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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
A tervezett létesítmény megnevezése: 

GYÖNGYÖS,  

RINGSTED U. 4267/22 HRSZ-Ú INGATLANON 

SPORTPÁLYA ÉPÍTÉSE 

 

  
Tervfajta: 

KIVITELI TERV 

„Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről” 
szóló, többször módosított  93/2012.(V.10.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 

n y i l a t k o z z u k, 
hogy a tárgyi műszaki terveket az érintett közmű üzemeltetőkkel egyeztettük, a tervekben 
foglalt műszaki megoldás megfelel az általános érvényű hatósági előírásoknak. A tervben a 
az e-közmű rendszerből letöltött közműhálózatot szerepeltetjük. 
A jelen tervezés során az általános érvényű kötelező hatósági előírásoktól való eltérés nem  
vált szükségessé. 
A tervek megfelelnek az érvényben lévő kötelező törvényes rendelkezéseknek, a vonatkozó 
rendeleteknek, szabványoknak és más műszaki előírásoknak. 
 
 
Szeged, 2022. június hó 

 
 

 

 
Kácsor András 

okl. építőmérnök 
felelős tervező 
KÉ-K/16-0082 

 
 

 
 



MAKADÁM 2000 Úttervező Mérnöki Iroda Kft. 
Székhely: 6725 Szeged, Láma u. 9. 

Iroda/postacím: 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 9.  

Telefon: +36 20 352 1497 

www.makadam2000.hu 

 e-mail: makadam@makadam.hu 

 

 

GYÖNGYÖS, Ringsted u. 4267/22 hrsz-ú ingatlanon sportpálya építése_ kiviteli terv  Tsz.:318 /2022. 

www. makadam2000.hu                   makadam@makadam.hu 

8

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

III.   MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

GGYYÖÖNNGGYYÖÖSS,,     

RRIINNGGSSTTEEDD  UU..   44226677//2222  HHRRSSZZ--ÚÚ   IINNGGAATTLLAANNOONN          

SSPPOORRTTPPÁÁLLYYAA  ÉÉPP ÍÍTTÉÉSSEE  

  
KKIIVV IITT EELL II   TTEERR VV   

  
TT EE RR VV SS ZZ ÁÁ MM   33 11 88 // 22 00 22 22 ..   

  
SS ZZ EE GG EE DD ,,   22 00 22 22 ..   JJ ÚÚ NN II UU SS   HH ÓÓ   

  

 
 



MAKADÁM 2000 Úttervező Mérnöki Iroda Kft. 
Székhely: 6725 Szeged, Láma u. 9. 

Iroda/postacím: 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 9.  

Telefon: +36 20 352 1497 

www.makadam2000.hu 

 e-mail: makadam@makadam.hu 

 

 

GYÖNGYÖS, Ringsted u. 4267/22 hrsz-ú ingatlanon sportpálya építése_ kiviteli terv  Tsz.:318 /2022. 

www. makadam2000.hu                   makadam@makadam.hu 

9

 

 
 

1. A TERVEZÉS TÁRGYÁNAK LEÍRÁSA, A TERVEZÉSI 

PARAMÉTEREK, A TERVEZŐI DÖNTÉSEK, JAVASLATOK 

INDOKOLÁSA 

 

1.1 A tervezés tárgyának leírása 

A Gyöngyös Városi Önkormányzattól sportpálya tervezésére kaptunk megbízást.  

A tervezési terület Gyöngyös város belterületi településrészén, a Ringsted utcában található. A 

terület jellemzően túlnyomóan beépített. A tervezett sportpálya helyén jelenleg is 

sportpályaként használt zöldfelület található.  

Tervezett létesítmény: 

Aszfalt burkolatú sportpálya - 295,3 m2  

A pálya körüli kerítés - összesen 84,1 m hosszban 

Aszfalt burkolatú járda  – 60,5 m2. 

Fenti sportpálya és járda építési kiviteli tervét jelen dokumentáció tartalmazza.  

  

1.2 Tervezési paraméterek 

A helyszíni bejárások alapján, valamint a munkaközi egyeztetésen elhangzottakat figyelembe 

véve készítettük el a dokumentációt. 

A tervezett sportpálya a rendelkezésre álló területen az U-01. helyszínrajz szerint került 

kialakításra. 

 Beruházó a sportpályát aszfalt burkolattal kívánja megépíteni.  

 

1.3 Tervezői döntések, javaslatok indoklása 

A megbízói igények a tervezés során biztosíthatóak voltak, az előírásoktól eltérő, egyedi 

megoldások alkalmazására nem volt szükség. A Megbízó által kért paramétereket, 

pályaszerkezeteket a tervezés során figyelembe vettük.  
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2. AZ ÚTSZAKASZ LEÍRÁSA, AZ UTAK OSZTÁLYBA SOROLÁSA, A 

TERÜLETRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEKKEL, A 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATTAL VALÓ ÖSSZHANG, VAGY AZ 

AZOKNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA 

 

2.1 Az útszakasz leírása 

A tervezési terület Gyöngyös város belterületi településrészén, a Ringsted utcában található. A 

terület jellemzően beépített. A tervezett sportpálya helyén jelenleg is kerítéssel határolt, 

sportpályaként használható zöldfelület található. A sportpálya kiépítésével egyúttal a kerítés is 

átépítésre kerül. 

