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1. A tervezési megbízás tárgya, előzmények 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a) 

megbízásából a TP-Terv Mérnöki Iroda Kft. (1139 Budapest, Teve u. 9/C. II./11.) elkészítette 

Budapest - Balaton kerékpárúthoz kapcsolódó biatorbágyi kerékpárforgalmi létesítmények 

engedélyezési és kiviteli tervét (tsz.: 18-092). 

 

2. A jelenlegi állapot ismertetése 
 

A tervezési terület Biatorbágy középső részén helyezkedik el Torbágy városrészben az 

Ybl Miklós sétány Ady Endre utca - Szent László utca közti szakasza, a Csodaszarvas 

utcának a Hunor utca - Ország út közti szakasza, a Játszó tér, a Mária királynő utca, az Iskola 

utca, az Iskola utcától az Állomás utcára vezető gyalogút, valamint innentől az északi 

Állomás utca az 1 számú főútig. 

Az Ybl Miklós sétány 5,50 m széles közút, helyenként merőleges parkolók vannak 

kialakítva, valamint az út mentén gyalogjárda található. A sétány Tempo 30 övezet része. 

A Csodaszarvas utca jelenleg 2x1 sávos kialakítású, mindkét oldalán gyalogjárda 

található.  

A Játszó tér 2,75 m széles utca, az Alkotmány utcai kereszteződésnél ér véget és a Guti 

Ország utcában folytatódik. Gyalogjárda és parkolók nincsenek kiépítve. 

A Mária királynő utca lakóút, kiszolgáló út, vegyes használatú út, gyalogjárda nincs 

kiépítve, parkolni a tulajdonosok a telkeiken belül tudnak. Jellemző szélessége 4,00 m. 

Az Iskola utca mindkét irányban zsákutcás kialakítású, gyalogjárda és parkolók 

nincsenek kiépítve, lakóút, kiszolgálóút, vegyes használatú út. 

Az Állomás utcán párhuzamos és merőleges parkolásra is van lehetőség, itt található 

Biatorbágy vasútállomás. Biatorbágy vasútállomás északi és déli oldalán húzódó kiszolgáló 

utak az Állomás utca nevet viselik. A vasútállomás északi oldalán haladó közút Állomás utca 

északként, a vasútállomás déli oldalán haladó közút Állomás utca délként kerül 

megkülönböztetésre a tervdokumentációban. 

A Dózsa György út a Felsőpátyi út és az 1. sz. főút között helyezkedik el, 2x1 sávos 

lakóút, kiszolgálóút, vegyes használatú út.  

Kiépített kerékpárút az utak mentén jelenleg nem található.  
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3. Helyszínrajzi kialakítás 

 
 B-01 szakasz 

A B-01 jelű szakaszon az Ybl Miklós sétány Szent László utca és Ady Endre utca közötti 

szakaszának északi oldalán forgalomtechnikai beavatkozásokat terveztünk. A közút mindkét 

oldalán irányhelyes kerékpárnyom kerül felfestésre. A Március 15. utca és az Ady Endre utca 

közötti szakaszon a burkolat szélesítése szükséges. A szélesítés mértéke 0,90-1,00 m között 

változik. 

 

 B-02 szakasz 

A B-02 jelű szakaszon a Csodaszarvas utca Hunor utcai kereszteződése előtt a Budapest-

Balaton kerékpáros útvonalhoz csatlakozva 38,84 m hosszon kerékpárforgalom számára 

kijelölt vegyes használatú aszfalt burkolatú út kerül kiépítésre kerékpáros nyom felfestésével. 

Az út burkolatszélessége 3,50 m. A vegyesforgalmú út helyszínrajzi vonalvezetésében két 

R=5 m sugarú ív található. A tervezési szakasz végén csatlakozik a Csodaszarvas utca 

meglevő burkolatához, ahonnan a Csodaszarvas utcán kerékpáros nyomként halad tovább a 

létesítmény. 

 

 B-03 szakasz  

A B-03 jelű szakasz a Csodaszarvas utca déli szakaszán kijelölt kétoldali irányhelyes 

kerékpáros nyom. A Csodaszarvas utca jellemző szélessége 6,50 m. A kerékpáros nyom a 

Tempo 30 övezet ki- és belépési pontjáig, a Nimród utcáig tart, ahonnan elválasztott gyalog- 

és kerékpárútként folytatódik tovább a Csodaszarvas utca keleti oldalán, a meglevő 

gyalogjárda mellé építve. 

