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Létesítmény megnevezése:

Jászfényszaru, Sóstó d
burkolat építés
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KIVITELI TERV

Terv nyilvántartási száma:

EP-11-4/2016

út

Alulírott tervez kijelentem, hogy jelen terv készítése során az érvényes jogszabályok, általános
érvény és eseti m szaki el írások és szabványok szerint jártunk el.
Alulírott tervez a 263/2006 (XII.20.) Korm. r.3. sz. melléklete alapján kijelentem, hogy fent nevezett
létesítmény tervezett megvalósítása kapcsán az úttükör részére kitermelt föld (humusz) a helyszínen
felhasználásra kerül, valamint ásványi anyag kitermelésre nem kerül sor.
Továbbá ezen rendelet alapján kijelentem, hogy a fent nevezett létesítmény Nem érint HM Hatósági
Hivatal hatáskörét.
Alulírott tervez a 1996. évi XXXI. a t z elleni védekezésr l, a m szaki mentésr l és t zoltóságról
törvényben, valamint OTSZ 28/2011. (IX.6.) BM rendeletbe foglaltak alapján kijelentem, hogy a fent
megnevezett létesítmény NEM érint meglév földalatti t zcsapot.
A tervezett m szaki megoldások megfelelnek az általános érvény és eseti hatósági el írásoknak.
A tervezés során figyelembe vettünk valamennyi vonatkozó Útügyi M szaki El írást.
A terv készítésekor a megrendel vel egyeztettünk.
A tervezett anyagok és szerkezetek kielégítik a rájuk vonatkozó alkalmazási feltételeket. Megfelelnek
a megel
t zvédelmi követelmények kielégítésér l szóló rendeletek, szabályzatok, az országos
(MSZ) és ágazati szabványok, a m szaki el írások, illetve engedélyezett eltérések követelményeinek.
A jogszabályokban meghatározottaktól való eltérés engedélyezése nem szükséges.
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A tárgyi dokumentáció a létesítmény telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó
munkavédelmi, t zvédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi
és környezetvédelmi el írások betartásával készült. Ezek érvényesítésének módját, adatait a m szaki
leírás megfelel fejezetei tartalmazzák.
A munkálatok védett természeti és környezeti értékeket nem érintenek.
A leszállított tervdokumentáció szellemi termék. A tervet a megrendel egyszeri alkalomra, a
szerz désben rögzített célra használhatja fel.
A terven módosítani, azt részben vagy egészben más célra használni a tervez hozzájárulása nélkül
nem szabad!
A fentiek figyelmen kívül hagyása esetén a tervez érvényesíti a törvényben rögzített jogait.

Szolnok, 2017. június hó

.…………………………………….

/:Kácsor András:/
KÉ-K/16-0082
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SZAKI LEÍRÁS
01

Általános adatok:
Megbízó / Beruházó:

Jászfényszaru Város Önkormányzata
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

Tervez :

02

EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5000 Szolnok, Újszászi út 091/13 hrsz.
(Gima Szolnok Ipari Park / VH2)

Tervezés tárgya, El zmények:
Jászfényszaru Város Önkormányzata megbízta az EPLY Kft.-t a Sóstó d
ezen, 1984,37
méteres szakaszának és a csatlakozó Corvina utca 207,33 méteres szakaszának kiépítésére
vonatkozó útépítési tervek elkészítésével. Az engedélyezési tervet az EPLY Kft. készítette 114/2016 számon.
Az építési engedélyt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala
adta ki JNT/002/00159-20/2017 szám alatt.
Az engedélyezési terv és az építési engedély alapján készítjük el az útépítés kiviteli tervét.
Jelen dokumentáció a Sóstó d
(más néven Veresrét d ) - az Ipari Parkba települ
ThyssenKrupp Presta Hungary Kft. üzeme (rövidítve „TK”) felé elágazó és Jászfényszaru város
keleti része közötti - 1984,37 m hosszú szakasz, valamint a Corvina út 207,33 méter hosszú
szakasz útépítési kiviteli tervét tartalmazza.
Külön tervben szerepel, így nem tárgya jelen tervdokumentációnak a Sóstó d
ezt
megel
32. sz. f út felé vezet - 900 méteres - szakasza (EP-11-1/2016), a 32. sz. f úti
csatlakozás tervezése (EP-11-3/2016), illetve a „TK feltáró” út (EP11-2/2016).
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Meglév állapot:
A Sóstó d
és a Corvina út Jászfényszaru lakott területéig 2015 évben 20 cm homokos
kavics ágyazattal és 20 cm vastag FZKA szórt útalappal lett ellátva a meglév földút
nyomvonalán. A földmunkák során a Sóstó d n 9,00 méteres, a Corvina úton 6,00 méteres
koronaszélességet figyelembe véve a kétoldali szikkasztóárkok is kialakításra kerültek.