Tervezett létesítmény: 

12 x 24 m-es aszfalt burkolatú sportpálya 

Kerítés építése 84,1 m hosszban 

60,5 m2 járda építése 

 

2.2 Az utak osztályba sorolása 

 

Meglévő lakóút (Ringsted u.) 

Kezelő:                 Gyöngyös Városi Önkormányzat 

      3200 Gyöngyös, Fő tér 13. 

Útkategória:  B.VI. d. C lakóút 

Burkolat szélesség:    6,00 m 

Padkaszélesség:    1,00 m 

Oldalesés:     2,5 % 

 

Tervezett sportpálya 

Leendő kezelő:                Gyöngyös Városi Önkormányzat 

      3200 Gyöngyös, Fő tér 13. 

sportpálya mérete:    12 m x 24 m (beépített felület: 13,5 m x 26 m) 

Oldalesés:     0,5 – 0,5 % 

kerítés:      81,4 m 

 

Tervezett járda 

Leendő kezelő:                Gyöngyös Városi Önkormányzat 

      3200 Gyöngyös, Fő tér 13. 

járda mérete:     60,5 m2 

Oldalesés:     20,5 % 
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2.3 A területrendezési és településrendezési tervekkel, a helyi építési szabályzattal való 

összhang, vagy az azoknak történő megfelelőség igazolása 

 

 

2.3.1 ábra Kivonat a Város településrendezési tervéből  

 

 

3. A VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI VONALVEZETÉS JELLEMZŐ ADATAI ÉS 

INDOKOLÁSA 

 

3.1 Vízszintes vonalvezetés 

Tervezett létesítmény: 

Aszfalt burkolatú sportpálya 

Aszfalt pályaszerkezetű sportpálya 295,3 m2, körülötte 74,0 m előregyártott süllyesztett 

betonszegéllyel 

Kerítés: 

A terültet jelenleg is kerítés határolja. A meglévő 67,6 m kerítés bontása szükséges. Az új 

kerítés 84,1 m. Szerkezete: 0,50 m terepszint feletti magasságú beton támfal, felette 4,0 m 

magasságú, acél zártszelvény elemekből hegesztett vázra erősített acélháló, a beton és az 

acélváz zöldre mázolásával. A külső – járda felőli oldalon – 1,50 m széles, beakasztható kapu 

kerül beépítésre, az U-01 rajzon láthatóak szerint. 
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Járda:  

Aszfalt pályaszerkezetű járda 60,5 m2, körülötte előregyártott kerti betonszegéllyel. 

 

A helyszínrajzi kialakítás az U-01. számú rajzon található. 

 

3.2 Magassági vonalvezetés 

A sportpálya és a járda magassági kialakításánál a meglévő út burkolatának és a környező 

terep elhelyezkedését vettük figyelembe.  

 

4. FORGALMI VIZSGÁLATOK, FORGALMI TERVEZÉS 

 

A keresztszelvényi elrendezést és a pályaszerkezet méretezést a tervezési diszpozíció alapján 

terveztük. 

 

5. A KERESZTSZELVÉNYI ELRENDEZÉS, FÖLDMŰ TERVEZÉS 

 

5.1 Keresztszelvényi elrendezés 

 

Tervezett létesítmény (balról jobbra) 

• földmedrű szikkasztóárok 

• rendezett terep 

• kerítés 

• süllyesztett szegély 

• biztonsági sáv 

• aszfalt burkolatú sportpálya  

• biztonsági sáv 

• süllyesztett szegély 

• biztonsági sáv 

• kerítés 

• rendezett terep 

• kerti szegély 

• aszfalt burkolatú járda 

• kerti szegély 

• rendezett terep 

A burkolatok oldalesése: sportpálya jellemzően 0,5%-os, a járda 2,5 %-os esésű, a biztonsági 

sáv, valamint a járda melletti terep esése 5,0 % mértékű. 
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5.2 Földmű tervezés 

 

5.2.1 ábra Kivonat a Földtani Térképből 

 

Geotechnikai vizsgálatot a Megbízó nem rendelt meg, ezért a földmű tervezésénél a területre 

vonatkozó általános talajmechanikai jellemzőket vettük figyelembe. Magyarország Felszíni 

Földtani Térképe szerint a tervezési területen deluviális üledék várható. A terep hajlása 

általában 10% alatti. A tervezési szakasz nem esik árvízveszélyes területre, különleges 

mélyépítési technológiákkal nem számolunk, a feltételezhetően beépítésre kerülő töltésanyag 

szokványos, ismert minőségű anyag. A várható tulajdonságai alapján az építési munka az I. 

geotechnikai kategóriába sorolható. A földmű építése során a felső, gyökerekkel átszőtt 

humuszos fedőréteget el kell távolítani. Töltésépítéshez a kitermelt humuszos fedőréteg nem 

alkalmazható. A megfelelő tükörszint kialakítása után a terepfelszínt tömöríteni kell. A töltést 

„Kiváló” vagy „Jó” minősítésű töltésanyagból lehet készíteni, a töltés teljes tömegében 

elérendő tömörség Trρ>95%. A földműtükör szintjén biztosítandó minimális teherbírás E2=50 

MPa. 

