörtént. A 

tervezési szakaszon a felújított rész megvalósított műszaki tartalmával összhangban kellett 

meghatározni a tervezett beavatkozásokat. A meglévő aszfalt burkolat alaprétege megfelelő. A 

kátyúk és egyéb úthibák lokális javítását követően a teljes tervezési terület új aszfalt 

kopóréteget kap. 

 

3.6. Helyszínrajzi kialakítás 

 

A tervezett helyszínrajzi kialakítás során figyelembe kellett venni a helyi adottságokat, tehát az 

útszakasz meglévő vonalvezetését és a kapcsolódó építmények, útcsatlakozások 

elhelyezkedését.  

A terezett útburkolat a meglévő helyszínrajzi geometriát követve a teljes hosszon 3,50 m 

szélességű. Az útburkolat felületén lévő lokális hibák, kátyúk (amelyek az érintett útfelületnek 

kb. a 20%-át teszik ki) javítását a következő módon el kell végezni. A hibás területeket 

merőleges vonalú síkok mentén körül kell határolni, majd körbe kell vágni. Ezt követően ki kell 

bontani a megrongálódott aszfalt rétegeket. A tisztítás után vissza kell építeni az aszfalt 

kötőréteget. A lokális hibák kijavítása után történhet az aszfalt kopóréteg terítése és hengerlése. 

Az út északi oldalán a meglévő szikkasztó árok szakaszok a kapcsolódó rézsű felületek 

profilozását el kell végezni minimum 0,40 m fenékszélesség biztosításával. A meglévő 

szikkasztó árok szakaszok helyreállítása során esővízgyűjtő rendszer kiépítése is történik 

bizonyos árokszakaszok szélesítésével, kb. 40 m3 kapacitással. Ezáltal biztosítható a 

csapadékvizek kezelése, helyben tartása és szikkasztása. 

A burkolatszél déli oldalán „K” vízvezető szegélysor építése szükséges az aszfalt burkolat 

megtámasztása és a csapadékvíz elvezetése érdekében. 

Az útpálya két oldalán 0,50-0,50 m szélességben útpadka építése szükséges. Az útpadkát a 

kátyúzás előkészítő munkálatai során keletkezett bontási hulladék (mart, tört és zúzott aszfalt 

törmelék és zúzottkő) felhasználásával kell kiépíteni Z022 zúzottkő hozzáadásával. Ezáltal 

biztosítható, hogy az út felújítása a lehetőségekhez mérten helyi alapanyagok 

újrahasznosításával, környezetbarát módon történjen. 
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Az útszakasz oldalesése a helyszíni adottságoknak és a meglévő árkok elhelyezkedésének 

megfelelően egyoldali, minimum 2,0%-os lejtéssel. 

A felújítással érintett útszakasz a 0+000,00 - 0+400,00 km szelvények között található, azaz 

összesen 400,00 m hosszúságú. 

 

A tervezett kialakítást az A.3. Helyszínrajz mutatja be. 

 

3.7. Hossz-szelvényi kialakítás 

 

A hossz-szelvényi kialakítás tervezése a meglévő, kapcsolódó létesítmények magassági 

adatainak figyelembe vételével történt. A tervezési szakasz elején a Jánoshegyi út magassági 

szintjéhez csatlakozik a tervezett útpálya, a szakasz végén pedig a kapcsolódó Akácos utca 

meglévő magasságához. 

A hossz-szelvényi kialakítás tervezése során törekedni kellett az egyes szakaszok minimális, 

0,3%-os hosszesésének biztosítására. 

 

3.8. Keresztmetszeti kialakítás, tervezett pályaszerkezetek 

 

A zártkerti út tervezett keresztmetszeti kialakítása a meglévő helyszíni adottságok figyelembe 

vételével történt az alábbiak szerint: 

 1 forgalmi sáv létesítése, kétirányú forgalmi rend levezetése (meglévő állapot nem 

változik) 

 forgalmi sáv szélessége: 3,50 m 

 útpadka szélessége (mindkét oldalon): 0,50 m 

 tervezett rézsűhajlás: 6/4 

 tervezett oldalesés: egyoldali, minimum 2,0%-os. 

 

Tervezett pályaszerkezetek 

A tervezési területen az alábbi, két típusú tervezett pályaszerkezet alkalmazása történik. 