Tervszám: EP-11-4/2016

Ol dal : |6

EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5000 Szolnok, Újszászi út 091/13 hrsz.
(Gima Szolnok Ipari Park / Vállalkozó Ház 2)
Tel.: +36 (56) 230-930; Mobil.: +36 (30) 847-1143
e-mail: info@eply.hu; web: www.eply.hu

04

Tervezési adatok, osztályba sorolás:
Tervezési osztály az e-ÚT 03.01.11 számú UME alapján K.VI. (egyéb, mez gazdasági út)
Az Útügyi M szaki El írás alapján a tervezett létesítmények f bb m szaki jellemz it a
következ táblázat mutatja. A tervezési id táv 15 év, a pályaszerkezetre vonatkozóan:10 év.

alkalmazható paraméterek
tervezési osztály
tervezési sebesség
burkolatszélesség
legkisebb vízszintes körívsugár
legkisebb domború lekerekítés (megállási látótávolság
alapján)
legkisebb homorú lekerekítés
legnagyobb esés/emelkedés

alkalmazott paraméterek
burkolatszélesség
legkisebb vízszintes körívsugár
legkisebb domború lekerekítés (megállási látótávolság
alapján)
legkisebb homorú lekerekítés
legnagyobb esés/emelkedés
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K.VI.
30 Km/h
6,00 (4,00) m
25 m
160 m
250 m
11 %