A kivitelezést megelőzően a talajmechanikai vizsgálatot el kell végezni és annak 

megállapításait figyelembe kell venni!  

Fagyvédelem 

Az altalajban előforduló talajok miatt a fagykárok ellen fagyvédő réteg tervezése szükséges. 

A tervezési terület a III. éghajlati övezetbe tartozik.  

A fagyvédő réteg szükséges vastagsága: 

hv = F – Ʃ(hi * fi) = 50 – (6,5*1,5 + 15,0*1,0) = 25,2 cm 

Az alkalmazandó védőréteg vastagsága 25 cm.  
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6. PÁLYASZERKEZETEK 

 

Sportpálya pályaszerkezete: 

• 3,0 cm AC 8 (N) aszfalt kopóréteg 

• 3,5 cm AC 11 (N) aszfalt kötőréteg 

• 15 cm FZKA 0/32 zúzottkő alapréteg 

• 25 cm homokos kavics védőréteg  

• lehumuszolt, tömörített altalaj 

 

Járda pályaszerkezete: 

• 3,0 cm AC 8 (N) aszfalt kopóréteg 

• 3,5 cm AC 11 (N) aszfalt kötőréteg 

• 15 cm FZKA 0/32 zúzottkő alapréteg 

• 25 cm homokos kavics védőréteg  

• lehumuszolt, tömörített altalaj 

 

Szegélyek pályaszerkezete: 

• előregyártott beton süllyesztett vagy kerti szegélyelem 20 cm C20/25 KK XF1 

betonba fektetve, min. 10 cm széles megtámasztással 

• min. 15 cm homokos kavics fagyvédőréteg  

• lehumuszolt, tömörített altalaj 

 

A pályaszerkezeteket a mintakeresztszelvényen ábrázoltuk. 

A tervhez külön kitűzési rajzot is készítettünk. 

 

 

7. A KÖZÚTI CSOMÓPONTOK, ÚTLEJÁRÓK, PÁRHUZAMOS UTAK, 

KAPUBEJÁRÓK, ÚTCSATLAKOZÁSOK, SZERVIZ UTAK 

 

A tervezési szakasz mentén a pálya megközelítését segítő járdaburkolat épül. 

 

8. MŰTÁRGYAK  

Hidak, átereszek, egyéb műtárgyak 

 

Új műtárgyat nem terveztünk.  

A csapadékvíz elvezetést a 12. pontban ismertetjük. 
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9. KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

9.1 Hulladékgazdálkodás 

A tervezett közlekedési pálya területéről kikerülő humuszos termőföld, illetve 

szennyeződésmentes töltésképző anyag a felvonulási terület rekultivációjára újbóli 

felhasználásra kerül. A kivitelezés során csak minősített, vagy minősítéssel rendelkező 

anyagot szabad beépíteni. Hulladék vagy bontott anyag (a regenerált aszfalthulladék, humusz, 

és bevizsgált töltésképző anyag kivételével) nem kerülhet beépítésre. 

9.2 Hulladékkezelés 

Az építési munkák kivitelezőjének rendelkeznie kell a közmű és útépítéshez szükséges 

hulladékkezelési és – szállítási engedélyekkel és ilyen szakképzettségű dolgozókkal. 

A Hulladékgazdálkodási törvény értelmében a hulladék kezelésének megfelelő elkülönített 

gyűjtése a hulladék termelőjének (jelen esetben a kivitelezőnek) kötelezettsége. 

Az építési helyszínen a hulladékok tárolására van lehetőség a felvonulási terület 

igénybevételével. A hulladék termelője a veszélyes hulladékot a közvetlen keletkezés helyén, 

munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtheti a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó 

mennyiségben és időtartamban.  Az építés technológiában keletkező hulladék gyakorlatilag a 

kiemelést követően szállítójárműre és elszállításra kerül a kivitelező telephelyére.     

A nem veszélyes és települési hulladék telephelyen belüli, a környezet veszélyeztetését kizáró 

módon történő gyűjtése a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül végezhető. 

Az építése során esetlegesen a föld alatt nem látható szerkezetek bontásából keletkező bontási 

hulladékból a hasznosítható anyagokat (fémek) előválogatják és hulladékhasznosító cég által 

hasznosítják. 

A nem hasznosítható, nem veszélyes bontási hulladékot és az esetlegesen olajjal szennyezett 

bontási anyagok az arra jogosultsággal rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.  A tervezett 

építési munkák során a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben és a kapcsolódó 

jogszabályokban foglaltak szerint a hulladékok jegyzékéről előírtak betartása kötelező. Az 

építési munka esetlegesen keletkező bontási hulladékait (nem szennyezett beton- és 

aszfalthulladékok hasznosítási célú deponálása és kezelése (hasznosítása, ártalmatlanítása) 

csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető vagy ilyen engedéllyel 

rendelkezőnek adható át. Az engedély hatályáról és érvényességéről a Beruházónak meg kell 

győződnie. 

a) Az útépítési munkák hulladékai 

Az út építésénél a következő típusú hulladékfajták keletkezése várható: 

• földmunka során kitermelt és szemeloszlása vagy nedvességtartalma miatt, vissza nem 

építhető talaj 

• meglévő burkolat szélénél kiemelt köves, aszfalttörmelékes talaj 

• földmunka során kitermelt és a helyszínen felhasználható talaj 

• elfajult bokros területről kikerülő fanyesedék 
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b) Az építési-bontási hulladékok kezelési előírásai 

A hulladék kezelésének megfelelő elkülönített gyűjtése a hulladék termelőjének (jelen esetben 

a kivitelezőnek) kötelezettsége. 

