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Bevezető
A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Dob utca Erzsébet körút –
Rottenbiller utca közötti, megromlott állapotú burkolatszakaszait 2018 évben kívánja felújítani.
A belső, Kazinczy utca – Erzsébet körút közötti szakaszok rekonstrukciója (egy épület
kivitelezés miatti rövid szakasz kivételével) 2017 évben befejeződött.
Az útfelújítás tervezése során egyeztetések történtek a Budapest Közút, és a VII. kerületi
Önkormányzat illetékeseivel.
1. Műszaki rész
1.1 Tervezés
A munkakezdést megelőzően végleges forgalomtechnikai engedély beszerzése szükséges a
BKK- tól.
A kivitelezés idejére forgalomtechnikai terv készítése szükséges, amely hatósági
engedélyeztetése után lehetséges a kivitelezés megkezdése. Kivitelező ajánlatában minden
tervezéssel, hatósági engedélykérelemmel, és egyéb eljárással kapcsolatos díjat, költséget
köteles szerepeltetni, függetlenül attól, hogy a kiírás tartalmazza, vagy nem.
Megvalósulási tervdokumentáció készítése szükséges, amely tartalmazza többek között a
kiviteli tervet, változtatásait, miden műbizonylatot, nyilatkozatot, megfelelőségi tanúsítványt.
A kivitelezés során az Útügyi Műszaki előírások vonatkozó részeinek betartása kötelező,
amely az azokban előírt kötelező méréseket, vizsgálatokat is jelenti, amelynek költségeit az
ajánlatban szintén szükséges szerepeltetni.
A Dob utca beépítési adottságaiból adódóan két jellemző kialakítás lehetséges:
- az utca jelentős hányadában a szűk szabályozási szélesség miatt csak helyben hagyó, de
minőségi átépítés;
- ahol az ingatlan beugrások lehetővé teszik, ott a parkolás és a közműhelyzet függvényében
a kulturált utcakép, és a környezetvédelem szempontjainak előtérbe helyezésével módosul a
jelenlegi kialakítás.
A tervben a rendezett utcakép kialakításának célját összehangoljuk a meglévő közművek
előírásainak betartásával, a csapadékvíz elvezetésének megfelelő biztosításával, és az eddigi
forgalomtechnikai rend (különösen a parkolóhelyek számára való tekintettel) alapvető
megtartási igényével.
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A fenti elvek alapján a tervezett kialakítás:
- A meglévő faltő magasságok megtartása mellett, az aszfaltozási technológia alapján a
vízelvezetés megfelelő kialakítása az itt meglévő víznyelőszemek helyben hagyásával, új
szerelvényekre való cseréjével;
- A gránit gerenda anyagú kiemelt szegélyek felezéses átfaragást követően visszaépülnek, a
kapubehajtóknál 2-3 cm –es magasságra való süllyesztéssel;
- A járdák burkolata öntött aszfalt (átlagos 2-3 cm kiegyenlítésre 3-4 cm Ma – 8), az útburkolat
mind a teljes pályaszerkezet cserék, mind a marások esetében 2 x 4 cm AC 11 hengerelt
aszfalt;
- A burkolatalapok esetében nem javasoljuk a szilárdabb beton használatát az átrepedések
veszélye miatt, hanem a bevált C8/10- et. A járdaszintre helyezett parkolófelületnél hengerelt
aszfalt burkolatot javaslunk.
- Az útburkolat alépítmény állapota nem pontosan ismert; a kopóréteg alapján a teljes felület
15% -a esetében teljes pályaszerkezet cserét irányoztunk elő. A járdaburkolatok esetében ez
25%.
- Az útburkolatok esetében öntöttaszfalt vezetősávot tervezünk a precízebb munkavégzés és
a vízelvezetés javítása érdekében.
- Az átkelési szakaszokon a 2 cm magasra építendő kiemelt szegély mellett „megállító” taktilis
felületű térkő felületeket kell kialakítani, a gyalogos átkelőhelyeknél „rávezető” jelzőkő sorral
kiegészítve.
- A helyszínrajzi tervezett kialakítást a mértékadó járműmozgások figyelembe vételével
terveztük meg.
1.2 Bontási feladatok
Az úttest aszfalt burkolatának gépi hideg felmarását szükséges elvégezni. Az erősen
károsodott burkolat alapoknál a teljes pályaszerkezet bontását, talajcserét szükséges
elvégezni.. A bontási törmeléket a vonatkozó hulladékkezelési utasításoknak megfelelően
szükséges elszállítani.
Az aszfaltburkolatokat a bontás határánál, valamint a csatlakozási felületeknél vágni kell. Az