6,00 (4,00) m
10.000 m
1500 m
2500 m
2,2 %

Forgalmi vizsgálat:
Tervezett forgalomba helyezés éve: 2016.
Tervezési id táv 15 év.
A Sóstó d ezen szakaszának várható becsült forgalma 2031 évben:
összesen 560 db egységjárm /nap (560 E/nap).
A pályaszerkezet méretezéséhez szükséges nehéz járm forgalom becslése a megbízás
alapján 100 kN-os egységtengelyre vonatkozva:
TF=0,1x106<TF<0,3x106 „B” (könny )
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El készít munkák:
Az út földmunkái, ágyazata és útalap szerkezete 2015 évben elkészült.
A tervezéshez beszereztük földhivatalból az aktuális digitális ingatlan nyilvántartási térképi
állományt. Az alaptérképekre 2016 év nyarán geodéziai felmérést készítettünk a
telekhatárok, burkolatok, útárkok, tereptárgyak, közm vek szerelvény aknáinak
megjelölésével.
A 2015 évi tanulmányhoz 2015 júniusában külön talajmechanikai feltárás és szakvélemény is
készült.
Az engedélyezési tervet 2016 évben az EPLY Kft. készítette 11-4/2016 szám alatt.
Az építési engedélyt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala
adta ki JNT/002/00159-20/2017 számon.
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Tervezett nyomvonal:
7.1 Vízszintes vonalvezetés:
A tervezett útszakasz jelenleg útalappal van ellátva. A tervezési szakasz eleje a 0+000 km sz. a
Sóstó d
els szakaszához illeszkedik (tervszám EP-11-1/2016). Az 1+984,37 km sz.
végszelvény csatlakozik Jászfényszaruban a Vásárhelyi Pál utcától a Sóstó d
irányában a
korábbiakban kiépült aszfaltburkolatú sárrázóhoz. Az 1+431,69 km sz.-ben ÉNY-i irányban
csatlakozik a Corvina utca jelen dokumentációban tervezett burkolata, mely a belterület
határánál éri el a meglév aszfaltburkolatot.
A Sóstó d
ezen tervezési szakaszán egy R=10.000 méteres bal ív és egy R=10.000 méteres
jobb ív található. A Corvina út 0+000 - 0+207,33 km sz. kiépítend szakasza végig egyenes.
A tervezett út helyszínrajza az U-03.1; U-03.2 és U-03.3 számú rajzokon található.
7.2 Magassági vonalvezetés:
A hossz-szelvény megtervezésénél törekedtünk a legkisebb kiegyenlítés beépítésére. A
tervezett legnagyobb emelked , illetve lejt 1,35%.
A magassági vonalvezetést a burkolatszélek vonalvezetésével és a vízszintes ívek adataival az
U-05.1; U-05.2 és U-05.3 számú rajzokon ábrázoltuk.
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Keresztszelvények:
A Sóstó d n a tervezett burkolatszélesség 6,00 méter, a tervezett koronaszélesség 9,00
méter. A kétoldali 1,50 m széles 20 cm vastag stabilizált padka 5%-os oldaleséssel készül.
A rézs , illetve az árkok 6/4 hajlásúak. Az ívekben túlemelést nem alkalmaztunk.
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A Corvina úti ág burkolatszélessége 4,00 méter, a koronaszélesség 6,00 méter.
A kétoldali 1,00 m széles 20 cm vastag stabilizált padka 5%-os oldaleséssel készül.
A rézs , illetve az árkok 6/4 hajlásúak. A burkolat egyirányú oldalesése 2,5%.
Az új burkolat megépítését követ en a burkolat melletti környezetet illetve zöldterületeket
rendezni kell, az árkokat humuszolni és füvesíteni kell.
A keresztszelvényeket 50 méterenként feltüntetve az U-06.1 és U-06.2 számú rajzokon
ábrázoltuk.
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Pályaszerkezet:
Alkalmazott pályaszerkezet a tervezési megbízás alapján:
Tervezett rétegek:
- 4,0 cm AC 11 kopó aszfalt
- 8,0 cm AC 22 köt aszfalt
- 0-5 cm zúzottk kiegyenlítés szükség szerint
Meglév szerkezet:
- 20,0 cm FZKA szórt alap
- 20,0 cm homokos kavics javító/fagyvéd réteg
tömörített altalaj (E2min = 40 MN/m2)
A hossz-szelvény kiegyenlítésére FZKA anyagot használunk.
Fagyvéd réteg vastagságának ellen rzése:
A szükséges fagyvéd réteg vastagságának számítását az „ÚT-2-1.222 [e-ÚT 06.02.11] Utak és
autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai” cím Útügyi M szaki El írás
4.3.4.4 pontja alapján végeztük el, az ott található 4.14 és 4.15 sz. táblázatok alapján.
A tervezési forgalom becsült nagysága az ÚT-2-1.202 (e-ÚT 06.03.13) számú Útügyi M szaki
El írás szerint: 0,1x106<TF<0,3x106 „B” (könny )
A fagyvéd réteg méretezése:
A fagyvédelmi vastagság:
ahol:

F: az éghajlati övezett l, a forgalmi terhelést l és a vizsgált zónában lev talaj
fagyveszélyességét l függ vastagsági irányérték centiméterben
hi: a pályaszerkezeti rétegek és a hidraulikus köt anyagú javítórétegek vastagsága
centiméterben
fi: a pályaszerkezeti rétegek és a kezelt rétegek komplex fagyvédelmi jellemz je, mely
figyelembe veszi annak h szigetel képességét, hajlítószilárdságát és vízzáróságát
Tervszám: EP-11-4/2016
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Éghajlati
övezet
I.
II.
III.