Az építési területen az anyagtárolás és hulladéktárolás időben és térben nem korlátozott.  

Az építési és bontási hulladékok kezelési szabályait a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 

rendelet határozza meg. A rendeletben foglaltak szerint építési és bontási hulladékok 

csoportosítása az 1 sz. táblázat szerint történik. 

1. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez 

Építési és bontási hulladékok csoportosítása 

Sor- 

szám A hulladék anyagi minősége szerinti csoportok Hulladék EWC kódja7 Mennyiségi küszöb 

(tonna) 

1. Kitermelt talaj 17 05 04 

17 05 06 
20,0 

2. Betontörmelék 17 01 01 20,0 

3. Aszfalttörmelék 17 03 02 5,0 

4. Fahulladék 17 02 01 5,0 

5. Fémhulladék 17 04 01 

17 04 02 

17 04 03 

17 04 04 

17 04 05 

17 04 06 

17 04 07 

17 04 11 

2,0 

6. Műanyag hulladék 17 02 03 2,0 

7. Vegyes építési és bontási hulladék 17 09 04 10,0 

8. Ásványi eredetű építőanyag-hulladék 17 01 02 

17 01 03 

17 01 07 

17 02 02 

17 06 04 

17 08 02 

40,0 

 

Amennyiben bármely, az 1. számú táblázat szereplő, a hulladék anyagi minősége szerinti 

csoportban (a továbbiakban: csoport) a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége 

meghaladja a mennyiségi küszöbértéket, az építtető köteles az adott csoporthoz tartozó 

hulladékot – a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága érdekében – a többi csoporthoz 

tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem 

adja.  Az építtető kötelezettségének a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges, 

hulladékkezelő létesítményben köteles eleget tenni. 
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Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot – amennyiben az műszakilag lehetséges – az építtető az 

építés során felhasználja, illetőleg a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló külön jogszabály előírásainak megfelelően a hulladékkezelőnek 

átadja. 

Amennyiben bármely csoportban a keletkező építési és bontási hulladék mennyisége nem éri 

el az 1. számú táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket, akkor a külön jogszabályban 

meghatározott ártalmatlanítási szabályokat kell alkalmazni. 

Az építési és bontási hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésekor, engedélyezésekor és 

ellenőrzésekor a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni. 

A nem hasznosított vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag inert vagy 

nem veszélyeshulladék-lerakón helyezhető el a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók 

lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló külön jogszabály 

előírásainak betartásával. 

A hulladékkezelés szabályozása a nem építésügyi hatósági engedélyköteles építési 

tevékenység során a (r) 11. §-a szerint történik.  

Az ebben foglaltak értelmében az építtető köteles elkészíteni az építési, illetve bontási 

tevékenység megkezdése előtt a (r) 2-3. melléletei szerinti építési és bontási hulladék 

tervlapot. (2. táblázat) Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően pedig a 

ténylegesen keletkezett hulladékról a (r) 4. melléklete szerinti építési és bontási hulladék 

nyilvántartó adatlapokat. 

2. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez 

BONTÁSI - ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP  

a bontási és építési tevékenység során keletkező hulladékhoz 

 Az építtető adatai:  A vállalkozók adatai:    Dátum: 
 Neve:   Neve, címe: nem ismert  KÜJ, KTJ száma: 

.................. 
  

Címe: 

 

  Neve, címe: 

......................................, 
 KÜJ, KTJ száma: 

.................. 
  

  Neve, címe: 

......................................, 
 KÜJ, KTJ száma: 

.................. 
 

  
  Az építéshely adatai: 
 Címe:  

  A végzett tevékenység: útépítés 

 

        
   Építési hulladék  Kezelési mód* 

 Sor-  

szám 

 A hulladék anyagi minősége szerinti  

csoportosítás 

 EWC kódszám  Tömeg  

(t) 

 Megnevezése  Helyszíne 

 1.  Kitermelt talaj  170504   3   
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 2.  Betontörmelék  170101   1   

           

 3.  Aszfalttörmelék  170302   1   

           

 4.  Fahulladék  170201   1   

           

 5.  Fémhulladék  170405   1   

           

 6.  Műanyag hulladék  170203   1   

           

 7.  Vegyes építési és bontási hulladék  170904   1   

           

 8.  Ásványi eredetű építőanyag-hulladék  170904   1   

            

 Összesen:       

         

 
*1: Hulladékkezelőnél kerül hasznosításra 

2: Ártalmatlanításra kerül 

3: további felhasználás céljából a helyszínen marad 

A rendelet szerinti tervlapokon fel kell tüntetni a kivitelezést végző vállalkozókat, a 

hulladékkezelésre igénybevett létesítmény azonosító adatait.  