Útburkolat felújításának pályaszerkezete: 

 5 cm AC 11 aszfalt kopóréteg 

 1 réteg bitumenemulziós kellősítés 

 meglévő, megmaradó, tisztított aszfalt pályaszerkezet 

 

Lokális hibák (pl. kátyúk) javításának pályaszerkezete: 

 5 cm AC 11 aszfalt kopóréteg 

 1 réteg bitumenemulziós kellősítés 

 5 cm AC 22 aszfalt kötőréteg 

 meglévő, profilozott és tisztított alapréteg 
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A burkolati rétegek és az útszegélyek általános előírásai, jellemzői 

A „K” vízvezető szegély 0,3 m hosszú elemekből épüljön, szorított hézaggal. A szegélyköveket 

C20/25-32-S1-XD-3, XF-3 (MSz4798-1:2004) betongerenda megtámasztással kell beépíteni. 

A szegélyeket a burkolatépítés megkezdése előtt kell megépíteni. (e-UT 06.03.11 UME) 

Szegélyalapok kivitelezésénél a vastagság a szegélykő alatt legalább 10 cm, a szélessége a külső 

oldalon 10 cm, a szegély külső oldalán az alap felső éle 5 cm-rel legyen a szegélykő felső síkja 

alatt, a kiálló sarkot legalább 45 fokos szögben, 4-5 cm szélességben kell letompítani. 

Az előre gyártott szegélykövek külső oldalának támasztásához támaszbetont kell a szegély 

oldalához bedolgozni. A támaszbeton 10 cm-nél sehol ne legyen keskenyebb. A még friss, meg 

nem kötött betonalapra kell a szegélyeket ráültetni. 

A mechanikai stabilizáció (ZM) olyan szemcsés kőanyagkeverék, amelyben a durva és a finom 

szemcsék aránya meghatározott és mechanikai jellemzőit főként a belső surlódás határozza 

meg. A keverék akkor tömöríthető a legeredményesebben és akkor állékony, ha a durva szemek 

közötti hézagokat a finomabb szemcsék éppen kitöltik. Az e-UT 06.03.52 „Útpályaszerkezetek 

kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei” című UME megadja az alkalmazás 

minőségi és környezetvédelmi feltételeit. Ha ezek teljesülnek, bontott aszfalt, bontott beton, 

visszanyert építménybontási anyag is felhasználható. 

 

A tervezett keresztmetszeti kialakításokat az A.5. Mintakeresztszelvény szemlélteti. 

 

3.9. Földművek tervezése 

 

A tervezési területen aszfalt burkolat építése történik a meglévő pályaszerkezeten és 

alaprétegen, ezért a klasszikus értelemben vett földművek építésével nem kellett foglalkozni a 

tervezés során. 

 

Földmunkát kizárólag földmunkavégzésre alkalmas időszakban szabad végezni. 

 

3.10. Közúti csomópontok, útlejárók, párhuzamos utak, kapubejárók, 

útcsatlakozások, szervíz utak 

 

A keresztező utak és utcák csatlakozásánál a meglévő geometria megtartása mellett történik az 

útszakasz szilárd burkolatának kiépítése. 

A tervezési szakaszon az út nyomvonalának mindkét oldalán zártkerti ingatlanok húzódnak, 

ezek megközelítését biztosítja a tervezett út felújítása. A zártkerti ingatlanok megközelítéséhez 

nincs szükség burkolt útcsatlakozások kiépítésére.  

Az érintett útszakaszhoz nem kapcsolódnak párhuzamos utak, sem szervizutak. 
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4. MŰTÁRGYAK 

A tervezett útépítési beavatkozások műtárgyakat nem érintenek. 

 

 

5. KÖRNYEZETVÉDELEM 

Levegőtisztaság-védelem 

A 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet előírja a levegőminőség védelmének általános 

szabályait, az alkalmazandó vizsgálati eljárásokat és védelmi övezetek kijelölésének 

szempontjait. A rendelet 5§ (1) bekezdése alapján tilos a környezeti levegő határértéket 

meghaladó terhelése. 

 

Az építés alatt kizárólag olyan gépjárművek, munkagépek alkalmazása, üzemeltetése 

lehetséges, amelyek megfelelnek a mozgó pontforrásokra vonatkozó környezetvédelmi 

előírásoknak. A munkagépek, szállítójárművek motorjai feleslegesen nem terhelhetik a 

környezeti levegőt kipufogógázokkal. Törekedni kell a lehető legkorszerűbb, kis 

légszennyezőanyag-kibocsátású munkagépek alkalmazására. 