átépítés határain belül az útépítési tervlapnak megfelelően kell a bontási-építési feladatokat
végrehajtani.
A járdák öntött aszfalt burkolatának bontását szükséges elvégezni.
A meglévő gránit szegélykövek óvatos bontását szükséges elvégezni.
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1.3 Új ágyazat és pályaszerkezet készítése
Kitűzés:
A megadott magassági adatok helyi rendszerben értendők. Az útépítési helyszínrajzokon a
kitűzési adatokat meglévő, megmaradó tereptárgyakhoz kötöttük, de a terv EOV rendszerben
készült.
A meglévő pályaszerkezet nyomvonala, vonalvezetése nem változik. A járdák beton
pályaszerkezetének szükség szerinti újáépítése szükséges, a beton burkolatalap 6-30 cm
vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve készül, 3,00 m sávszélességig C8/10 XN(H) földnedves kavicsbeton keverék felhasználásával, CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m =
6,2 finomsági modulussal.
Az új pályaszerkezeti beton megfelelő tömörítését, és utánkezelését biztosítani szükséges.
1.4 Új hengerelt aszfalt kötő, és kopóréteg készítése, valamint nagykockakő burkolat
készítése
A javított, és profilozott pályaszerkezeten a meglévő közműszerelvények szintbehelyezése
szükséges. A szintbehelyezésnél az egyes közműszolgáltatókkal egyeztetések szükségesek.
Az esetleges közműszolgáltatói többlet- költségeket az ajánlatnak tartalmaznia kell. Az
előkészített pályaszerkezetet pormentesíteni szükséges, majd bitumen emulziós felületi
bevonatot szükséges készíteni. Ezt követően AC11 hengerelt aszfalt kötőréteg készül, az
alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8
méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve.
A kopóréteg AC11 hengerelt aszfalt kopóréteg felhasználásával készül, az alatta lévő réteg
felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11
kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve. Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70
típusú bitumennel.
A szegélyvonalak mellett 30 cm szélességben öntöttaszfalt vezetősáv készül (Ma-11).
A járdák öntött aszfalt burkolattal kerülnek kivitelezésre, az öntött aszfaltburkolat készítése
(MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel,
kézzel, MA 8 aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban terítve készül, MA8 20/30, MA8 35/50
aszfalt keverékek felhasználásával.
Az aszfaltrétegek elhelyezésénél fokozottan ügyelni szükséges a közműszerelvények, és
egyéb, az úttestbe épített műtárgyak védelmére. Az esetleges aszfaltszennyezéseket
haladéktalanul eltávolítani szükséges.
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1.5 Útszegélyek építése
A kivitelezés során az ÚT 2-3.205 útügyi szabványok figyelembevétele szükséges. A meglévő
kiemelt bazalt szegélyek teljes visszabontása szükséges. A gránit szegélyek beépítése során
C12 FN beton útszegélybe történik. A meglévő gránit szegélyek vágás, csiszolás, élkiképzés
után kerülnek visszaépítésre.
1.6 Útburkolati jelek
A felújított útszakaszokon a korábbi útburkolati jelek helyreállítása szükséges. Útburkolati jelek
készítése hagyományos oldószeres festékkel történik, gépi jel, csökkentett oldószer tartalmú
(HS) festék Plastiroute HSB felhasználásával.
1.7 Forgalmi jelzőtáblák
A felújítás során a forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásnak megfelelő közlekedési rend kerül
visszaállításra. A meglévő jelzőtáblák bontandóak, majd a végleges forgalomtechnikai terv
alapján szükséges visszaállításuk.
1.8 Mozgáskorlátozott közlekedés biztosítása
A járdák felújítása során, ahol nem történt meg a mozgáskorlátozott gyalogos közlekedés
kialakítása, a felújítás során szükséges elvégezni A taktilis burkolat kialakítása szabványos
elemek felhasználásával történhet.
1.9 Hulladékkezelés:
Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályozására vonatkozóan a 45/2004.
(VII.26.) BM–KVVM együttes rendeletben foglaltak a mértékadók.
Az építési és bontási hulladékokat anyagi minőségük alapján az alábbiak szerint kell
csoportosítani:
Anyagi minőség szerinti