A meghatározott tervlapokat és nyilvántartó lapokat a hulladékot kezelő átvételi igazolásával 

együtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak kell benyújtani. 

 

A veszélyes hulladékok kezelési előírásai 

Ismereteink szerint az építési munka során veszélyes hulladék nem keletkezik. Amennyiben 

mégis képződik veszélyes hulladék, annak gyűjtését, kezelését és nyilvántartását a törvény 

előírásai szerint kell végezni.  

A hulladék termelője a veszélyes hulladékot a közvetlen keletkezés helyén, munkahelyi 

gyűjtőhelyen gyűjtheti a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és 

időtartamban.   

A pálya építés során keletkező bontási anyagok gyakorlatilag a kiemelést követően 

szállítójárműre és elszállításra kerülnek a kivitelező vagy alvállalkozója telephelyére.    

A munkák befejezését követően (várható időtartam max. 3 hónap) az összegyűjtött veszélyes 

hulladékot az átvételre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni. 

A használatbavételi eljárás során az illetékes hatóság kérheti a keletkezett hulladékok 

előírásnak megfelelő elhelyezését dokumentáló okmányokat (veszélyes hulladék esetében az 

„SZ” jegyekkel). 
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A települési hulladékok kezelési előírásai: 

A települési hulladék telephelyen belüli, a környezet veszélyeztetését kizáró módon történő 

gyűjtése a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül végezhető. A hulladékok rendszeres 

elszállításáról és megfelelő ártalmatlanításáról – szakcégnek (lásd: Hulladékkezelő 

fejezetben) való átadással kell gondoskodni. A keletkező fanyesedéket az önkormányzat 

felhasználja közmunka program keretében szociális tűzifának. 

Dolgozók kommunális hulladéka: 

A munkálatok során a kivitelezést végző dolgozók által előidézett (étkezési) hulladékokat a 

dolgozók hazahordják. Vagy az Önkormányzat, ill. a kivitelező által biztosított ideiglenes a 

munkaterületen elhelyezett konténerben tárolják, mely heti rendszerességgel elhordásra kerül 

a helyi hulladékszállító bevonásával.  

Járművek, munkagépek okozta szennyeződések: 

A munkálatok során a kivitelezést végző munkagépek, járművek, gépek, berendezések 

üzemeléséből, munkavégzéséből, javításából keletkező veszélyes hulladékokat (olajos rongy, 

olajjal szennyezett talaj) a helyszínen külön zárt veszélyes hulladéktároló edénybe kell 

helyezni, és külön fedett helyen kell tárolni, majd befogadó nyilatkozat mellett veszélyes 

hulladék-lerakóban kell elhelyezni. A gépekből kifolyt esetleges olajszennyezés  

hatástalanítása: homokkal felitatjuk és elhelyezzük a veszélyes hulladék befogadó állomáson. 

9.3 A természetes vizek védelme 

Az építési munka során a kivitelező gondoskodni köteles a természetes vizek minőségének 

megóvásáról. A felszíni vizek védelméről a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín 

alatti vizek védelméről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai szerint kell 

gondoskodni. 

9.4 A levegő védelme 

A levegő védelmével kapcsolatos szabályokról a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

rendelkezik. A kivitelezés során földmunkákkal kapcsolatosan a szálló por mennyisége 

átmeneti növekedésével kell számolni.  

9.5 Zaj- és Rezgésvédelem 

A kivitelezés során a munkagépek és a szállító járművek okozta többlet zaj mérséklése 

érdekében mind az építési munka, mind az anyagszállítás csak nappali időszakban végezhető. 

Az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM. sz. közös rendelet rendelkezik. 

 

10. A TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet értelmében a tervezett út kiemelt 

jelentőségű természet-megőrzési területet, illetve Natura 2000 besorolású területet nem érint. 
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11. A HÓFÚVÁS ELLENI VÉDELEM 

Építendő hóvédművet nem terveztünk.  

 

12. VÍZELVEZETÉS, CSATORNÁZÁS 

Tervezett vízelvezetési megoldások  

A tervezett sportpálya minimális, 0,5 - 0,5 %-os kétoldali, a járda 2,5 %-os egyoldali eséssel 

kerül kialakításra. A pálya burkolatán keletkező csapadékvíz a kerítés beton támfalába épített 

NA 150 csőátereszeken keresztül folyik le. A csapadékvíz elszikkasztását a belső oldalon 

újonnan kialakítandó földmedrű szikkasztó árok kialakításával, külső oldalon már meglévő 

burkolt árok igénybevételével oldjuk meg. Kialakítása az U-01 helyszínrajzon látható. 

 

 

13. VASÚTI ÉS EGYÉB PÁLYÁKKAL VALÓ KERESZTEZÉSEK 

 

A tervezési szakaszon vasúti keresztezés, illetve egyéb pálya keresztezése nem található.  

 

 

14. AZ ÉRINTETT KÖZMŰVEK ÉS AZOK EGYMÁSHOZ VISZONYÍTOTT 

ELHELYEZÉSE, EGYEZTETÉSEK ÉS AZOK JEGYZŐKÖNYVEI 

 

A tervezett út több közművet is érint. A munkálatok csak közmű szakfelügyelettel 

kezdhetők! 

