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1. Előzmények: 

Vácon, a Gombási úti lakótelepen lévő Fürj u. (hrsz.: 1584) útpálya burkolata az elmúlt évek 
használata során tönkrement, megrepedezett. Ezért Vác Polgármesteri Hivatala úgy döntött, hogy 
2022. évben burkolatcserét hajt végre a Fürj u. teljes hosszában a Radnóti út és a Deákvári főút 
között ( 1. sz. kép ). Az ehhez szükséges kiviteli terv elkészítésére a hivatal irodánkat bízta meg.  

 

 
 

Tervezési terület a 2600 Vác, Gombási úti lakótelepen 

1. sz. kép 
 
 

2. A tervezési terület ismertetése: 

A tervezési terület - Fürj u. - Vác északi részén, a Gombási úti lakótelepen 4 emeletes 
lakóházak között található a Radnóti M. út - Deákvári főút között. Az utca ~ 6,00 m széles, K-i 
oldalán ~ 5,00 m széles merőleges beállású parkolókkal, ill. innen lehet bejutni a szintén a K-i 
oldalon lévő parkoló udvarokba. Az útpálya és a merőleges parkolók aszfalt burkolatúak, 
egymástól süllyesztett szegéllyel elválasztva. Az utca 0+000 kezdőszelvénye a Radnóti M. út D-i 
útszéle, és tart a 0+294,12 szelvényéig, mely egyben a Deákvári főút É-i útszéle is. 

A 0+000 (Radnóti M. út) - 0+074,24 (Sas u.) szelvények közötti szakaszon az utca jobb ( Ny-i) 
oldalán az útpálya kiemelt szegéllyel, ezt követően a 0+233 szelvényig pedig döntött mederlap 
burkolat található, melyhez a lakóépületek felé ~ 1,75 m széles öntött aszfalt burkolatú járda 
csatlakozik. Az utca K-i oldalán a Gombási út felé a parkolók kiemelt szegéllyel vannak 
lehatárolva, melyhez 1,75 m széles öntött aszfalt burkolatú járda csatlakozik. 

A 0+250 - 0+294,12 szelvények között az útburkolat mindkét oldalán kiemelt szegéllyel 
határolt. 

A Fürj u. tengelyében 0+257,90 - 0+269,08 szelvények között egy R = 13 m sugarú jobbos ív 
található. 

 

T e r v e z é s i  t e r ü l e t  
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3. Tervezett állapot: 

A munkálatok megkezdése előtt a 0+065,36, a 0+158,68 és a 0+219,56 szelvényeknél lévő 
parkoló udvaroknál a szelvényezés szerinti bal oldalon az utca hosszirányában lévő süllyesztett 
szegélyeket fel kell bontani 18 + 17 +13 = 48 m hosszan és 0,50 m szélességben. Helyükön az 
útpályát helyre kell állítani az alábbi pályaszerkezettel: 

4 cm AC 11 bitumenes kopóréteg 
5 cm AC 11 bitumenes alapréteg 
20 cm C12-16/FN beton 
20 cm vastag dolomit (0 - 32), vagy darált beton alapréteg 

A Radnóti M. úti, a Sas u-i és a Deákvári főúti csatlakozásoknál, valamint a parkoló udvaroknál 
a korábbi süllyesztett szegélyekkel 2,50 m-rel párhuzamosan az aszfalt burkolati határvonalakat 
előzetesen szélvágóval kell megvágni. 

Az utca jobb oldalán a 0+046,20 kezdőszelvénnyel kezdődően egy, a zöldsávba benyúló 
kiemelt szegéllyel határolt térkő burkolatú korábban szelektív szemét gyűjtésére alkalmas sziget 
található, mely "K" szegéllyel csatlakozik az útpályához, és abba 0,50 m széles beton burkolattal 
nyúlik be teljes hosszában. Jelenleg ezt a területet merőleges gépkocsi parkolóként használják. A 
munkálatok ezt a "parkolót" nem érintik, az útpályába benyúló beton burkolat felbontására nincs 
szükség. 

A munkálatok során a burkolatot 6,00 m szélességben és 4 cm vastagságban a Fürj utca teljes 
hosszában, ill. a csomópontokban az 1. rajszámú Helyszínrajzon megjelölt határvonalakig fel 
kell marni. A kopóréteg leterítése előtt a teljes felületet bitumen emulzióval lepermetezve 
kellősíteni kell, beleértve a határoló szegélyeket is 4 cm-es magasságig. Ezt követően 4 cm 
vastagságban AC11 típusú tömörített aszfalt kopóréteggel újra kell aszfaltozni 1920 m² felületen. 
Az aszfaltozás befejezésekor bitumenes zárószalagot kell behengerelni a régi és az új burkolatok 
csatlakozásánál.  

A szegélyek és aknák mellett, az u.n. kb. 15 cm-es technológiai sávban az aszfalt burkolat 
bontását kézi erővel kell elbontani szintén 4 cm-es mélységben. 

Mivel a lakóterületen zárt parkoló udvarok is találhatók, ezért a munkálatokat szakaszos 
lezárásokkal kell elvégezni, melyek helyét és ütemezését a kivitelezőnek kell meghatározni, és 
leegyeztetni, majd azt követően kitáblázni. 

Jelen dokumentáció a szakaszos lezáráshoz szükséges forgalomtechnikai tervet nem 
tartalmazza. 

A munkálatok során a szennyvíz- és csapadékvíz elvezető, valamint a vízvezeték aknáinak 
fedlapjait a végleges szintbe kell hozni. Ütemezése a kivitelező feladata. 

A hiányzó szegélyeket beton gerendába rakva pótolni kell. 

Az aszfalt burkolatok cseréje a parkolókat, ill. a parkoló udvarokat nem érinti. 

Az aszfaltozással érintett területet az 1. rajzszámú M 1 : 500 léptékű Helyszínrajzunkon 
sraffozással megjelöltük, a keresztmetszeti kialakításokat a 2. rajzszámú M 1 : 50 léptékű 
Jellemző Keresztmetszetek tartalmazza. 

 
 

4. Munkavédelem: 

A munkavégzés során be kell tartani a: 

- A munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII törvényben előírtakat 

- A munkaterületet jól látható módon kell megjelölni, és megfelelő módon be kell keríteni. 
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- A munkaterület mellett, a forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterü-
letről kikerülő anyag, építési anyag és törmelék nem tárolható. 

- A munkaterület éjszakai kellő megvilágításáról gondoskodni kell. 

- Gondoskodni kell a bontott anyag biztonságos szállításáról és elhelyezéséről 

A tervezés során figyelembe vettük a tervezés időpontjában érvényben lévő szabványokat, 
szakági előírásokat és hatósági előírásokat. 

A munkálatok idejére alatt az ideiglenesen kihelyezett jelzőtáblák fenntartásáról és a 
munkahely elkorlátozásáról a kivitelező tartozik gondoskodni.. 

 
 

5. Szerzői jog: 

A tervdokumentáció a címben megjelölt tervezési területre és tárgyra, egyszeri felhasználási 
alkalomra vonatkozik. Más alkalomra és helyszínre történő felhasználásához vagy nyilvánossá 
tételéhez a szerzői joggal rendelkező tervező előzetes hozzájárulása szükséges. 
 
 
 
 
 
 

Tervezői nyilatkozat: 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tervek kidolgozásához megfelelő 

szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkezem. A tervdokumentáció az országos és ágazati 

szabványok előírásainak, valamint az Útügyi műszaki előírásokban foglaltak figyelembe 

vételével készült. Előírások hiányában a szakma elismert szabályai szerint jártam el.  
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