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TARTALOMJEGYZÉK: 
 
 
TervezQi nyilatkozat 
M_szaki leírás 
A-1 Átnézeti helyszínrajz 
U-1 Burkolat helyreállítási rajz 
 
4113 számú út 
F-1             47+595              47+681               burkolaton kívül 
F-2             47+800              47+946               burkolaton kívül 
F-3             47+946              47+996               burkolat alatt 
F-4             47+996              48+046               burkolat alatt 
F-5             48+046              48+096               burkolat alatt 
F-6             48+096              48+146               burkolat alatt 
F-7             48+146              48+196               burkolaton kívül 
F-8             48+196              48+262               burkolaton kívül 
F-9             48+262                                         burkolat alatt (átfúrás) 
F-10           48+301              48+351               burkolat alatt 
F-11           48+351              48+401               burkolat alatt 
F-12           48+401              48+451               burkolat alatt 
F-13           48+451              48+521               burkolat alatt 
F-14           48+521              48+571               burkolat alatt 
F-15           48+571              48+621               burkolat alatt 
F-16           48+621              48+721               burkolat alatt 
F-17           48+721                                         burkolat alatt (átfúrás) 
F-18           48+721              48+753               burkolat alatt 
F-19           48+793              48+843               burkolat alatt 
F-20           48+843              48+893               burkolat alatt 
F-21           48+893              48+949               burkolat alatt 
F-22           48+949                                         burkolat alatt (átfúrás) 
F-23           48+949              48+999               burkolat alatt 
F-24           48+999              49+049               burkolat alatt 
F-25           49+049              49+099               burkolat alatt 
F-26           49+099              49+149               burkolat alatt 
F-27           49+149              49+199               burkolat alatt 
F-28           49+199              49+249               burkolat alatt 
F-29           49+249              49+299               burkolat alatt 
F-30           49+297                                         burkolat alatt (átfúrás) 
F-31           49+299              49+349               burkolat alatt 
F-32           49+349              49+399               burkolat alatt 
F-33           49+399              49+449               burkolat alatt 
F-34           49+449              49+499               burkolat alatt 
F-35           49+499              49+549               burkolat alatt 
F-36           49+549              49+599               burkolat alatt 
F-37           49+549              49+695               burkolat alatt 
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TERVEZPI NYILATKOZAT 
 
 
 
 
 
 
Alulírott Nagy Zoltán tervezQ kijelentem, hogy az Jánd szennyvíz csatorna építési 

munkáihoz készített ideiglenes forgalomszabályozási terv az e-UT 04.05.12. „A közutakon 

folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” által elQírtaknak 

megfelel ill. a vonatkozó szabványok betartásra kerültek. 

 

 

 
Nyíregyháza, 2018 április 
 

                                                                               
 
          Nagy Zoltán 
               tervezQ 
      Kamarai tagság KÉ-K 15-0153 
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M^SZAKI LEÍRÁS 

 
 

A Jánd Község szennyvíz elvezetQ csatornahálózat építése a Ő113 sz. ök. úton 
ideiglenes forgalomszabályozási tervéhez 

 
 
I. ElQzmények 
 
Jánd település önkormányzatának megbízásából a ZemplénkQ Kft. végzi Jánd belterületi 

szakaszán a szennyvízcsatorna hálózat építési munkáit. A csatornaépítés érinti a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévQ 4113. sz. út 47+595-49+695 km szelvények közötti 

szakaszát.  

A beavatkozások szelvényhatárai között a burkolatszélességek 6,0-6,20m.  

A meglévQ pályaszerkezet a 4113 számú úton 4 cm aszfaltbeton alatta makadám útalap 

itatásos hengerléssel és zúzottkQ. 

A szennyvízcsatorna építése során a koronán túl esQ részeken kívül a burkolatok szélétQl 

0,6-0,8m-re 1,2-1,4 m széles munkaárkok kerülnek megnyitásra átlag 2m mélységben 

függQleges dúcolás mellett. A burkolat bontásakor a burkolat szélén burkolat gerenda nem 

maradhat. A csatorna vezeték elhelyezését követQen a munkaárok azonnal visszatöltésre 

kerül burkolat szintjéig réteges tömörítéssel oly módon, hogy a felsQ 12 cm a bontott 

burkolat zúzottkQ anyagának ideiglenes visszadolgozásával készül el. A napi 

munkavégzést követQen nyitott árok a burkolatban nem maradhat. A burkolat végleges 

helyreállítása a teljes szakaszon a közút által kell jóváhagyni.  