Forgalmi osztály
A, B
Talaj
fagyérzéken
fagyveszélyes
y
40
50
45
55
50
60

C, D
fagyérzékeny

E, K, R
fagyveszélyes

fagyérzékeny

60
65
70

fagyveszélyes
70
75
80

1. táblázat: Vastagsági irányértékek centiméterben (F)
ahol:
I. övezet: A Dunántúl 300 m Bf. alatti területek
II. övezet: A Duna – Tisza közének az M3 autópályától délre és a Tiszántúlnak a
Sebes-Köröst l délre terjed területe, valamint a Dunántúl 300 m Bf. feletti
területei
III. övezet: Északi-középhegység és Tiszántúlnak a Sebes – Köröst l északra fekv
területe

A pályaszerkezeti réteg

f

Zúzottk , mechanikai stabilizáció

1,0

Cementtel stabilizált talaj

1,1

Aszfaltmakadám, cementtel stabilizált homokos kavics

1,2

Beton burkoltalap C12 min ségig

1,3

Betonburkolat C12 min ség felett

1,4

Hengereltaszfalt, öntött aszfalt

1,5

2. táblázat: Fagyvédelmi jellemz k értékei (fi)
A tervezési terület a II. övezetbe sorolható, így a fenti képletbe behelyettesítve „B” jel
forgalom és fagyveszélyes talaj esetén:
hv = 55 - (20*1,0+12*1,5) = 17,0 cm
A fagyvéd réteg alkalmazott vastagsága minimum 20 cm, tehát fagyveszélyre megfelel.
Padka:
20 cm vastag M22 jel stabilizált padka épül 5%-os oldaleséssel.

Tervszám: EP-11-4/2016
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A burkolatszélek kialakítása:
A burkolatszél kialakítása a pályaszerkezet lépcs zésével történik, szegélyezés nem készül.
A tervezett pályaszerkezeteket, valamint a burkolatszélek kialakítását az U-04 számú rajzon
található mintakeresztszelvény mutatja be.
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Csapadékvíz elvezetés:
A felszíni vizeket az út keresztirányú esésének megfelel en a meglév , 2015 évben kialakított
kétoldali szikkasztóárkokba vezetjük.
A szikkasztó árkokat szükség szerint korrigálni, tisztítani szükséges. A közm vek helyzetét
figyelembe kell venni.
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Útcsatlakozások, lejárók:
Jelent sebb kiépített forgalmi csomópont a tervezési szakaszon nem található.
Meglév útcsatlakozások:
1+431,69 km sz. jobboldal: Corvina utca aszfalt burkolat építése.
1+431,69 km sz. baloldal: Szórt burkolat kialakítása az út telekhatáráig csatlakozó földút
miatt.
Az 1+873 km sz. bal oldalán szórt burkolattal kialakítandó egy bejáró ingatlan megközelítés
miatt, az U-03.2 rajz alapján.
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Forgalomtechnika:
A tervezett útszakasz végig külterületi jelleg .
Forgalmi rend:
Összsúlykorlátozás (7,5 tonna) és sebességkorlátozás bevezetését terveztük a megbízás
alapján (60 km/ó). A Corvina úti ágon 40 km/ó sebességkorlátozást tartunk szükségesnek.
Jelz táblák:
A jelz táblákat az MSZ 15021-1:1986 szabvány szerint méretezett tartóoszlopokra kell állítani.
Az oszlopokat az MSZ 15021-1:1986 szabvány szerint méretezett beton alaptestbe kell befogni.
A beton min sége C25/30FV legyen.
A tartóoszlopok anyaga: az MSZ EN 754-7:1999 szerinti 89 mm-es, alkalmazási hozzájárulással
rendelkez tüzihorganyzott acél legyen.
A jelz táblák jelzésképe, mérete és színe az 1/1975/II.5. KPM-BM sz., 83/2004. (VI.12) GKM és a
2/1984./I.29./ sz. együttes rendelet, valamint a vonatkozó útügyi m szaki el írások szerinti
legyen.