 

Az anyagok beszállításának, illetve a feleslegessé váló építési anyagok elszállításának időszakát 

a helyi forgalmi adottságok figyelembevételével kell meghatározni. Célszerű a késő délutáni és 

kora reggeli közúti szállítást kerülni, mert a környező úthálózat forgalmi telítettsége a csúcsóra 

forgalmak miatt nagy. 

 

Az építés során gondoskodni kell a kiporzás elleni védelemről, az anyagdepóniák és a 

közutakon történő anyagszállítás esetében is. A szállító járműveket ponyvás takarással kell 

ellátni. A környező területek beépítettsége miatt állandó jelleggel gondoskodni kell a kiporzás 

elleni védelemről. Szükséges esetén locsolással kell a pormentesítést megoldani az érintett 

helyeken. 

 

Az építkezés, tereprendezés során a hulladék égetése tilos. 

Zajvédelem 

A bontási- és építési munkálatok során az alábbiak miatt keletkezhet környezeti zajterhelés: 

 (munka)gépek üzemeltetése; 

 rakodási műveletek végzése; 

 szállítási forgalom lefolyása. 

Az építés körülményeiről, az alkalmazni kívánt technológiákról, stb. a jelen tervfázisban 

(engedélyezési terv) csak tájékoztató jellegű, a korábbi tapasztalatok, vizsgálatok alapján 

becsülhető információk adhatók az alábbiak szerint, mivel a beruházás kivitelezője még nem 

ismert. 

A 284/2007. (X. 29.) sz. Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól a 12. és 13. § alatt tartalmazza az építésre vonatkozó előírásokat. 
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A 27/2008. KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete adja meg az építőipari kivitelezési 

tevékenységtől származó zajterhelési határértékeket. A mindenkori kivitelező köteles az építés 

alatt az előírásokban előírt, vonatkozó határértékeket betartani. 

A 7/2006. (II. 8.) KvVM-GKM együttes rendelettel módosított az egyes kültéri berendezések 

zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 

23.) KöM-GM együttes rendelet rögzíti a kivitelezéskor használatos gépektől származó 

zajterhelést. 

Fentiek alapján jelen tervezési szakaszban javasolt a védendő épületek térségében 1 hónapnál 

rövidebb építési ütemek megszervezése, a vonatkozó zajterhelési határértékek betartása mellett. 

A létesítmények építési munkálatai során szükséges környezetvédelmi intézkedések: 

 kizárólag kifogástalan állapotú, megfelelően karbantartott és ellenőrzött (lehetőleg 

korszerű) gépekkel lehet az építést végezni; 

 a gépek a vonatkozó jogszabályokban rögzített határérték alatti kibocsátásúak lehetnek; 

 a meghibásodott (csöpögő, stb.) gépeket a munkából azonnal ki kell vonni; 

 a szállítási útvonalakat azok teherbírása, állapota alapján kell kijelölni, az érintett 

lakosság által használt útvonalak legkisebb zavarásával; 

 kerülni kell az éjszakai munkavégzést és anyagszállítást; 

 a szállítások során elhulló, elszóródó anyagokat lehetőség szerint azonnal fel kell 

takarítani. 

 

Hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás 

Hulladékok keletkezésével túlnyomórészt az építés folyamatában kell számolni, amelyről az 

érvényben lévő előírásoknak megfelelően gondoskodni kell. (A hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény) 

Az építés-bontásból adódó hulladékok kezelésének, nyilvántartásának, bejelentésének az 

építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályozásáról szóló 45/2004. (VII.26.) BM–

KVVM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően kell történnie. A hatályos jogszabályi 

előírások alapján ideiglenes tároló, lerakó helyek kialakításával meg kell akadályozni a 

hulladék szétszóródását, így a környezet esetleges szennyezését. 

Az építés időszaka alatt a hulladékok gyűjtése, megfelelő tárolása a mindenkori kivitelező 

feladata. A fel nem használt építési anyagokat illetve földet el kell szállítani a megfelelő 

lerakóba. A szállítást és a kezelést kizárólag a megfelelő engedéllyel rendelkező szervezet 

végezheti. Az építési területet a kiviteli munkák végzése alatt is tisztán kell tartani. 

Gondoskodni kell arról, hogy sem a talaj és talajvíz, sem a felszíni vizek ne szennyeződjenek. 

A veszélyes hulladékokhoz kapcsolódó tevékenységeket a 98/2001. (VI. 15.) 

Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően kell végezni. A veszélyes hulladékokat csak 

engedéllyel rendelkező szállítónak lehet átadni elszállításra. 

A kommunális hulladékok elszállítását az adott település kommunális hulladéklerakójába 

javasolt elszállítani, elhelyezni. 
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Törekedni kell az építési-bontási munkák során keletkező nem veszélyes hulladék újra 

felhasználására. A jó minőségű, hasznosítható bontási hulladék elkülönítése érdekében 

szelektív bontás szükséges. 

Az építés befejeztével az építési területet és az ideiglenesen használt területeket (pl. 

lerakóhelyek, szállítási útvonalak) meg kell tisztítani a hulladékoktól, építési törmelékektől és 

felesleges építési anyagoktól, majd gondoskodni kell azok elszállításáról. 

A hulladék anyagi minősége szerinti csoportok Azonosító kód 
Mennyiségi 

küszöb (tonna) 

Kitermelt talaj 

17 05 04 20,0 

17 05 06 20,0 

17 05 07* 20,0 

17 05 08 20,0 

Betontörmelék 17 01 01 20,0 

Aszfalttörmelék 
17 03 01* 5,0 

17 03 02 5,0 

Fahulladék 17 02 01 5,0 

Fémhulladék 

17 04 01 2,0 

17 04 02 2,0 

17 04 03 2,0 

17 04 05 2,0 

17 04 07 2,0 

17 04 11 2,0 

Műanyaghulladék 17 02 03 2,0 

Vegyes építési és bontási hulladék 17 09 04 10,0 

Ásványi eredetű építőanyag hulladék 

17 01 02 40,0 

17 01 03 40,0 

17 02 02 40,0 

17 06 04 40,0 

Ha az építési és bontási hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a fenti táblázatban 

megadott mennyiségi küszöbértéket, az építtető mentesül a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendelet 10. §-ban foglalt, alábbi kötelezettségek alól: 

„10. § (1) Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az építtető köteles 

elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti építési hulladék nyilvántartó 

lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti bontási hulladék nyilvántartó 

lapot. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő 

átvételi igazolását az építtető köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak 

benyújtani. Ennek hiányában a környezetvédelmi hatóság szabálysértési eljárást 

kezdeményezhet, valamint az adott területre új építési engedélyhez a külön jogszabályban 

meghatározott szakhatósági hozzájárulást nem adhat.” 
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Amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége az anyagi minősége szerinti csoportban 

meghaladja a megadott mennyiségi küszöbértéket, a hulladékot egymástól elkülönítetten kell 

tárolni a hulladékkezelőnek való átadásig. 

 

Az építés időszakában a munkavégzés helyszínein keletkező kommunális szennyvizeket zárt 

tartályokban kell gyűjteni, majd gondoskodni kell azok szennyvíztisztító telepre való 

elszállításáról. A szállítást igazoló dokumentumokat meg kell őrizni. 

 

 

6. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

 

A tervezési terület illetve a tervezett beavatkozás táj- vagy természetvédelmi területet nem érint. 

 

 

7. HÓFÚVÁS ELLENI VÉDELEM 

 

A tervezett beavatkozások esetén nincs szükség hófúvás elleni tervezésére. 

 

 

8. VÍZELVEZETÉS, CSATORNÁZÁS 

 

A tervezett aszfalt útburkolat felújítása és a padka építése a tervezési terület csapadékvíz 

elvezetését és a lefolyási viszonyokat nem változtatja meg. 

A területen összegyülekező vizek – a meglévő állapotnak megfelelően – az útburkolat északi 

oldalán lefolynak és a meglévő szikkasztó árok szakaszokba jutnak. A meglévő szikkasztó árok 

szakaszok jó karba helyezését, rendezését és profilozását el kell végezni. Az árok 

keresztmetszetet a meglévő, de minimum 0,40 m fenékszélesség biztosításával kell 

helyreállítani. A helyreállítás során esővízgyűjtő rendszer kiépítése is történik, 50,0 m hosszon 

0,80 m fenékszélességű, 0,80 m mélységű és 1:1 rézsűhajlású keresztmetszet kialakításával, kb. 

40 m3 kapacitással. Ezáltal biztosítható a csapadékvizek kezelése, helyben tartása és 

szikkasztása. 

A tervezett beavatkozások következtében a csapadékvíz elvezetés rendezettebbé válik. Az 

érintett területen nem keletkezik többlet csapadékvíz, ezért nem szükséges a meglévő 

csapadékvíz elvezető rendszer további bővítése. 