 

 B-04 szakasz  

A tervezési szakasz a Csodaszarvas utca Nimród utca - Ország út közti része, az út mentén, 

annak keleti oldalán elválasztott gyalog- és kerékpárút kerül kialakításra a meglevő 

gyalogjárda felhasználásával. A meglevő gyalogjárda szélessége 2,20-2,70 m között változik. 

A tervezett kerékpáros létesítmény burkolatának szélessége 2,30 m, a forgalmi sávok 

szélessége 1,00-1,00 m. A gyalogjárdát és a kerékpárutat K szegély választja el egymástól. 

A szakasz hossza 102,49 m, vonalvezetése a meglevő közút vonalvezetését követi. 
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 B-05 szakasz 

Az Országú úti körforgalmú csomópont átépítésének tervét, az új csomóponti ág tervét 

az SKS Terv Mérnökiroda Kft. által készített, Biatorbágy, 8101. jelű út 0+475 km 

szelvényében meglévő körforgalom átépítése című, SKS-19/43 számú tervdokumentáció 

tartalmazza. A tervezett kerékpáros létesítmények az SKS Terv Kft. terveihez csatlakoznak. 

Az országos közút területén tervezett beavatkozások az SKS Terv Mérnökiroda Kft. SKS-

19/43 sz. terve alapján kerülnek megvalósításra. 

A tervezési szakaszon a Csodaszarvas utca - Ország út csomópontjában található 

körforgalmon vezetjük át a kerékpáros létesítmény nyomvonalát. A körforgalmat északról 

tervezett egyirányú önálló kerékpárúton lehet megközelíteni, mely a Játszó téren vezetett 

kétoldali irányhelyes kerékpáros nyomból válik ki. A kerékpárút a körforgalom keleti ágán 

kerül átvezetésre. 

 

 B-06 szakasz 

A B-06 jelű szakaszon a Játszó tér-Mária királyné utca-Iskola utca nyomvonalon halad a 

kerékpáros létesítmény. A közutak mindkét oldalán irányhelyes kerékpárnyom kerül 

felfestésre. A Guti Ország utca-Iskola utca közötti szakaszon a burkolat szélesítése szükséges. 

A szélesítés mértéke 0,70-1,50 m között változik. A Játszó tér ezáltal 4,00 m széles burkolatot 

kap, a Mária királyné utcán 5,50 m széles burkolatot terveztünk. 

 

 B-07 szakasz 

A B-07 jelű szakaszon az Iskola utca északkelti végétől az Állomás utcáig önálló kétirányú 

kerékpárutat terveztünk. A 2x1 sávos kerékpárút 124,26 m hosszú. A tervezett kerékpáros 

létesítmény burkolatának szélessége 2,30 m, a forgalmi sávok szélessége 1,00-1,00 m. A 

kerékpárút az Iskola utcától R=3 m sugarú balos ívvel indul, majd hosszabb egyenes szakasz 

után R=100 m sugarú balos ív következik. Ezután egyenesen halad az Állomás utcai 

buszfordulóig, amely mellett R=20 m sugarú ívvel halad el és érkezik meg az Állomás utca 

burkolatához R=5 m sugarú ívvel. Az Állomás utcán kerékpáros átvezetést követően kétoldali 

kerékpárnyomként halad tovább a nyomvonal. 

 

 B-08 szakasz 

A B-08 jelű szakaszon az Állomás utcán kerékpáros átvezetést követően kétoldali 

kerékpárnyomként halad tovább a nyomvonal. Az észak felé haladó nyom az Állomás utca 
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mentén a körforgalomtól délre, a meglevő autóbusz-megállóhely előtt kerül kivezetésre a 

meglevő burkolatra. A dél felé haladó irány a körforgalmon történő átvezetést követően az 

Állomás utca szervizútján halad kerékpáros nyomként.  A körforgalomtól a szervizútig 

burkolatépítés szükséges a kerékpárosok kivezetésére. A körforgalmon történő átvezetés 

tervét a B-10 jelű szakasz dokumentációja tartalmazza. 