Tervszám: EP-11-4/2016

O l d a l : | 11

EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5000 Szolnok, Újszászi út 091/13 hrsz.
(Gima Szolnok Ipari Park / Vállalkozó Ház 2)
Tel.: +36 (56) 230-930; Mobil.: +36 (30) 847-1143
e-mail: info@eply.hu; web: www.eply.hu

A tervezett úton alkalmazott jelz táblák szabványos, HIG-10 min ség fényvisszavet fóliás,
normál síklemez hátoldalán porszórással kezelt kivitel ek legyenek.
A jelz táblák méretei:
- Kör alakú táblák:
- Háromszög alakú táblák:

750 mm
900 mm

A jelz táblákat és az útburkolati jeleket az U-03.4; U-03.5 és U-03.6 számú rajzokon
ábrázoltuk.

Burkolati jelek:
A burkolati jelek a Sóstó d

i szakaszon tartós festéssel készüljenek, fehér kivitelben.

A Corvina úton nem terveztünk burkolatjeleket.
A terel vonalak szélessége lakott területen kívül 12 cm, kiosztásuk, 4/8.
A záróvonalak szélessége 12 cm legyen.
Láthatósági vizsgálat:
A megállási látótávolság az alkalmazott paraméterek alapján mindenütt biztosított.
Az útcsatlakozásnál (1+431,69 km sz.-ben) a rálátási háromszöget biztosítani kell. Ez a 60
km/óra sebességet feltételezve azt jelenti, hogy az alárendelt irányból a megállás helyét l 10
méterre a kiépített úton már a 160 méterr l közleked járm vet észlelni kell.
Ha ez a növényzet miatt folyamatosan nem biztosítható, akkor az alárendelt irányból a KRESZ
11. ábrájú (STOP) jelz táblát kell elhelyezni, ezen felül a f irányban további
sebességkorlátozás javasolt.
Ideiglenes forgalomszabályozás:
A kivitelezést a forgalom mindenkori fenntartásával kell végezni!
A munkálatokat csak jóváhagyott ideiglenes forgalomszabályozási terv birtokában lehet
megkezdeni.
13

tárgyak:
Új m tárgy a tervezett szakaszon nem épül.
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Közm vek:
A közm kezel kkel történt egyeztetést mellékeljük, az abban foglaltakat a kivitelezés során
szigorúan be kell tartani.

15

Környezetvédelem:
Meglév környezetvédelmi létesítményt nem érintünk, környezetvédelmet érint
beavatkozást nem terveztünk.

16

Munkavédelem:
Az építési munkák során a kivitelez teljes felel sséggel tartozik a munka-és balesetvédelmi
el írások betartásáról és betartatásáról.
Kivitelezéskor a munkavédelemr l szóló 1993 évi XCIII. Törvény 19. §. (2) bekezdés, MVSZ, és
OÉSZ el írásait, valamint a szakmai óvórendszabályokat be kell tartani.
Az MVSZ-t a mindenkor érvényben lév jogszabályok és rendeletek alapján kell összeállítani.
Biztosítandó és betartandók az MSZ 04-900-83 Épít ipari munkák általános
biztonságtechnikai követelményei.
A közm tulajdonosok nyilatkozataiban szerepl munkavégzésre utaló megjegyzéseket be kell
tartani.
A terveket a munkakezdés el tt a kivitelez nek át kell tanulmányozni és meg kell ismerni, az
esetleges észrevételeit a tervez felé jelezni kell.
Építéskor biztosítani kell a helyi járm forgalmat.