 

 

9. VASÚTI ÉS EGYÉB PÁLYÁKKAL, VEZETÉKEKKEL VALÓ 

KERESZTEZÉSEK 

 

A tervezett beavatkozások vasúti és egyéb pályát nem érintenek. 
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10. AZ ÉRINTETT KÖZMŰVEK ÉS AZOK EGYMÁSHOZ VISZONYÍTOTT 

ELHELYEZÉSE, EGYEZTETÉSEK 

 

A tervezett beavatkozásokhoz kapcsolódóan nem történik közműkiépítés vagy kiváltás. 

Mindazonáltal a bontási és földmű építési munkákat kiemelt figyelemmel és kézi feltárással 

kell végezni. Esetleges közműfeltárás esetén kizárólag az üzemeltetővel való egyeztetést 

követően folytatható a munkavégzés. 

 

 

11. VILÁGÍTÁS 

 

A tervezési terület teljes egészében zártkerti területen fekszik, ahol jelenleg sincs közvilágítási 

hálózat létesítve. A tervezett beavatkozások miatt nincs szükség a közvilágítás át- vagy 

kiépítésére. 

 

 

12. ÚTTARTOZÉKOK 

 

A tervezett építési területen speciális úttartozék nem létesül. 

 

 

13. AZ ÚTTAL KAPCSOLATOS EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK 

 

A tervezési területen egyéb építmények nem létesülnek. 

 

 

14. AZ IGÉNYBEVEENDŐ TERÜLETEK 

 

A tervezett beavatkozások az alábbi ingatlanok területét érintik: 

 7932 és 8076 hrsz. – Kismaros, zártkerti terület 

 

 

15. ÉRINTETT ÉPÜLETEK ÉS EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK 

 

A tervezési területen és a szomszédos ingatlanokon nem található csatlakozó épület vagy egyéb 

létesítmény. 

 

 

16. ÉPÍTÉS ALATTI ÉS UTÁNI FORGALMI REND 

 

Végleges forgalmi rend 

 

A tervezett beavatkozások (2174 Verseg, 1367/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő stabilizált földút 

aszfalt burkolatának kiépítése) miatt nem történik változás a forgalmi rendben, 
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forgalomtechnikai eszközökben. Tehát nem történik beavatkozás sem a függőleges, sem a 

vízszintes forgalomtechnikai jelzések tekintetében. 

 

A meglévő forgalmi rend a tervezett beavatkozásokat követően változatlan marad. 

 

Építés alatti, ideiglenes forgalmi rend 

 

Az építés alatti ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése nem része jelen 

dokumentációnak. 

 

 

17. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK 

 

A tervek EOV koordinátarendszerben készültek, a terveken feltüntetett magasságok Balti 

alapszinten értendők. 

A kivitelezőnek be kell tartania a vonatkozó szabványokban, előírásokban, rendeletekben 

rögzítetteket, amelyek között a legfontosabbak: 

 e-UT 04.00.11 A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata (JTSZ) (A 4/2001. (I.31.) 

KöViM rendelet, illetve módosításának, a 64/2007. (VII.2.) GKM rendeletnek a 

melléklete 

 e-UT 04.00.15 A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 

szabályzata (A 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet melléklete) 

 e-UT 04.00.14 A közúti útburkolati jelek szabályzata (ÚBJSZ (A 11/2001. (III.13.) 

KöViM rendelet, illetve első módosításának, a 46/2001. (XII.20.) KöViM rendeletnek, 

és második módosításának, a 65/2007. (VII.2.) GKM rendeletnek a melléklete) 

 e-UT 04.00.13. A közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményei 

(ÚTIR) (A 40/2001. (IX.23.) KöViM rendelet melléklete) 

 e-UT 04.00.12 Közúti jelzőtáblák. A közúti jelzőtáblák megtervezésének, 

alkalmazásának és elhelyezésének követelményei (JETSZ) (A 83/2004. (VI.4.) GKM 

rendelet, illetve módosításának, a 84/2004. (VI.4.) GKM rendeletnek a melléklete) 

 e-UT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) 

 e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és 

elhelyezése 

 e-UT 03.02.21 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása 

 e-UT 04.05.12 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes 

forgalomszabályozása 

 e-UT 04.02.22 Közúti jelzőtáblák. Áthaladási elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák és 