Hulladék

Mennyiségi küszöb

Csoportok

EWC kódja

[tonna]

Kitermelt talaj

17 05 04

20,0

Betontörmelék

17 01 01

20,0

5

Aszfalttörmelék

17 03 02

5,0

Fahulladék

17 02 01

5,0

Fémhulladék

17 04 01

2,0

Műanyaghulladék

17 02 03

2,0

Vegyes ép.- bont. hulladék

17 09 04

10,0

Ásványi eredetű ép. hull.

17 01 02

40,0

A
munka előkészítése során meg kell tervezni a keletkező hulladék mennyiségét, a munka
befejezése után pedig el kell számolni a hulladékkal.
Az építési és bontási tevékenység megkezdése előtt az építtető köteles elkészíteni hivatkozott
rendelet 9. §-ban foglalt 2.-3. melléklet szerinti építési és bontási hulladék tervlapokat. A
munka befejezését követően az építtető köteles a ténylegesen keletkezett hulladékról a 10. §ban foglalt 4.-5. melléklet szerinti építési és bontási hulladék nyilvántartó lapokat elkészíteni.
Amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége az anyagi minősége szerinti csoportban
meghaladja a mennyiségi küszöbértéket, úgy a hulladékot egymástól elkülönítetten kell tárolni
mindaddig, míg építtető azt a hulladékkezelőnek át nem adja.
Az építési és bontási hulladék nyilvántartó lapokat, valamint a hulladékot kezelő átvételi
igazolását az építtető köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani a
használatbavételi engedély iránti kérelem során.
Ezen kötelezettségek alól építtető csak akkor mentesülhet, ha a keletkezett hulladék
mennyisége az anyagi minősége szerinti egyik csoportban sem éri el a mennyiségi
küszöbértéket.
2. Kivitelezésre vonatkozó utasítások
2.1 Ideiglenes forgalomkorlátozási terv:
A kivitelezőnek tájékoztatnia kell, az érintett szervezeteket, ingatlantulajdonosokat és parkolási
szolgáltatókat a forgalomkorlátozásokról, a kivitelezés alatt pedig a szükséges működést
minden építési ütemben fenn kell tartani! Az építés által érintett irodaház, társasházak
célforgalmát lehetőség szerint szintén folyamatosan biztosítani kell.
A „Megállni tilos” jelzőtáblákat a hatálybalépés előtt min. 72 órával kell kihelyezni, alatta
kiegészítő táblán az életbelépés pontos időpontjával.
Az útépítés alapvetően az utca szakaszos lezárása mellett valósítható meg a legoptimálisabb
módon.
A munkakezdést követően a lezárt utcaszakaszokon belül folyik a munkavégzés. Csak
szabványos, ép felületű és jelzésképű, tiszta elkorlátozó elemek, valamint forgalomtechnikai

6

eszközök használhatók. Valamennyi kihelyezett, rögzített elemnek biztosítani kell az MSZ
20188/1 szerinti szélterheléssel szembeni ellenállást.
Az ideiglenes állapothoz kapcsolódó KRESZ táblák meglétét a korlátozás időszakában
rendszeresen ellenőrizni, szükség esetén pótolni kell. A jelzőtáblák láthatóságát folyamatosan
biztosítani kell.
A sárga villogó jelzőfénnyel ellátott sávos terelőtáblák kihelyezését a munkák megkezdése
előtt a kezelői hozzájárulással ellátott terv szerint kell elvégezni.
A munka végzése során minden olyan rendelet és előírás betartandó, amely a biztonságos
munkavégzést szolgálja (az MVSZ előírásokban kidolgozott intézkedéseket a kivitelezőnek
kell elkészítenie, és betartásukat folyamatosan ellenőrizni).
A munkaterületeket úgy kell jelezni és megvilágítani, hogy rossz látási viszonyok között, ill.
sötétedés után is láthatóak legyenek. A munkavégzés gépei munkaidőn kívül csak
forgalommentes területen tárolhatók. A deponált anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy esetleges
kidőléssel, elcsúszással, stb. a gyalogos, ill. közúti forgalomra ne jelentsenek veszélyt.
A kivitelezés előtt értesíteni kell a BKK INFO –t /FŐVINFORM/ e-mail –ben a bkk.info@bkk.hu
címen, vagy a 317-8077 telefonszámon, ill. a 317-8288 telefax számra.
A kivitelezési munkákat a jármű-, és gyalogosforgalom legkisebb mértékű zavarásával kell
elvégezni, a forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott forgalomkorlátozási tervnek
megfelelően. Az építés megkezdése előtt az építési állapottervnek megfelelően a jelzőtáblákat
ki kell helyezni. Az elkorlátozás mobil, állékony korláttal történjék, a megfelelő irányokból
villogó fényjelzéssel kiegészítve. A munkálatok megkezdése előtt 7 nappal a kivitelezőnek
értesítenie kell a BKK Info -t.
A kivitelezés befejezése után a tervezett állapotnak megfelelő, kezelői hozzájárulással ellátott
forgalomtechnikai kialakítást kell megvalósítani (lásd az F – 2. sz. rajzot).
2.2 Lakossági tájékoztatás
Kivitelező a munkakezdést megelőző 10 munkanapon belül köteles az érintett ingatlanok
összes postaládájába tájékoztató anyagot kihelyezni, amelyben a lakosságot tájékoztatja a
munkavégzés kezdő, és befejező időpontjáról, valamint a napközbeni munkavégzések
ütemezéséről. Kivitelező fokozottan felel a tevékenyégével kapcsolatban jelentkező
kapcsolattartás minőségéért.
A munkakezdést megelőző 5. munkanapon Kivitelező köteles a legálisan használható
felületeken, és az érintett ingatlanok kapualjában, vagy kapuján a fentivel megegyező
tájékoztatást elhelyezni.
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Kivitelező