17

zvédelem:
A terv készítése során az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM
rendelet el írásait betartottuk.
A tervezett létesítmény t zveszélyességi osztályba sorolása: „E” nem t zveszélyes.
A kivitelezés során a festési munkáknál használt anyagok t zveszélyesek lehetnek, emiatt a
dohányzás és a nyílt láng használata tilos.
Fa segédszerkezetek (pl.: zsaluzat) t zvédelme érdekében üzemképes porral oltó készüléket
kell a helyszínen tartani.
Különös figyelmet kell fordítani a légvezetékek és a földalatti közm vezetékek környezetében
való munkavégzésre, mert azok sérülése veszélyt okoz.
A kivitelezés során alkalmazott munkagépekre vonatkozó t zvédelmi el írásokat be kell
tartani.
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Hulladékgazdálkodás:
Az építési illetve bontási tevékenység befejezését követ en az építtet köteles a 45/2004. (
II.26.) BM-KvVM együttes rendelet 4. és 5. számú mellékletében megadott építési és bontási
hulladék nyilvántartó lapokon a ténylegesen keletkez mennyiségeket megadni.
A kivitelezésben résztvev gépek, gépi berendezések üzemanyagtöltése és az esetleges
meghibásodás esetén történ karbantartása mindenkor a kivitelez telephelyén történjen. Az
építés során az építési területen ilyen jelleg tevékenységb l hulladék nem keletkezhet.
Az építéskor keletkez hulladékokat a kivitelez nek a munkálatok befejezését követ en el
kell szállítania.
Az egyéb hulladékok kezelésére vonatkozóan az önkormányzat el írásai a mérvadóak,
figyelembe véve a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. el írásait.

19

Egyebek:
Terület igénybevétel:
A tervezett munkákhoz idegen területet nem veszünk igénybe. Ennek megfelel en az
útcsatlakozások építése, az árkok korrekciója, füvesítése és a növényzetgondozás is csak
legfeljebb az útterület határáig végzend .

Egyéb építmények:
A kivitelezés egyéb építményeket nem érint.

Hófúvás elleni védelem:
Állandó jelleg épített hóvédm vet nem terveztünk.

Közvilágítás:
A tervezett útszakasz lakott területen kívül található, ezért közvilágítás nem létesül.

Kit zési adatok:
A kit zési adatokat az U-03.7; U-03.8 és U-03.9 számú rajzokon ábrázoltuk.
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A kivitelezés során betartandó legfontosabb jogszabályok:
14/2001. (V.9.) sz. KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekr l, a
helyhez kötött légszennyez pontforrások kibocsátási határértékeir l
17/2001. (VIII.3.) sz. KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyez
források kibocsátásának vizsgálatával, ellen rzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
21/2001. (II.14.) sz. Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
16/2001. (VII.18.) sz. KöM rendelet a hulladékok jegyzékér l
98/2001. (VI.15.) sz. Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeir l
2000. évi XLIII. törvény A hulladékgazdálkodásról
27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról
1995. évi LVII. Tv. A vízgazdálkodásról
1993. évi XLVIII. tv. a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 203/1998.
(XII.19.) Korm. rendelettel.
1994. évi LV. tv. a term földr l.
38/1995. (IV.5.) sz. Korm. rendelet a közm ves ivóvízellátásról és a közm ves
szennyvízelvezetésr l.
219/2004. (III.17.) sz. Korm. rendelet a felszín alatti vizek min ségét érint tevékenységekkel
összefügg egyes feladatokról
253/1997. (XII.20.) sz. Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekr l.
9/2008. (II.22.) sz. ÖTM rendelettel kiadott Országos T zvédelmi Szabályzat
1993. évi XCIII. Tv.: A munkavédelemr l, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló
5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel.
1995. évi XLII Tv.: Az egyes helyi közszolgáltatások kötelez igénybevételér l
1995. évi LIII Tv.: A környezet védelmének általános szabályairól 1995. (VI.22.)
1996. évi LIII Tv.: A természet védelmér l 1996. (VII.3.)
1997. évi LXXVIII. Tv.: Az épített környezet alakításáról és védelmér l
232/1996. (XII.26.) Korm. rend.: A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
65/1999. (XII.22.) EüM rend.: a munkavállalók munkahelyen történ egyéni véd eszköz