jelképeik 

 e-UT 04.02.23 Közúti jelzőtáblák. Tilalmi jelzőtáblák és jelképeik 

 e-UT 04.02.24 Közúti jelzőtáblák. Utasítást adó jelzőtáblák és jelképeik 

 e-UT 04.03.21 Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése 

 e-UT 04.05.11 A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei 

 e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) 

 e-UT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ kiegészítése) 
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 e-UT 03.02.31 A parkolási létesítmények geometriai tervezése (A KTSZ kiegészítése) 

 e-UT 06.03.11 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 

 e-UT 05.01.14 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok 2. rész Zúzott 

kőanyaghalmazok út-, pálya- és hídbetonokhoz 

 e-UT 05.01.11 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok 3. rész Útalapok 

 e-UT 05.02.42 Útburkolatok hézagkitöltő anyagai. 

Ha a termékre nem vonatkozik követelmény, szabvány, vagy ha a terméket a szokásostól eltérő 

módon kívánják alkalmazni szükséges előírni a termék adott felhasználási célra való 

alkalmasságának bizonyítására Építőipari Műszaki Engedély meglétét is. 

Az Építőipari Műszaki Engedélyt a 39/1997 (XII. 19.) KTM- IKiM együttes rendelet 

szabályozza. Jelenleg az Építésügyi Minőségellenőrzési Innovációs Kht. van kijelölve ennek 

tanúsítására. 

A megfelelőség igazolás módozatait a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 

szabályozza. A megfelelőség igazolása fenti rendelet alapján lehet: 

 Megfelelőségi tanúsítvány, 

 Szállító (gyártó, forgalmazó) megfelelőségi nyilatkozata. 

Azt is elő kell írni, hogy a Vállalkozónak rendelkeznie kell minőségirányítási vezetővel. 

Felelősségi körét az ISO 9001 szabvány rögzíti. 

Rögzíteni kell azt is, hogy a munkát érvényben lévő rendelet alapján csak felelős műszaki 

vezetői jogosultsággal rendelkező mérnök irányíthatja. A műszaki ellenőrnek a munka 

megkezdésétől, annak befejezéséig a feladatok szerződésszerű elvégzésének ellenőrzésére 

rendelkezésére kell állni a helyszínen. 

A Vállalkozónak minőségügyi tervet kell benyújtania, amelynek legalább az alábbiakat kell 

tartalmaznia: 

 mintavételi és minősítési terv, 

 alapanyagok megfelelősségét tanúsító vizsgálati jelentések, 

 keverékterv, 

 technológiai utasítások az eltérő munkafolyamatokhoz. 

A minőségügyi terv hivatkozik többek között: 

 a kiviteli tervre, 

 a megvalósítás folyamat tervére, 

 a vonatkozó műszaki szabályozásra, előírásokra. 

A minőségügyi tervben meg kell fogalmazni: 

 a megvalósítás során elérendő minőségi célokat, 

 a minőségi követelmények körét: a szerződésben és a tervdokumentációkban előírt 

szabályozók és a szervezet által előírt (például a minőségirányítási rendszere által előírt) 

követelményeket, 

 a felelősségi körök konkrét felosztását a projektmegvalósítás különféle fázisaiban, 

 az adott technológiai folyamathoz szükséges konkrét erőforrásokat, 



 

 

14 

 a munkafolyamatok és dokumentumok kialakítását, 

 ellenőrzési (geodéziai, labor) programokat, 

 helyesbítő és megelőző tevékenységet, 

 a követelményeknek való megfelelősség igazolásához szükséges dokumentumokat, 

formanyomtatványokat. 

Technológiai Utasítások (TU) 

Az adott technológia alkalmazási, tárgyi, személyi, ellenőrzési feltételeit, feladatait rögzíti. 

Meghatározza a jellemző paramétereket is. 

A TU-kat a műszaki ellenőrzést végző Mérnöknek jóvá kell hagynia a beépítés munkafolyamat 

megkezdése előtt. 

Az Építési Termék Direktíva 

Az Európai Unióban az építőipar számára a legalapvetőbb előírásokat az Építési Termék 

Direktíva tartalmazza, a benne foglaltak érvényesítése a tagországok számára kötelező. 

A direktíva célja, hogy megszüntesse az építési termékek szabad forgalmát gátló akadályokat, 

csak olyan termék kerülhessen a piacra, amelyek használatra alkalmasak, vagyis olyan 

tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy a felhasználásukkal megvalósított építmény – megfelelő 

tervezést és kivitelezést feltételezve – teljesítse az alapvető követelményeket. Másképpen 

fogalmazva megakadályozza olyan termékek forgalomba hozását, amelyek biztonság nélküli, 

egészségre káros, nem környezetbarát építményeket eredményeznek. 