4113 sz út 47+946-49+695 km  sz. között 

         - aszfalt marás a megbontott forgalmi sáv szélességében 

- 3,5 cm AC 11 kopó aszfaltréteg a felbontott forgalmi sáv szélességében 

- 7 cm AC-22 kötQ aszfaltréteg a felbontott forgalmi sáv szélességében + 20 cm  

   átlapolás 

- 9 cm AC 32 alap aszfaltréteg a felbontott sáv szélességében 

- 20 cm M80 útalap vagy újrahasznosított tört beton vagy aszfaltréteg kiékeléssel 

- 25-30 cm osztályozatlan homokos kavics réteg (Trg=96%), X-1 fagyállóság 
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- tömörített, visszatöltött föld (Trg=96%) 

 

A padka helyreállítása is az U-1 terv szerint történik. 

A kivitelezés elsQ munkafázisában a csatorna építése történik meg a helyszínrajzon jelölt 

szakaszokban. 

Szakaszolások: A szakaszok felcserélQdhetnek.    
 
Szakasz      4113 sz. út km szelvény            szennyvíz vezetése 
száma          kezdQ             végszelvény        
 
F-1             47+595              47+681               burkolaton kívül 
F-2             47+800              47+946               burkolaton kívül 
F-3             47+946              47+996               burkolat alatt 
F-4             47+996              48+046               burkolat alatt 
F-5             48+046              48+096               burkolat alatt 
F-6             48+096              48+146               burkolat alatt 
F-7             48+146              48+196               burkolaton kívül 
F-8             48+196              48+262               burkolaton kívül 
F-9             48+262                                         burkolat alatt (átfúrás) 
F-10           48+301              48+351               burkolat alatt 
F-11           48+351              48+401               burkolat alatt 
F-12           48+401              48+451               burkolat alatt 
F-13           48+451              48+521               burkolat alatt 
F-14           48+521              48+571               burkolat alatt 
F-15           48+571              48+621               burkolat alatt 
F-16           48+621              48+721               burkolat alatt 
F-17           48+721                                         burkolat alatt (átfúrás) 
F-18           48+721              48+753               burkolat alatt 
F-19           48+793              48+843               burkolat alatt 
F-20           48+843              48+893               burkolat alatt 
F-21           48+893              48+949               burkolat alatt 
F-22           48+949                                         burkolat alatt (átfúrás) 
F-23           48+949              48+999               burkolat alatt 
F-24           48+999              49+049               burkolat alatt 
F-25           49+049              49+099               burkolat alatt 
F-26           49+099              49+149               burkolat alatt 
F-27           49+149              49+199               burkolat alatt 
F-28           49+199              49+249               burkolat alatt 
F-29           49+249              49+299               burkolat alatt 
F-30           49+297                                         burkolat alatt (átfúrás) 
F-31           49+299              49+349               burkolat alatt 
F-32           49+349              49+399               burkolat alatt 
F-33           49+399              49+449               burkolat alatt 
F-34           49+449              49+499               burkolat alatt 
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F-35           49+499              49+549               burkolat alatt 
F-36           49+549              49+599               burkolat alatt 
F-37           49+549              49+695               burkolat alatt 
 
 
Ezt követQen a homokos kavics és a M80-as útalap bedolgozása kezdQdik meg a szakasz 

teljes hosszban. Ideiglenesen az útalapra 12 cm zúzott követ kell elhelyezni. Az 

ideiglenesen beépített zúzottkQ elbontása után a tervezett aszfaltok bedolgozása 

következik. Jelen terv ezen munkafolyamatokhoz tartozó ideiglenes forgalomtechnika 

megtervezésével foglalkozik. 

 
II. A nyomvonal leírása 
 
A tervezett beruházás érinti a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Igazgatósága kezelésében lévQ 4113 számú összekötQ utat Jánd belterületén.  Az 

aszfaltburkolat bontási helyeken a szakaszolás 100-50m-enként történik, hogy a nap 

végére a burkolatot ideiglenesen helyreállítják. Így éjszaka a forgalom zavartalanul 

bonyolódik 

 
III. Forgalmi rend kialakítása 
 
Az építés alatti forgalomkorlátozás kihelyezett jelzQtáblákkal és kiképzett jelzQQrökkel 

történik a 20/1984.(XII.21.) KM. sz. rendelet idevonatkozó elQírásai szerint.  