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeir l
20/1984. (XII.21.) KM rend.: Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések
elhelyezésér l
12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-MÉM-KVM rend.: Az egyes nyomvonal jelleg
építményszerkezetek kötelez alkalmassági idejér l
191/2009. (IX.15.) Korm. rend. : Az épít ipari kivitelezési tevékenységr l
65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történ egyéni véd eszköz
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeir l
220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek min sége védelmének szabályairól
4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekr l
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3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjér l
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellen rzésr l,
2000. évi LXXX. törvény az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekr l
szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. számú
Egyezmény kihirdetésér l,
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,
1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályiról,
5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemr l szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról,
17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági
követelményeir l szóló szabályzatok kiadásáról,
24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról,
31/1995. (VII.25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról,
2/1998. (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi
jelzésekr l,
21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeir l és megfelel ségének
tanúsításáról,
25/1998. (XII.27.) EüM rendelet az els sorban hátsérülések kockázatával járó kézi
tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeir l,
47/1999. (VIII.4.) GM rendelet az Emel gép Biztonsági Szabályzat kiadásáról,
61/1999. (XII.1.) EüM rendelet a biológiai tényez k hatásának kitett munkavállalók
egészségének védelmér l,
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról,
26/2000. (IX.30.) EüM a foglalkozási eredet rákkelt anyagok elleni védekezésr l és az általuk
okozott egészségkárosodások megel zésér l,
41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról,
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól,
3/2001. (I.31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és
forgalombiztonsági követelményeir l,
4/2001. (I.31.) KöViM rendelet a közúti jelz táblák méreteir l és m szaki követelményeir l,
11/2001. (III.13.) KöViM rendelet az útburkolati jelek tervezési és létesítési el írásairól,
18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni véd eszközök követelményeir l és megfelel ségük
tanúsításáról,
3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes
környezetben lev munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeir l,
72/2003. (X.29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának
kiadásáról,
11/2003. (IX.12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról,
17/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni véd eszközök megfelel ségét vizsgáló, tanúsító,
ellen rz szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól,
14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjér l,
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83/2004. (VI.4.) GKM rendelet a közúti jelz táblák megtervezésének, alkalmazásának és
elhelyezésének követelményeir l,
63/2004. (IV.27.) GKM rendelet a nyomástartó és tölt létesítmények m szaki-biztonsági
hatósági felügyeletér l,
101/2004. (VII.30.) GKM rendelet a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági
Szabályzata kiadásáról,
122/2004. (X.15.) GKM rendelet a villamosm biztonsági övezetér l,
143/2004. (XII.22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról,
22/2005. (VI.24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó
minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekr l,
80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeir l és a
Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételér l.
Megjegyzés: a fenti jogszabályok az esetleges (többszöri) módosításaikkal együtt érvényesek.
21