Az ismert közművek nyomvonalai a helyszínrajzokon feltüntetésre kerültek. 

A közműkezelőkkel történt egyeztetések jegyzőkönyveit a IV. fejezet tartalmazza. A 

kivitelezés során a mellékelt közműnyilatkozatokban foglalt előírások szigorúan 

betartandók! A kivitelezés során megrongálódott közműlétesítmények helyreállítási 

költségei a Kivitelezőt terhelik! 

A kivitelezés során betartani szükséges a gázelosztó és vezeték biztonsági övezetében végzett 

munkára vonatkozó előírásokat, különösen:  

1. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) korm. rendelet 166 §: 

  

- 166 § (1) A bányészatról szóló 1993. évi XLVIII.törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Bt. Vhr.) 19/a §  (7.) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"19/A. § (7) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz szükséges létesítmények, anyagok 

ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók. Szállítóvezeték és elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2-2 

méteres övezetben a 0,5 méteres mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat - bontás kivételével gépi földmunka (beleértve 

a fúrási tevékenységet is) nem végezhető." 

(2) A Bt.VHr. 19/A § (8) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

(Kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték egymást és más nyomvonalas létesítményeket 

keresztezheti vagy megközelítheti abban az esetben, ha a keresztező, megközelítő létesítmény beruházója, építtetője vagy 

megbízásból a tervezője gondoskodik.) 
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d) az építési területen a munkaterület átadás - átvételét megelőzően a keresztezett, megközelített létesítményt üzemeltető 

szakfelügyelete és felelőssége mellett a gépi földmunka tiltott övezete nyomvonalának kijelöléséről.  

 

2. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló - 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A §:  

 

19/A. § (1) A kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a kőolaj-, kőolajtermék-, földgáz-, egyéb gáz- és gáztermék-

szállítóvezeték (a továbbiakban: szállítóvezeték), valamint a földgáz-, egyéb gáz- és gáztermékelosztó-vezeték (a 

továbbiakban: elosztóvezeték), továbbá környezete védelmére, zavartalan üzemeltetése (ellenőrzése, karbantartása, javítása 

és az üzemzavar-elhárítás) biztosítására Biztonsági Szabályzat szerinti méretű biztonsági övezetet kell megállapítani. 

(2) A biztonsági övezeten belül a (7) és (8) bekezdésben foglaltak kivételével tilos: 

a) az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése; 

b) a tűzrakás, illetve anyagok égetése; 

c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység; 

d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes 

anyagok kiöntése, kiszórása; 

e) a robbantási tevékenység; 

f) anyagok elhelyezése, tárolása; 

g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése; 

h) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, az elosztóvezeték, a szállítóvezeték részét képező állomások, fáklyák, 

biztonsági övezetének teljes terjedelmében, illetve a szállítóvezeték tengelyétől mért 5-5 m távolságon belül 

ha) fák, illetve a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények (bokrok, cserjék, szőlő stb.) ültetése,  

hb) szőlő és egyéb kordonok elhelyezése, 

hc) a 0,5 m-nél nagyobb mélységű talajművelés, 

hd) egyéb földmunka végzése a kézimunkával végzett régészeti feltárás kivételével, 

he) a tereprendezés; 

i) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása; 

j) a bányászati létesítmény, a gázelosztó- és szállítóvezeték jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, 

eltávolítása. 

(3) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető (vagy annak megbízottja) köteles 

rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállítására intézkedni. A 

megtett intézkedéseket és azok eredményét (a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul) köteles 

bejelenteni a bányakapitányságnak. 

(4) Ha a biztonsági övezet terjedelme, vagy az ezzel kapcsolatos korlátozások és tilalmak megállapítása alapjául szolgáló 

műszaki-biztonsági feltételek megváltoznak, vagy azok jelentős változását tervezik, az engedélyes köteles ezt a 

bányafelügyeletnek bejelenteni, és a biztonsági követelménnyel kapcsolatos korlátozások módosítását kérni. 

(5) A biztonsági övezettel érintett ingatlanokon előírt korlátozások és tilalmak érvényesítésére alapított vezetékjog, haszná lati 

jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről a létesítmény üzembe helyezése előtt gondoskodni kell.  

(6) Azokban az esetekben, amikor szolgalmi jog, vezetékjog, használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhető be, az 

üzemeltető a biztonsági övezetről, az előírt korlátozásokról és tilalmakról, valamint ezek megváltozásáról köteles az érintet t 

ingatlantulajdonost (vagyonkezelőt, használót) az üzembe helyezés előtt, és a változást követően 30 napon belül írásban 

tájékoztatni. 

(7) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz szükséges létesítmények, anyagok 

ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók. Szállítóvezeték és elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2-2 

méteres övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási 

tevékenységet is) nem végezhető. 