 

  B-09 szakasz 

A B-09 jelű szakaszon a Dózsa György út szervizútjának nyugati szakaszán kerékpáros nyom 

kerül felfestésre a meglevő burkolaton. A Dózsa György út szervizútja lakó-pihenő övezet 

része. A burkolat jellemző szélessége 3,00 m. A Dózsa György út nyugati végén a meglevő 

gyalogos-kerékpáros zónában végződik. 

 

B-10 szakasz  

A tervezési terület a Dózsa György út - Gyöngyvirág utca - Állomás utca körforgalmú 

csomópont, amelyben kerékpáros átvezetésre kerül sor. 

A kerékpárosok a körforgalom déli ágán és nyugati ágán kerülnek átvezetésre, hogy a 

kerékpáros kapcsolatok minden irányban biztosítottak legyenek. A kerékpáros átvezetéshez a 

meglevő elválasztó szigetek átépítése szükséges. A kerékpáros átvezetésnél a sziget legkisebb 

szélessége 2,50 m. A körforgalom be- és kihaladó ágainak szélessége 4,00-4,30 m. A 

gyalogos és kerékpáros átvezetés szélessége 5,00 m. A gyalogos átvezetésben vakok és 

gyengénlátók részére taktilis burkolati jelek elhelyezése szükséges. A Dózsa György út 

nyugati szakaszán a körforgalomnál a burkolat szélesítése szükséges. A szélesítés mértéke 

0,50 m. 

Az északkeleti (Dózsa György út) és a délkeleti ág (Állomás utca) között a meglevő 

gyalogjárda burkolatának szélesítés szükséges 2,75 m szélességre, így nem elválasztott 

gyalog- és kerékpárút alakul ki. A szakasz hossza 40 m. 

 

 B-11 szakasz 

A tervezési szakasz a Dózsa György útnak a Dózsa György út - Gyöngyvirág utca - Állomás 

utca körforgalmú csomópont és az Állomás utca közti része. Nem elválasztott gyalog- és 

kerékpárút kerül kialakításra 3,25 m szélességben a Dózsa György út déli oldalán, 90 m 

hosszon aluljáróban vezetve. Emiatt az aluljáróban a burkolat kiosztásának megváltoztatása 

szükséges. Az északi oldalon 0,50 m széles szerviz járdát kiemelt szegély választja el a 

burkolattól, mely 6,80 m széles. A közút vonalvezetése az érintett szakaszon módosul, így a 
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csatlakozó csomópontokban festés és burkolatépítés szükséges. A tervezett nem elválasztott 

gyalog- és kerékpárút az északi Állomás utca becsatlakozásáig tart, innen az Állomás utcán 

halad a nyomvonal kétoldali irányhelyes kerékpáros nyomként. 

 

 B-12 szakasz 

A tervezési szakasz az északi Állomás utca területe, a Dózsa György úti csomóponttól délre. 

Az Állomás utcán a nyomvonal kétoldali irányhelyes kerékpáros nyomként halad. Az észak 

felé haladó irány az Állomás utca-Dózsa György út csomópontban kerül átvezetésre a 

közúton. Az Állomás utca szélessége 4,85-6,90 m. Az Állomás utca e szakaszon aszfalt 

burkolatú út, majd földútban végződik. 

 

 B-13 szakasz 

A tervezési szakasz az északi Állomás utca déli végén a meglevő burkolat végétől indul. 35 m 

hosszan, 3,50 m szélességben kerékpárforgalom számára kijelölt vegyes használatú aszfalt 

burkolatú út kerül kiépítésre kerékpáros nyom felfestésével. A szervizút önálló kétirányú 

kerékpárútban végződik, végét pollerekkel és KRESZ táblákkal jelöltük. 

 

B-14 szakasz  

A tervezési szakasz a szervizút végétől az 1. sz. főút-Felvég utca csomópontjáig tart. Önálló 

2x1 sávos kerékpárút kerül kialakításra 265 m hosszan 2,30 m széles burkolattal, 1,00-1,00 m 

széles forgalmi sávokkal. A kerékpárút helyszínrajzi vonalvezetése hosszú egyenes szakasszal 

indul, majd R=1000 m és R=500 m sugarú jobbos ívek következnek, amiket szintén hosszabb 

egyenes szakasz követ. Az 1 számú főút mellé R=10 m sugarú ívvel érkezik a nyomvonal, 

majd a Felvég utcai csomópontban végződik. A Felvég utca, az 1 számú főút nyugati oldalán 

található ipartelep kiszolgáló útja, kerékpározásra alkalmas. 