Min ségügyi el írások:
A kivitelezés során betartandók a vonatkozó el írások, szabványok és rendeletek
e-UT 06.03.31 Beton pályaburkolatok építése. Építési el írások, követelmények
e-UT 06.03.32 Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények
e-UT 06.03.33 Útépítési beton burkolatalapok. Tervezési el írások
e-UT 06.03.41 K - és m

burkolatok építése

e-UT 06.03.42 Betonk burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése (követelmények)
e-UT 05.02.11 Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)
e-UT 06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és min ségi
követelmények
e-UT 06.03.51 Útpályaszerkezetek köt anyag nélküli és hidraulikus köt anyagú alaprétegei.
Építési el írások
e-UT 06.03.52 Útpályaszerkezetek köt anyag nélküli és hidraulikus köt anyagú alaprétegei.
Tervezési el írások
e-UT 05.02.54 Pályalemezekb l visszanyert beton újrafelhasználása
e-UT 05.01.11 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 3. rész Útalapok
e-UT 05.02.51 Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása. Általános feltételek
e-UT 09.02.24 RST-mérés és -értékelés
e-UT 09.02.31 Dinamikus teherbírásmérés
e-UT 09.02.35 Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könny ejt súlyos
berendezéssel
e-UT 04.00.11 A közúti jelz táblák m szaki 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
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rendelet, illetve els módosításának, a 46/2001. (XII. 20.) KöViM rendeletnek, és második
módosításának, a 65/2007. (VII. 2.) GKM rendeletnek a melléklete]
e-UT 04.00.12 Közúti jelz táblák. A közúti jelz táblák 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 04.05.12 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
Amennyiben a termékre nem vonatkozik követelmény vagy a terméket a szokásostól eltér
módon kívánják alkalmazni, el írni szükséges a termék adott felhasználási célra való
alkalmasságának bizonyítására Épít ipari M szaki Engedély meglétét is, amelyet a 39/1997
(XII. 19.) KTM-IKiM együttes rendelet szabályoz, tanúsítására pedig az Építésügyi
Min ségellen rz Innovációs Kht. van kijelölve. A megfelel ségi igazolás módozatait a
3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szabályozza. A megfelel ség igazolása lehet
Megfelel ségi tanúsítvány vagy a szállító (gyártó, forgalmazó) megfelel ségi nyilatkozata.
A munkát az 51/2000 (VIII. 9.) FVM-GM-KöVIM együttes rendelet alapján csak felel s m szaki
vezet i jogosultsággal rendelkez mérnök irányíthatja. A 87/2000 (VI. 15.)
kormányrendelettel módosított 158/1997 (IX. 26.) kormányrendelettel szabályozott m szaki
ellen rnek a munka megkezdését l annak befejezéséig a feladatok szerz désszer
elvégzésének ellen rzésére rendelkezésre kell állni a helyszínen.
A Vállalkozó kötelessége Min ségügyi terv készítése és benyújtása, amelynek tartalmaznia
kell:
A Min

Mintavételi és min sítési tervet,
Technológiai utasításokat az eltér munkafolyamatokhoz,
Alapanyagok megfelel ségét tanúsító vizsgálati jelentéseket.
ségügyi tervet a projektben részt vev k részére ismertté kell tenni, meg kell értetni, el

kell fogadtatni és be kell tartani.
A Min ségügyi tervben meg kell fogalmazni:
a megvalósítás során elérend min ségi célokat,
a min ségi követelmények körét (a szerz désben és a tervdokumentációban el írt
szabályozók és a szervezet által el írt követelményeket),
- a felel sségi körök konkrét felosztását a projektmegvalósítás különféle fázisaiban,
- az adott technológiai folyamathoz szükséges konkrét er forrásokat,
- a munkafolyamatok és dokumentumok kialakítását,
- ellen rzési (geodéziai, labor) programokat,
- helyesbít és megel
tevékenységet,
- a követelményeknek való megfelel ség igazolásához szükséges dokumentumokat,
formanyomtatványokat.
A Technológiai utasítás (TU), rögzíti az adott technológia alkalmazási, tárgyi, személyi,
-

ellen rzési feltételeit és feladatait, a m szaki ellen rnek a beépítés megkezdése el tt jóvá
kell hagynia.
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MINTAVÉTEL, MIN SÍTÉS
A min sítés feltétele, hogy a minta és a mintavétel szabályos volt, illetve valamennyi el írt
vizsgálat megtörtént értékelhet eredménnyel. Az értékelés során a mért adatokból
meghatározzák a vizsgált paramétereket, majd a min sítés során megállapítják a mintával
reprezentált tétel megfelel ségét. A min ség-ellen rzés során a nem megfelel nek
min sített eseteket kezelésére alkalmazandó a helyesbít és megel

tevékenység.

Szolnok, 2017. június hó

…………………………………….
/:Kácsor András:/
KÉ-K/16-0082
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ÉRINTETT KÖZM VEK NÉV- és CÍMJEGYZÉKE

Az útépítési terv a következ közm veket és szolgáltatókat érinti:
-

elektromos vezeték: ÉMÁSZ Hálózati Kft. – 3532 Miskolc, Dózsa György út 13.

-

gázvezeték: TIGÁZ Zrt. – 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

-

gyengeáramú vezeték: INVIETEL Távközlési Zrt. – 6724 Szeged, Rókusi krt. 2-10.

-

gyengeáramú vezeték: PR-TELECOM Zrt. – 3533 Miskolc, Gózon L. u. 11.

-

vízvezeték, szennyvízvezeték: Tiszamenti Regionális Vízm vek Zrt. – 5000 Szolnok,
Kossuth L. út 5.
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