a

kivitelezés

megkezdésekor

köteles

a

felújítandó

útszakasz

minden

kereszteződésben egy minimum 1200 mm x 900 mm méretű tájékoztató táblát elhelyezni, az
alábbi tartalommal, amely a fent felsorolt egyéb tájékoztató anyagokra is érvényes:
Megrendelő pontos megnevezése,

az Önkormányzat

címerével,

Kivitelező

pontos

megnevezése, céglogója, projekt tartalma, határidők, felelős műszaki vezető, kapcsolattartó a
Megrendelő részéről, kapcsolattartó a Kivitelező részéről.
A tájékoztató tábla, és az egyéb tájékoztató anyagok megtervezése során figyelembe kell
venni az Önkormányzat által használt arculati, és egyéb elemeket. A tájékoztató anyagokról
látványterv készítése szükséges, kihelyezésük kizárólag az Önkormányzat hozzájárulása után
lehetséges.
A kivitelezés megkezdése előtt Kivitelező köteles a felújítással érintett utcaszakaszokról,
valamint a kapcsolódó utcák csomóponti részeiről teljes állapotrögzítő videó felvételt készíteni,
valamint fotódokumentációt összeállítani. Kivitelező 2 példányban, CD adathordozón köteles
Megrendelőnek leadni az állapotrögzítést. Munkakezdés ezután lehetséges.
2.3 Zaj, és porterhelés
Éjszakai munkavégzés nem engedélyezett, kivételt képez a műszakilag indokolható
szükségszerűség, ebben az esetben Megrendelő előzetes, írásbeli jóváhagyása, és az érintett
lakosság teljes körű, dokumentálható tájékoztatása szükséges. A nagy zajterhelést okozó
munkafázisokat Kivitelező munkanapokon 08.00 óra, és 17.00 óra között végezheti.
A porterhelés minimalizálása érdekében Kivitelező köteles a munkaterület folyamatos
pormentesítését végezni, szeles időben pedig a porterhelést fokozó munkarészek (ágyazat,
földmű) nedvesen tartására kötelezett.
2.4 Környezetvédelem
Kivitelező minden, az építési területet és annak környezetét érintő környezetvédelmi
szabályozás betartására, betartatására kötelezett!
2.5 Havária jellegű események kezelése
Kivitelező a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő bármilyen, havária jellegű eseményért
(közműsérülések, balesetek, vagyontárgyak rongálódása) teljes felelősséggel tartozik. Ilyen
jellegű események bekövetkezése esetén azonnali intézkedések meghozatalára kötelezett, a
Megrendelő folyamatos, és teljes értékű, dokumentált tájékoztatása mellett.
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2.6 Tűzvédelem
A közúti pálya „E” (nem tűzveszélyes) tűzveszélyességi osztályba tartozik.
2.7 Munkavédelem
A közúti építési, és egyéb kapcsolódó munkák fokozottan veszélyes és ártalmas
munkakörülmények között folynak. A dolgozókat, ill. az irányításukat ellátó és az ellenőrzést
végző személyeket (esetenként) a közúti forgalom veszélyezteti, figyelmüket ezek a
veszélyforrások megosztják.
A közúti forgalom által veszélyeztetett, annak közelében végzendő útépítési munkavégzés
veszélyes tevékenységnek minősül.
Gépi emelőberendezésekkel végzett rakodási és szállítási munkák során a 47/1999. (VIII.4.)
GM rendelet, Emelőgép Biztonsági Szabályzat vonatkozó fejezeteiben foglaltak betartását kell
megkövetelni. Anyagmozgatás, anyagtárolás szempontjából a 2/1972. (I.25.) KPM
rendeletben foglaltak a mértékadóak.
Az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeit a munkahelyre vonatkozóan a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII., és 1999. évi XLII. sz. törvények szerint kell biztosítani.