 

A tervezett beavatkozásokat a 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. számú Útépítési helyszínrajz 

és az 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. és 5.7. számú Forgalomtechnikai helyszínrajz című rajzok 

mutatják be. 

 

4. Pályaszerkezetek 
 

A tervezett gyalog- és kerékpárút, illetve kerékpárút pályaszerkezete:  
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  4 cm  AC-8 kopóréteg 

  20 cm  Ckt-4 cementstabilizációs alapréteg 

  20 cm homokos kavics védőréteg 

 

hv=50 - (4 x 1,5 + 20 x 1,2)=20 cm, a tervezett védőréteg vastagsága 20 cm. 

 

A tervezett új út és tervezett burkolat szélesítés pályaszerkezete: 

  4 cm  AC-11 kopóréteg 

  7 cm AC-22 kötőréteg 

  20 cm  Ckt-4 cementstabilizációs alapréteg 

  20 cm homokos kavics védőréteg 

 

hv=60 - (4 x 1,5 + 7 x 1,5 + 20 x 1,2)=19,5 cm, a tervezett védőréteg vastagsága 20 cm. 

 

A tervezett középsziget pályaszerkezete: 

  8 cm  beton térkő 

  3 cm Z 0/5 ágyazó homok 

  15 cm  C-12 beton alapréteg 

  20 cm homokos kavics védőréteg 

 

hv=50 - (8 x 1,3 + 3 x 1,0 + 15 x 1,3)= 17,1 cm, a tervezett védőréteg vastagsága 20 cm. 

 

A fenti pályaszerkezetek fagyvédő rétegének szükséges vastagságát az ÚT 2-1.222 

„Utak geotechnikai tervezésének általános szabályai” c. útügyi műszaki előírások alapján a 

következőképpen kell számítani: 

hv=F-Σ(hi x fi) 

ahol: 

hv a védőréteg vastagsága 

hi az egyes pályaszerkezeti rétegek vastagsága 

fi az egyes pályaszerkezeti rétegek anyagától függő szorzó tényező 

 

Az új út esetén fagyveszélyes talajt figyelembe véve az ÚT 2-1.222 sz. műszaki előírás 

4.14. táblázata szerint az F tényező értéke 60 cm (I. éghajlati övezet, C forgalmi terhelési 

osztály, fagyveszélyes talaj), gyalogjárdák esetén 50 cm. A 4.15. táblázat szerint az fi tényező 
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értéke hengerelt aszfalt esetén 1,5, zúzott kő esetén 1,0 és Ckt esetén 1,2. 

A pályaszerkezetek megfelelnek a fagyvédelmi előírásoknak. 

A szegélyköveket C20/25-32-F1 betongerendára építendők hézagolva. 

 

5. Keresztmetszeti kialakítás 
 

A tervezett kerékpárutak 2,30 m burkolatszélességgel, 2,0 %-os oldaleséssel épülnek a 

közút felé, kerti szegéllyel csatlakoznak a közúthoz illetve a zöldsávhoz. 

A tervezett vegyesforgalmú út  3,50 m burkolatszélességgel, 2,0 %-os oldaleséssel épül, 

süllyesztett szegéllyel csatlakozik a zöldsávhoz. 

A tervezett keresztmetszeti kialakítást a 6. számú Mintakeresztszelvények című rajz 

mutatja be. 

 

6. Vízelvezetés 

 
A terület vízelvezetése a meglevő csapadékcsatorna hálózattal megoldott. Többlet 

csapadékvíz a tervezett beavatkozástól nem kerül a közterületre.  

 

7. Közművek 

 
A tervezett beavatkozással az utcában haladó közművek nem érintettek. Ahol közművek 

burkolatfelületen levő részét érinti, a fedlapokat, közműszerelvényeket szintbe kell helyezni. 

A kiviteli munka megkezdése előtt az út kezelőjével, ill. az közművek kezelőivel egyeztetni 

szükséges a beavatkozásról.  