A településen kerékpárút hálózat nincs az építkezés ezáltal nem érinti. Az építkezés alatt a 

forgalmi rend illeszkedik a kerékpáros forgalomhoz és biztosítja a kerékpáros forgalom 

m_ködését. A meglévQ buszmegállókat ideiglenesen át kell helyezni a tervnek 

megfelelQen. Az ideiglenesen kihelyezett buszmegállók helyét táblával kell jelezni a 

meglévQ buszmegálló tábláját az építkezés ideje alatt le kell takarni. Az építkezés 

befejeztével az ideiglenes buszmegálló tábláját el kell távolítani és a meglévQ buszmegálló 

táblájának a letakarását meg kell szüntetni . 

A forgalomkorlátozás ideje alatt a megkülönböztetett jelzéseit használó járm_veket 

elQnyben kell részesíteni. Az építési terület közvetlen elejénél és végénél kioktatott és 

rádióval felszerelt szabványos fényvisszaverQs mellénnyel ellátott jelzQQröket kell állítani.  

A kihelyezendQ jelzQtáblák szabványos fényvisszaverQs kivitel_ek lehetnek.  



 7

A korlátozás idején, a forgalomtól le nem zárt területen az egy forgalmi sáv minden 

esetben biztosítandó.  

Az értelemzavaró jelzéseket el kell távolítani, vagy le kell takarni, mely a munka 

befejezése után az eredeti állapotban visszaállítandó. 

A korlátozott útszakaszon becsatlakozó utcáknál az összekötQúton a tilalmi táblák 

megismétlendQk mindkét irányban.  

A munka befejezése után az aszfaltozást követQen az útburkolati jeleket az érvényes 

elQírásoknak megfelelQen fel kell festeni. A kivitelezés idejérQl a lakosságot ill. a 

közlekedésben résztvevQket a kommunikációs eszközökön keresztül idQben kell 

tájékoztatni.  

Az építési ütemek sorrendje felcserélhetQ. Egyszerre két ütem ugyanazon az úton akkor 

végezhetQ, ha közöttük legalább az akadályoztatott járm_vek felállására, illetve az elQjelzQ 

táblák elhelyezésére elegendQ hely - minimum 250 m - rendelkezésre áll. 

Ahol a munkaárok mellett min. 2,75 m széles burkolt felület nem áll rendelkezésre, ott az 

útpadkát 1.0 m szélességben 20 cm vastagságban zúzottkQvel tömörítve, behengerelve kell 

a közlekedésre alkalmassá tenni, megerQsíteni. 

 

IV. Szennyvíz csatorna építés 
 
A tervezett szennyvíz csatorna építését szakaszokra kell bontani. Egy-egy építési szakasz 

hossza a burkolat bontási helyeken nem lehet több mint 100-50 m. A csatorna építést úgy 

kell végezni, hogy a napi munkavégzést követQen a burkolaton nyitott árok, hosszirányú 

szintkülönbség (lépcsQ) nem maradhat. A napi munkavégzés során a kibontott munkaárkot 

a burkolat szintjéig vissza kell tölteni 25-50 cm vastagságú sávos tömörítéssel. 

Ideiglenesen az útalapra 12 cm zúzott követ kell elhelyezni. Az ideiglenesen beépített 

zúzottkQ elbontása után a tervezett aszfaltok bedolgozása következik.  

Az alatti keresztezések átfúrással történnek. Ezek pontszer_ munkaterületek, a kikerülés a 

KRESZ szabályai szerint történik. 

A házi bekötQ és nyomott vezetékkel az útkeresztezések útátfúrással végezhetQk úgy, hogy 

a bekötési oldalon az aknák az útpadkán kívül nyithatók. 