(8) Kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték egymást és más nyomvonalas létesítmény e 

létesítményeket keresztezheti vagy megközelítheti abban az esetben, ha a keresztező, megközelítő létesítmény beruházója, 

építtetője vagy megbízásából a tervezője gondoskodik: 

a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, illetve üzemeltetési (technológiai) tervek elkészítéséről és egyeztetéséről,  

b) a meglévő létesítményen esetleg szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, kivitelezéséről és költségeinek viseléséről, 

c) a keresztezett, megközelített létesítményt üzemeltető egyetértésének megszerzéséről. Az egyetértés iránti kérelemhez 

mellékelni kell az engedélyezési vagy kivitelezési és üzemeltetési (technológiai) terveket 3 példányban,  

d) az építési területen a munkaterület átadás-átvételét megelőzően a keresztezett, megközelített létesítményt üzemeltető 

szakfelügyelete és felelőssége mellett a gépi földmunka tiltott övezete nyomvonalának kijelöléséről.  

(9) A (8) bekezdés alkalmazásában meglévőnek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában 

hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos területfelhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező 

létesítményt. 

(10) Kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték keresztezésekor, megközelítésekor azok 

üzemeltetője feltételekhez kötheti az egyetértésének megadását. Ha a feltételek megtartásához szakmai felügyelet szükséges, 

erről e létesítmények üzemeltetőjének gondoskodnia kell, e nélkül az építési és egyéb tevékenységet megkezdeni nem szabad.  

(11) A megfelelő biztonsági övezet kialakítása érdekében felmerülő költségek a később engedélyezett létesítmény beruházóját , 

illetve építtetőjét terhelik. 



MAKADÁM 2000 Úttervező Mérnöki Iroda Kft. 
Székhely: 6725 Szeged, Láma u. 9. 

Iroda/postacím: 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 9.  

Telefon: +36 20 352 1497 

www.makadam2000.hu 

 e-mail: makadam@makadam.hu 

 

 

GYÖNGYÖS, Ringsted u. 4267/22 hrsz-ú ingatlanon sportpálya építése_ kiviteli terv  Tsz.:318 /2022. 

www. makadam2000.hu                   makadam@makadam.hu 

22

 

A terv készítéséhez a hivatalos e-közmű rendszerből kértük le a vezetékek nyomvonalát és ezt 

a helyszínrajzokon is feltüntettük.  

A munkálatok csak közmű szakfelügyelettel kezdhetők! 

 

15. VILÁGÍTÁS 

A tervezési szakaszon új közvilágítás tervezése, vagy a meglévő módosítása nem volt feladat.  

 

16. ÚTTARTOZÉKOK 

A forgalom biztonságát, a tájékoztatást és az optikai vezetést biztosító, illetve 

elősegítő eszközök 

 

16.1 Jelzőtáblák 

Jelzőtábla elhelyezésére nincs szükség. 

16.2 Burkolati jelek 

A sportpálya felfestését az U-02 rajz tartalmazza. 

 

16.3 Egyéb tartozékok 

A sportpályához szabványos méretű előregyártott kézilabda kaput kell telepíteni. 

A pályát a terv szerint körbe kell keríteni. 

 

 

17. BALESETI ADATOK 

 

A baleseti adatok beszerzése nem képezte a megbízás részét. 

 

 

18. AZ ÚTTAL KAPCSOLATOS EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK 

 

A tervezett sportpályával kapcsolatosan más építmény nem létesül. 

  

 

19. ÉRINTETT INGATLANOK 

 

Az építés önkormányzati tulajdonú területen történik. 

Érintett ingatlan: 4267/22 hrsz. 

 

 

20. ÉRINTETT ÉPÜLETEK ÉS EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK 

 

A sportpálya építése épületet nem érint.  
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21. ÉPÍTÉS ALATTI IDEIGLENES FORGALOMSZABÁLYOZÁS 

 

A sportpálya építése nem igényli meglévő út forgalmának korlátozását. 

 

22. MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

 

Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi, balesetvédelmi rendszabályokat be kell 

tartani. 

Felhívjuk a kivitelező vállalat figyelmét az: 

MSZ 172/1-86       Érintésvédelmi szabályzat, 

MSZ 1600/77         Biztonsági szabályzat, 

MSZ 1585/1-87     Üzemi szabályzat, 

MSZ 13207/1,2,6  Közművezetékek elrendezése, 

az Országos Tűzvédelmi szabályzat, valamint a vonatkozó összes szabvány és munkavédelmi 

előírás legszigorúbb betartására. 

 

23. MINŐSÉGÜGYI TERVFEJEZET 

A kivitelezés során betartandók a vonatkozó előírások, szabványok és rendeletek, különös 

tekintettel az alábbiakra: 

ÚT 2-3.301-1 [e-UT 05.02.11] Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) 

ÚT 2-3.302 [e-UT 06.03.21] Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények 

ÚT 2-3.206 [e-UT 06.03.51] Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. 