A közművek megközelítésekor kiemelten fontos a közművek megfelelő védelme, és a 

rájuk vonatkozó előírások betartása. Kivitelezés előtt meg kell vizsgálnia meglevő 

aknafedlapok teherbíró képességét, amennyiben szükséges, azokat megfelelő teherbírásúakra 

kell cserélni. 

A meglévő föld alatti vezetékeket a közműkezelőktől beszerzett adatok alapján 

ábrázoltuk. A nyilvántartási adatok pontosságáért az adott szolgáltató a felelős. A jelen terven 

szereplő nyomvonalak pontossága a közmű üzemeltetőktől kapott alapadatok bizonytalansága 

miatt nem garantálható. Ennek figyelembe vételével a föld alatti vezetékek környezetében 

kivitelezési munkát végezni csak a közmű tulajdonosok előírásait betartva, a közműkezelők 
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szakfelügyelete mellett lehet. A közmű üzemeltetők, kezelők előírásainak be nem tartásából, a 

szakfelügyelet megrendelésének elmulasztásából adódó károkért a kivitelező felelős. 

 

8. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások 
Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi 

előírások figyelembe vételével készült, illetve azok megvalósítása megtervezésre került. 

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 

idején 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, úgy a gépi földmunka végzését feltétlenül mellőzni kell. 

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

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

területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani. 

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. 