A CE jelölés egységes alkalmazását a 89/106 EGK számú irányelv és a Tanács 93/68/ EGK 

irányelve írta elő. Ez egy megfelelősség értékelés a forgalomba hozatalról. Ez a direktíva a 

legsajátosabb, legkomplexebb, mert középpontjában hat követelmény áll, nevezetesen: 

 Mechanikai ellenállás, stabilitás 

 Tűzbiztonság 

 Higiénia, egészség és környezetvédelem 

 Használati biztonság 

 Zajvédelem 

 Energiatakarékosság, hővédelem. 

A CE jelölést a gyártó/szállító a megfelelőség tanúsítására adja ki, amelyet megelőz egy 

tanúsító szervezet megfelelőségi tanúsítási eljárása. Azt is jelenti a CE jelölés, hogy a termék 

megfelel a harmonizált szabványoknak, megfelel az Európai Műszaki Engedélynek, megfelel 

harmonizált műszaki specifikációk hiányában olyan nemzeti műszaki specifikációnak, amelyek 

megfelelnek az alapvető követelményeknek. A CE jelölést magán a terméken, ill. a termékre 

ragasztott csomagoláson, vagy a kísérő dokumentumon kell feltüntetni. A CE jelölést a termék 

ellenőrzésével megbízott szerv azonosító száma és az odaítélés éve követi, majd a gyártó neve 

jön és (vagy) annak azonosítója. A CE jellel ellátott termékek a közösség területén belül 

szabadon forgalmazhatók és tervezett céljuknak megfelelően szabadon felhasználhatók. 

Mintavétel, minősítés 

A mintavételi jegyzőkönyvet sorszámmal kell ellátni. Értékelés a vizsgált paraméter jellemző 

értékének meghatározása a mért adatokból. Minősítés a mintával reprezentált tétel 

megfelelőségének megállapítása. 
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A minősítés feltételei: 

 a minta és mintavétel szabályos volt, 

 valamennyi előírt vizsgálat megtörtént értékelhető eredménnyel. 

 

 

18. MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

 

Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási 

óvórendszabályokat be kell tartani, betartásukért a kivitelező által kijelölt munkavédelmi 

felelős, illetve az építésvezető személyesen felelős. Biztosítani kell, hogy a munkavégzés ideje 

alatt mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelős. 

Utalva arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkenését semmi sem 

indokolja, külön felhívjuk a kivitelező figyelmét az alábbiak pontos betartására: 

 A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell valósítani, a 

munkaárkokon való átjárást kellő módon biztosítani szükséges. 

 Földmunkák végzését szűk munkatér esetén kézi erővel írjuk elő. 

 Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen lehetséges, ahol más 

létesítményekben a gépi földmunkából károk nem keletkezhetnek. Ahol a helyi 

viszonyok miatt ilyen kár előfordulása lehetséges, ott a gépi földmunka végzését 

feltétlenül mellőzni kell. 

 A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe bejelölni. A 

keresztező közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett 

területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve 

biztosítani. 

 Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös 

figyelemmel, gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett, 

megfelelő felszerelések, védőeszközök használatával. 

 A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni 

segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények 

figyelembevételével a kivitelező feladata. 

 Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok 

feltárását ilyen helyeken igen gondos, óvatos felásással kell elvégezni. Különös gondot 

kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A 

munkahely melletti vezetéknek szakközeg (üzemeltető) útján való áramtalanításáról is 

gondoskodni kell. Kotrós munka esetén külön ellenőrizni kell, hogy elektromos vezeték 

esetén a kotró és gémje azt az előírt biztonsági övezeten belül meg ne közelítse. 

Az építési munkák során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes 

anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A 

szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell. 

Vonatkozó jogszabályok: 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 

http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/1993_XCIII.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/1996_LXXV.pdf
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 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

 295/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi 

Főfelügyelőségről 

 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. 

Munkahelyek munkavédelmi követelményeivel összefüggő jogszabályok: 

 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és 

egészségvédelmi jelzésekről 

 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és 

szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 

 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes 

környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről. 

Munkaeszközök, gépek munkavédelmi követelményei: 

 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 

 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról. 