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról a 21/2001. (II.14.) sz. Kormány
rendeletben foglaltak betartandók. Az ásványi, illetve nem mérgező porok megengedhető
legnagyobb koncentrációja (MAK – érték) a munkahely levegőjében nem haladhatja meg az
MSZ 21461-2 szabványban foglalt határértéket.
Az építési munkahelyen és közlekedési útjain az alábbi közepes megvilágítási erősségeket
kell biztosítani:
- mélyépítési munka: 20 lux
A munkahelyen a dolgozókat érő zaj megengedett egyenértékű „A” hangnyomás szintje nem
haladhatja meg a 8/2002. (III.22.) KÖM. – EÜM. együttes rendelete szerinti 85 dB–t.
Az építési munka megkezdése előtt a munkahely elkorlátozására vonatkozó – az illetékes
hatóságok által jóváhagyott – forgalomkorlátozási tervnek megfelelő közúti jelzőtáblákat és
korlátokat ki kell helyezni.
A munkahelyet hordozható (mobil) korlátokkal kell a közúti és gyalogos forgalomtól
elválasztani.
Az elkorlátozás és forgalomterelés elemei feleljenek meg az MSZ–07-3603 szabvány
előírásainak.
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Az útelzáró oszlopok és jelzőtáblák szél okozta feldőlés elleni védelmét biztosítani kell. A
munkahely körülhatárolására szolgáló elkorlátozás elejét és végét rossz látási viszonyok és a
szürkület utáni időszakra üzembiztos működésű, villogó-sárga színű fényforrással kell ellátni.
A közművek által szolgáltatott adatok alapján feltüntetett közműnyomvonalak csak tájékoztató
jellegűek, ezért a földmunkát fokozott figyelemmel kell végezni. A munkaterületet érintő
közművezetékek helyzetét célszerű kutatóárokkal feltárni, szükség esetén az üzemeltetőktől
szakfelügyeletet kell kérni.
Gépi földmunka 2,0 m mélységig csak kutató-árokkal igazolt közműmentes területen
végezhető !
Az előírások be nem tartása esetén a közművekben okozott károkért és azok helyreállításáért
kivitelező anyagi és erkölcs felelősséggel tartozik!
A közúti-vasúti pályán és annak közvetlen közelében munkát végzők, illetve az ott tartózkodók
részére a jól láthatóságot biztosító sárga színű, fényvisszaverő betéttel ellátott minősített
közúti védőmellény használata kötelező.
Forgalom alatti építési és fenntartási munkák végzése során –indokolt esetben– a dolgozók
testi épségének biztosítására külön személyt (-eket) kell kijelölni a munkaterület fedezésére.
A kivitelezési munka felelős munkahelyi vezetője az építésvezető (munkavezető) aki a
szakmai felügyelet ellátása mellett egy személyben felelős a kollektív és egyéni védőeszközök
biztosításáért és használatáért, valamint a munkavédelmi előírások betartatásáért.
A foglalkoztatottak nyugtató, izgató vagy kábítószer illetve alkoholos befolyásoltság hatása
alatt nem állhatnak. A biztonságos munkavégzést korlátozó egyéb okok (fáradtság,
betegséggel összefüggő legyengült állapot) nem állhatnak fenn. A munkáraképes állapot
vizsgálatának rendjét a 4/VU/2002 szabályozza.
A fenti okok bármelyikének megléte esetén a munkavállaló köteles a munkát kiadó és irányító
vezetőjét tájékoztatni.
Környezetvédelem:
A építési munkával összefüggésben a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeire, a veszélyes hulladékok kezelésének általános szabályaira, a
veszélyes hulladékok begyűjtésére, tárolására és szállítására, valamint ártalmatlanítására a
98/2001. (VI.15.) Kormány rendeletben foglaltakat kell betartani.
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