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. 
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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. 
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	A B-01 jelű szakaszon az Ybl Miklós sétány Szent László utca és Ady Endre utca közötti szakaszának északi oldalán forgalomtechnikai beavatkozásokat terveztünk. A közút mindkét oldalán irányhelyes kerékpárnyom kerül felfestésre. A Március 15. utca és a...
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	A B-02 jelű szakaszon a Csodaszarvas utca Hunor utcai kereszteződése előtt a Budapest-Balaton kerékpáros útvonalhoz csatlakozva 38,84 m hosszon kerékpárforgalom számára kijelölt vegyes használatú aszfalt burkolatú út kerül kiépítésre kerékpáros nyom f...
	B-03 szakasz
	A B-03 jelű szakasz a Csodaszarvas utca déli szakaszán kijelölt kétoldali irányhelyes kerékpáros nyom. A Csodaszarvas utca jellemző szélessége 6,50 m. A kerékpáros nyom a Tempo 30 övezet ki- és belépési pontjáig, a Nimród utcáig tart, ahonnan elválasz...
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	A tervezési szakasz a Csodaszarvas utca Nimród utca - Ország út közti része, az út mentén, annak keleti oldalán elválasztott gyalog- és kerékpárút kerül kialakításra a meglevő gyalogjárda felhasználásával. A meglevő gyalogjárda szélessége 2,20-2,70 m ...
	B-05 szakasz
	Az Országú úti körforgalmú csomópont átépítésének tervét, az új csomóponti ág tervét az SKS Terv Mérnökiroda Kft. által készített, Biatorbágy, 8101. jelű út 0+475 km szelvényében meglévő körforgalom átépítése című, SKS-19/43 számú tervdokumentáció tar...
	A tervezési szakaszon a Csodaszarvas utca - Ország út csomópontjában található körforgalmon vezetjük át a kerékpáros létesítmény nyomvonalát. A körforgalmat északról tervezett egyirányú önálló kerékpárúton lehet megközelíteni, mely a Játszó téren veze...
	B-06 szakasz
	A B-06 jelű szakaszon a Játszó tér-Mária királyné utca-Iskola utca nyomvonalon halad a kerékpáros létesítmény. A közutak mindkét oldalán irányhelyes kerékpárnyom kerül felfestésre. A Guti Ország utca-Iskola utca közötti szakaszon a burkolat szélesítés...
	B-07 szakasz
	A B-07 jelű szakaszon az Iskola utca északkelti végétől az Állomás utcáig önálló kétirányú kerékpárutat terveztünk. A 2x1 sávos kerékpárút 124,26 m hosszú. A tervezett kerékpáros létesítmény burkolatának szélessége 2,30 m, a forgalmi sávok szélessége ...
	B-08 szakasz
	A B-08 jelű szakaszon az Állomás utcán kerékpáros átvezetést követően kétoldali kerékpárnyomként halad tovább a nyomvonal. Az észak felé haladó nyom az Állomás utca mentén a körforgalomtól délre, a meglevő autóbusz-megállóhely előtt kerül kivezetésre ...
	B-09 szakasz
	A B-09 jelű szakaszon a Dózsa György út szervizútjának nyugati szakaszán kerékpáros nyom kerül felfestésre a meglevő burkolaton. A Dózsa György út szervizútja lakó-pihenő övezet része. A burkolat jellemző szélessége 3,00 m. A Dózsa György út nyugati v...
	B-10 szakasz
	A tervezési terület a Dózsa György út - Gyöngyvirág utca - Állomás utca körforgalmú csomópont, amelyben kerékpáros átvezetésre kerül sor.
	A kerékpárosok a körforgalom déli ágán és nyugati ágán kerülnek átvezetésre, hogy a kerékpáros kapcsolatok minden irányban biztosítottak legyenek. A kerékpáros átvezetéshez a meglevő elválasztó szigetek átépítése szükséges. A kerékpáros átvezetésnél a...
	Az északkeleti (Dózsa György út) és a délkeleti ág (Állomás utca) között a meglevő gyalogjárda burkolatának szélesítés szükséges 2,75 m szélességre, így nem elválasztott gyalog- és kerékpárút alakul ki. A szakasz hossza 40 m.
	B-11 szakasz
	A tervezési szakasz a Dózsa György útnak a Dózsa György út - Gyöngyvirág utca - Állomás utca körforgalmú csomópont és az Állomás utca közti része. Nem elválasztott gyalog- és kerékpárút kerül kialakításra 3,25 m szélességben a Dózsa György út déli old...
	B-12 szakasz
	A tervezési szakasz az északi Állomás utca területe, a Dózsa György úti csomóponttól délre. Az Állomás utcán a nyomvonal kétoldali irányhelyes kerékpáros nyomként halad. Az észak felé haladó irány az Állomás utca-Dózsa György út csomópontban kerül átv...
	B-13 szakasz
	A tervezési szakasz az északi Állomás utca déli végén a meglevő burkolat végétől indul. 35 m hosszan, 3,50 m szélességben kerékpárforgalom számára kijelölt vegyes használatú aszfalt burkolatú út kerül kiépítésre kerékpáros nyom felfestésével. A szervi...
	B-14 szakasz
	A tervezési szakasz a szervizút végétől az 1. sz. főút-Felvég utca csomópontjáig tart. Önálló 2x1 sávos kerékpárút kerül kialakításra 265 m hosszan 2,30 m széles burkolattal, 1,00-1,00 m széles forgalmi sávokkal. A kerékpárút helyszínrajzi vonalvezeté...
	A tervezett beavatkozásokat a 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. számú Útépítési helyszínrajz és az 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. és 5.7. számú Forgalomtechnikai helyszínrajz című rajzok mutatják be.
	4. Pályaszerkezetek
	A tervezett gyalog- és kerékpárút, illetve kerékpárút pályaszerkezete:
	4 cm  AC-8 kopóréteg
	20 cm  Ckt-4 cementstabilizációs alapréteg
	20 cm homokos kavics védőréteg
	A tervezett új út és tervezett burkolat szélesítés pályaszerkezete:
	4 cm  AC-11 kopóréteg
	7 cm AC-22 kötőréteg
	20 cm  Ckt-4 cementstabilizációs alapréteg
	20 cm homokos kavics védőréteg
	hv=60 - (4 x 1,5 + 7 x 1,5 + 20 x 1,2)=19,5 cm, a tervezett védőréteg vastagsága 20 cm.
	A tervezett középsziget pályaszerkezete:
	8 cm  beton térkő
	3 cm Z 0/5 ágyazó homok
	15 cm  C-12 beton alapréteg
	20 cm homokos kavics védőréteg
	hv=50 - (8 x 1,3 + 3 x 1,0 + 15 x 1,3)= 17,1 cm, a tervezett védőréteg vastagsága 20 cm.
	A fenti pályaszerkezetek fagyvédő rétegének szükséges vastagságát az ÚT 2-1.222 „Utak geotechnikai tervezésének általános szabályai” c. útügyi műszaki előírások alapján a következőképpen kell számítani:
	hv=F-Σ(hi x fi)
	ahol:
	hv a védőréteg vastagsága
	hi az egyes pályaszerkezeti rétegek vastagsága
	fi az egyes pályaszerkezeti rétegek anyagától függő szorzó tényező
	Az új út esetén fagyveszélyes talajt figyelembe véve az ÚT 2-1.222 sz. műszaki előírás 4.14. táblázata szerint az F tényező értéke 60 cm (I. éghajlati övezet, C forgalmi terhelési osztály, fagyveszélyes talaj), gyalogjárdák esetén 50 cm. A 4.15. táblá...
	A pályaszerkezetek megfelelnek a fagyvédelmi előírásoknak.
	A szegélyköveket C20/25-32-F1 betongerendára építendők hézagolva.
	5. Keresztmetszeti kialakítás
	A tervezett kerékpárutak 2,30 m burkolatszélességgel, 2,0 %-os oldaleséssel épülnek a közút felé, kerti szegéllyel csatlakoznak a közúthoz illetve a zöldsávhoz.
	A tervezett vegyesforgalmú út  3,50 m burkolatszélességgel, 2,0 %-os oldaleséssel épül, süllyesztett szegéllyel csatlakozik a zöldsávhoz.
	A tervezett keresztmetszeti kialakítást a 6. számú Mintakeresztszelvények című rajz mutatja be.
	6. Vízelvezetés
	A terület vízelvezetése a meglevő csapadékcsatorna hálózattal megoldott. Többlet csapadékvíz a tervezett beavatkozástól nem kerül a közterületre.
	7. Közművek
	A tervezett beavatkozással az utcában haladó közművek nem érintettek. Ahol közművek burkolatfelületen levő részét érinti, a fedlapokat, közműszerelvényeket szintbe kell helyezni. A kiviteli munka megkezdése előtt az út kezelőjével, ill. az közművek ke...
	A közművek megközelítésekor kiemelten fontos a közművek megfelelő védelme, és a rájuk vonatkozó előírások betartása. Kivitelezés előtt meg kell vizsgálnia meglevő aknafedlapok teherbíró képességét, amennyiben szükséges, azokat megfelelő teherbírásúakr...
	A meglévő föld alatti vezetékeket a közműkezelőktől beszerzett adatok alapján ábrázoltuk. A nyilvántartási adatok pontosságáért az adott szolgáltató a felelős. A jelen terven szereplő nyomvonalak pontossága a közmű üzemeltetőktől kapott alapadatok biz...
	8. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások
	Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások figyelembe vételével készült, illetve azok megvalósítása megtervezésre került.
	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 ...
	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 el...
	A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe bejelölni. Keresztező közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve...
	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. ...
	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.
	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 k...