Egyéni védőeszközök követelményeiről kiadott jogszabályok: 

 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 

védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 

 2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról 

 13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét vizsgáló, 

tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének részletes szabályairól és az Európai 

Bizottságnak, illetőleg az Európai Unió tagállamainak való bejelentéséről, valamint a 

kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról. 

Anyagmozgatással, közlekedéssel összefüggésben kiadott munkavédelmi tárgyú jogszabály: 

 2/1972. (I. 25.) KPM rendelet a Közlekedési Balesetelhárító és Egészségvédő 

óvórendszabály IV. (Anyagmozgatás és tárolás) fejezetének kiadásáról. 

Építés, hegesztés, vas- és fémipari szerelés, emelőgép, ipari alpintechnika speciális – 

munkavédelem tárgyú – jogszabályai: 

 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat 

kiadásáról 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/14_2004_FMM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/2_1972_KPM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/3_2003_FMM-ESzCsM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/295_2006.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/4_2002_SZCSM-EuM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/3_2002_SzCsM-EuM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/31_1995_IKM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/80_1999_Korm.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/2000_XXV.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/13_2004_FMM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/253_1997_korm.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/65_1999_EuM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/47_1999_GM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/2_2002_SZCSM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/21_1998_IKIM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/2_1998_MUM.pdf
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 4/2002.(II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági 

szabályzatáról 

 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

 135/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységgel 

kapcsolatos adatszolgáltatásról 

Tűzvédelem: 

 47/2004. (III. 18.) Korm. rendelet egyes környezetvédelmi jogszabályok módosításáról 

 4/2004. (IV. 7.) KvVM-ESzCsM-FVM együttes rendelet a légszennyezettség 

határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

szóló 14/2001. (V. 9.)KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosításáról 

 43/2004. (IV. 26.) ESzCsM-KvVM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, 

illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról 

szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet módosításáról 

 7/2004. (IV. 27.) KvVM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező 

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 

szabályokról szóló 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet módosításáról. 

 

 

http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/4_2002_SZCSM-EuM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/11_2003_FMM.pdf
http://www.biztonsagiadatlap.hu/docs/hunjog/143_2004_GKM.pdf
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Jánoshegy dűlő

CSIZMÁR ROBIN

tervező, müszaki ellenőr egyéni vállalkozó

Ez a terv Csizmár Robin szellemi tulajdona!

ÚTÉPÍTÉS

Megbízó:

Tárgy:

Tervszám:

Dátum:

Méretarány:

Szakterv:

Részművelet:

2021. augusztus

okl. építőmérnök

3980 Sátoraljaújhely, Harmat utca 1.

Tel: +3670/543-7813, e-mail: csizmar.robin@gmail.com

Rajzszám:

A.2.

Tervező:

Csizmár Robin

01-11677

Nytsz:

14/2021

Kismaros Község Önkormányzata

2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.

Külterületi helyi közutak fejlesztése a zártkerti besorolású földrészletek

mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító

fejlesztések támogatására című pályázati felhívás (A pályázat kódja: ZP-1-2021)

2623 Kismaros, Jánoshegy dűlő

meglévő aszfalt útburkolatának felújítása (7932 és 8076 hrsz.)

1:5 000

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP

KIVITELI TERV
É

Tervezett útburkolat felújítás

Jelmagyarázat



Tétel megnevezése
Mérték

egység
Mennyiség Egységár Összesen

Földmunkák

Padkarendezés (bontási törmelékkel) m 400,00

Bontási munkák (aszfalt, kátyúknál) m3 14,00

Aszfaltbeton útburkolatok és alaprétegei

AC 11 aszfalt kopóréteg építése 5 cm vastagságban m3 70,00

AC 22 aszfalt kötőréteg építése 5 cm vastagságban (kátyúknál) m3 14,00

"K" vízvezető szegély építése alépítménnyel m 400,00

Vízelvezetés

Szikkasztó árok rendezése, jó karba helyezése m 400,00

Szikkasztó árok szélesítése m3 40,00

Összesen (ÁFA nélkül) 0 Ft

ÁFA 0 Ft

Összesen (ÁFÁ-val) 0 Ft

 

ÚTÉPÍTÉS - Árajánlathoz tételes költségvetés

2623 Kismaros, Jánoshegy dűlő meglévő aszfalt útburkolatának 

felújítása (7932 és 8076 hrsz.)

Külterületi helyi közutak fejlesztése a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 

hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására című 

pályázati felhíváshoz

A pályázat kódja: ZP-1-2021
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