Építési előírások  

ÚT 2-3.210 [e-UT 05.02.54] Pályalemezekből visszanyert beton újrafelhasználása 

ÚT 2-3.601-3 [e-UT 05.01.11] Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 3. rész Útalapok 

ÚT 2-3.706 [e-UT 05.02.51] Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása. Általános feltételek 

ÚT 2-2.116 [e-UT 09.02.24] RST-mérés és -értékelés  

ÚT 2-2.117 [e-UT 09.02.31] Dinamikus teherbírásmérés  

ÚT 2-2.118 [e-UT 09.02.26] Burkolatfelület állapotának minősítése Roadmaster rendszerrel  

ÚT 2-2.119 [e-UT 09.02.32] Teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel  

ÚT 2-2.120 [e-UT 09.02.25] RST-mérés eredményeinek feldolgozása  

ÚT 2-2.121 [e-UT 09.02.33] Dinamikus behajlásmérés méretezéshez (KUAB)  

ÚT 2-2.122 [e-UT 09.02.34] Dinamikus teherbírásmérés (KUAB). Mérési eredmények feldolgozása  

ÚT 2-2.124 [e-UT 09.02.35] Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyű ejtősúlyos 

berendezéssel  

ÚT 1-1.123 [e-UT 04.00.11] A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata (JTSZ) [A 4/2001. (I. 31.) KöViM 

rendelet, illetve módosításának, a 64/2007. (VII. 2.) GKM rendeletnek a melléklete] 
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ÚT 1-1.145 [e-UT 04.00.15] A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata [A 

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet melléklete]  

ÚT 1-1.149 [e-UT 04.00.14] A közúti útburkolati jelek szabályzata (ÚBJSZ) [A 11/2001. (III. 13.) KöViM 

rendelet, illetve első módosításának, a 46/2001. (XII. 20.) KöViM rendeletnek, és második módosításának, a 

65/2007. (VII. 2.) GKM rendeletnek a melléklete] 

ÚT 1-1.160 [e-UT 04.00.12] Közúti jelzőtáblák. A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és 

elhelyezésének követelményei (JETSZ) [A 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet, illetve módosításának, a 84/2004. 

(VI. 4.) GKM rendeletnek a melléklete]  

ÚT 2-1.119 [e-UT 04.05.12] Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása 

Ha a termékre nem vonatkozik követelmény vagy a terméket a szokásostól eltérő módon 

kívánják alkalmazni, előírni szükséges a termék adott felhasználási célra való 

alkalmasságának bizonyítására Építőipari Műszaki Engedély meglétét is, amelyet a 3/2003. (I. 

25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szabályoz, tanúsítására pedig az Építésügyi 

Minőségellenőrző Innovációs Kht. van kijelölve. A megfelelőségi igazolás módozatait a 

109/2013. (IV. 9.) Korm. rend. 7. § (2) bek szabályozza. A megfelelőség igazolása lehet 

Megfelelőségi tanúsítvány vagy a szállító (gyártó, forgalmazó) megfelelőségi nyilatkozata. 

A munkát a 126/2011 vii 18 k. rend alapján csak felelős műszaki vezetői jogosultsággal 

rendelkező mérnök irányíthatja. A 87/2000 (VI. 15.) kormányrendelettel módosított 312/2012 

XI 8 kormányrendelettel szabályozott műszaki ellenőrnek a munka megkezdésétől annak 

befejezéséig a feladatok szerződésszerű elvégzésének ellenőrzésére rendelkezésre kell állni a 

helyszínen. 

A Vállalkozó kötelessége Minőségügyi terv készítése és benyújtása, amelynek tartalmaznia 

kell: 

- Mintavételi és minősítési tervet, 

- Technológiai utasításokat az eltérő munkafolyamatokhoz, 

- Alapanyagok megfelelőségét tanúsító vizsgálati jelentéseket. 

A Minőségügyi tervet a projektben részt vevők részére ismertté kell tenni, meg kell értetni, el 

kell fogadtatni és be kell tartani. 

A Minőségügyi tervben meg kell fogalmazni: 

- a megvalósítás során elérendő minőségi célokat, 

- a minőségi követelmények körét (a szerződésben és a tervdokumentációban előírt 

szabályozók és a szervezet által előírt követelményeket), 

- a felelősségi körök konkrét felosztását a projektmegvalósítás különféle fázisaiban,  

- az adott technológiai folyamathoz szükséges konkrét erőforrásokat, 

- a munkafolyamatok és dokumentumok kialakítását, 

- ellenőrzési (geodéziai, labor) programokat, 

- helyesbítő és megelőző tevékenységet, 

- a követelményeknek való megfelelőség igazolásához szükséges dokumentumokat, 

formanyomtatványokat. 

A Technológiai utasításokat (TU), amely rögzíti az adott technológia alkalmazási, tárgyi, 

személyi, ellenőrzési feltételeit és feladatait, a műszaki ellenőrnek a beépítés megkezdése 

előtt legalább 72 órával jóvá kell hagynia. 
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MINTAVÉTEL, MINŐSÍTÉS 

A minősítés feltétele, hogy a minta és a mintavétel szabályos volt, illetve valamennyi előírt 

vizsgálat megtörtént értékelhető eredménnyel. Az értékelés során a mért adatokból 

meghatározzák a vizsgált paramétereket, majd a minősítés során megállapítják a mintával 

reprezentált tétel megfelelőségét. A minőség-ellenőrzés során a nem megfelelőnek minősített 

eseteket kezelésére alkalmazandó a helyesbítő és megelőző tevékenység. 

 

 

 

Kácsor András 
okl. építőmérnök 

 

felelős tervező 
KÉ-K/16-0082 

 

  

  
  

 

 