	Biatorbagy_2_attekinto_helyszinrajz
	Biatorbagy_3_atnezeti_helyszinrajz
	Biatorbagy_4.1_UT
	Biatorbagy_4.2_UT
	Biatorbagy_4.3_UT
	Biatorbagy_4.4_UT
	Biatorbagy_4.5_UT
	Biatorbagy_4.6_UT
	Biatorbagy_4.7_UT
	Biatorbagy_5.1_FT
	Biatorbagy_5.2_FT
	Biatorbagy_5.3_FT
	Biatorbagy_5.4_FT
	Biatorbagy_5.5_FT
	Biatorbagy_5.6_FT
	Biatorbagy_5.7_FT
	Biatorbagy_6_mksz
	Biatorbagy_7.1_hossz
	Biatorbagy_7.2_hossz
	Biatorbagy_7.3_hossz
	Biatorbagy_7.4_hossz
	Biatorbagy_7.5_hossz
	Biatorbagy_8.1_genplan
	Biatorbagy_8.2_genplan
	Biatorbagy_8.3_genplan
	Biatorbagy_8.4_genplan
	Biatorbagy_8.5_genplan
	Biatorbagy_8.6_genplan
	Biatorbagy_8.7_genplan
	Biatorbagy_kerekpar_foldhiv_terkep_1
	Biatorbagy_kerekpar_foldhiv_terkep_1_1
	Biatorbagy_kerekpar_foldhiv_terkep_2
	Biatorbagy_kerekpar_foldhiv_terkep_2_1
	Biatorbagy_kp_onk_kozutkez_tul_hj
	Biatorbagy_kp_onk_kozutkez_tul_hj_1
	Biatorbagy_terv_iratjegyzek
	Tsz.: 18-092