A helyreállítási munkák során az aszfaltozás félpályás lezárással  jelzQQrös 

forgalomirányítással történhet. 
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V. Ideiglenes forgalomkorlátozás: 
Belterületen burkolat bontási helyeken a munkaterület elé mindkét irányból az 
alábbi közúti jelzQtáblákat kell kihelyezni, félpályás lezárás : 
 
100 m távolságra  -    KKSZ 80 „Úton folyó munkák” 

- KKSZ 91. „Egyéb veszély” jelzQQrös irányítás 
- KKSZ 32 „ElQzni tilos” 

 
50 m távolságra  -    KKSZ 71 „Útsz_kület” 

- KKSZ 30 „30 km/h sebességkorlátozás” 
 
Az építési szakaszt követQen 20 m-re 
 
KKSZ 59 „Mozgó járm_vekre vonatkozó tilalom vége. A becsatlakozó utakon el kell 
helyezni a  KKSZ 80 „Úton folyó munkák” jelzQtáblát és KKSZ 91. „Egyéb veszély” 
jelzQQrös irányítás valamint amennyiben a technológiai folyamat szükségessé teszi a 
„Zsákutca” táblát. 
A kihelyezendQ ideiglenes forgalomszabályozási táblák szabványos fényvisszaverQs 

kivitel_ek lehetnek.  

Az építési szakasz eleje elQtt 20 m biztonsági zónát biztosítva mindkét irányból sávos 

terelQ táblát valamint KKSZ 21 „Kikerülési irányt jelzQ” táblát kell kihelyezni sárga 

villogó használatával. A munkaterület hosszanti oldalát (pl. terelQ kúpsorral vagy 

harántcsíkos terelQ táblával) el kell határolni. 

 

Belterületen a burkolaton kívüli, padkán történQ munkavégzés esetén a munkaterület 
elé mindkét irányból az alábbi közúti jelzQtáblákat kell kihelyezni: 
 
100 m távolságra  -    KKSZ 80 „Úton folyó munkák” 

- KKSZ 71 „Útsz_kület”KKSZ 91.  
- KKSZ 32 „ElQzni tilos” 

50 m távolságra   
- KKSZ 30 „30 km/h sebességkorlátozás” 

 
Az építési szakaszt követQen 20 m-re 
 
KKSZ 59 „Mozgó járm_vekre vonatkozó tilalom vége” 
A táblacsoportokat az építési ütemeknek megfelelQen át kell helyezni minden esetben. 
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A becsatlakozó utakon el kell helyezni a  KKSZ 80 „Úton folyó munkák” jelzQtáblát, 

valamint amennyiben a technológiai folyamat szükségessé teszi a „Zsákutca” táblát. 

A kihelyezendQ ideiglenes forgalomszabályozási táblák szabványos fényvisszaverQs 

kivitel_ek lehetnek.  

Amennyiben szükségessé válik, az építési szakasz eleje elQtt 20 m biztonsági zónát 

biztosítva mindkét irányból sávos terelQ táblát valamint KKSZ 21 „Kikerülési irányt jelzQ” 

táblát kell kihelyezni sárga villogó használatával. A munkaterület hosszanti oldalát (pl. 

terelQ kúpsorral vagy harántcsíkos terelQ táblával) el kell határolni. 

 
Az F-1 rajzon Jánd külterületén a munkaterület elé az alábbi közúti jelzQtáblákat 
kell kihelyezni: 
 
250 m távolságra 

- KKSZ 80. „Úton folyó munkák” 
                                 -    KKSZ 32 „ElQzni tilos” 
 
150 m távolságra   

- KKSZ 71. „Útsz_kület” 
- KKSZ 30. „60 km/h sebességkorlátozás” 

 
Az építési szakasz követQen 20 m-re 
 

- KKSZ 59. „Mozgó járm_vekre vonatkozó tilalom vége” 
 

 

A munkavégzés során be kell tartani a :  
 

- 20/1984./21/ KM. sz. és azt módosító 2/1999./II.18/ KHVM 

rendelet elQírásait, 

- az utakról szóló 1988. évi törvény 

- a KRESZ és a 9004/1982./XII.29/ KPM-IpM. együttes közlemény 

nyomvonaljellegre vonatkozó hatósági elQírásokat.  

- e-UT  04.05.12 „A közutakon folyó munkák elkorlátozása .és 

ideiglenes forgalomszabályozása.  

 
A munkavégzés megkezdése elQtt meg kell kérni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság útkezelQi hozzájárulását.  
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Nyíregyháza, 2018 április hó 
 

                                                                                       
 
        Nagy Zoltán 
                      tervezQ 
                 KÉ-K 15-0153 










