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 A vonatkozó rendeleteknek megfelelően alulírott kijelentem: 

 - A tervezett megoldást az érdekelt szakhatóságokkal, közművek üzemelte- 

    tőivel egyeztettük. 

 - Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és  

    eseti hatósági előírásoknak. 

 - Megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló 

    rendeletek, szabályzatok, az országos és ágazati szabványok, műszaki  

    előírások követelményeinek. 

 - A tárgyi dokumentáció a létesítmény telepítésére, tervezésére és üzemelteté- 

    sére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabványok, továbbá  

    egyéb hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával 

    készült. 

 - A tervezett úton sem helyi, sem helyközi menetrendszerinti  

     tömegközlekedési eszköz nem közlekedik. 

 

 

 

             Tóth Gábor 

               / tervező/ 

                 KÉ-T/04-365-2004 
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Műszaki leírás 

 

 

Gyula Város 

Munkácsy utca 

Megyeház utca – Munkácsy utca 5 sz. között 
 

1.Előzmények, jelenlegi állapot: 

 
A terv Tóth Gábor szellemi munkája. Az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői 

jogvédelem alatt áll, felhasználása csak a PTK. 409 §/3/bek. alapján történhet. 

 

Gyula Város Önkormányzata megbízásából készült a Munkácsy utca Megyeház utca – Munkácsy 

utca 5 sz. közötti szakaszának felújítási terve. 

 

A tervezési szakaszon az elmúlt időszakban módosításra került a szlv. szerinti jobb oldali 

telekhatár a 3/2 – 3 sz. előtt. A módosított telekhatárhoz igazodva lehetőség van a jelenleg 

előnytelen vonalvezetésű útburkolat burkolatszélének módosítására. 

A jelenlegi aszfalt útburkolat tárgyi szakaszon erősen elöregedett, összerepedezett, megsüllyedt, 

felújítása időszerű. 

A járda is aszfalt burkolatú, de a szűk beépítési keresztmetszet miatt nincs elválasztva a 

útburkolattól, így szükséges az átépítése. 

 
2.A tervezett létesítmény paraméterei: 

 

A létesítmény megnevezése, helye: 

Gyula Város, Munkácsy utca a Megyeház utca - Munkácsy utca 5 sz. között. 

 

Út 

 

Felújítandó burkolat hossza: 77 m  

 

Burkolatszélesség:5,2 – 10,1 m 

Oldalesés: kétoldali 2,0 % 

 

Tervezett pályaszerkezet 

 

- 4 cm AC-11 50/70  kopó 

- 0 - 4 cm AC-11 50/70  kopó kiegyenlítő 

- meglévő burkolat, kopóréteg visszamarva 

 

A felújítás keretében a szlv. szerinti jobb oldalon ki kell cserélni a meglévő süllyesztett szegélyt, a 

bal oldalon pedig a részben módosított burkolatszélnek megfelelően a süllyesztett szegélyt „K” 

szegélyre kell cserélni. 
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A 0+043 szlv-től a bal oldali burkolatszélt az új telekhatárnak megfelelően módosítani kell, ezzel 

szélesítve a burkolatot és tompítva a jelenlegi előnytelen iránytörést. 

 

Az új burkolat magassági vonalvezetése meg kell egyezzen a jelenlegi burkolat 

vonalvezetésével! 

 

Járda 

 

Szlv. szerinti bal oldal 

 

Felújítandó burkolat hossza: 74 m 

Burkolatszélesség:1,5 – 2,0 m 

Oldalesés: egyoldali 1,0 % 

 

A meglévő járda nyomvonalát a 0+040 szlv.-től módosítani szükséges, mivel az új telekhatár 

lehetővé teszi a járda elválasztását a közúttól 0 – 1 m távolság között. 

 

Tervezett pályaszerkezet 

0+000 – 0+040 között 

- 6 cm piros térkő 3 cm zúzottkő ágyazatra rakva 

- meglévő burkolat, aszfalt visszamarva 

 

0+040 – 0+077 között 

- 6 cm piros térkő 3 cm zúzottkő ágyazatra rakva 

- 15 cm Ckt-2 

- 10 cm homokoskavics ágyazat 

 

A 3/2 – 3 sz. ingatlan előtt a járda nyomvonalán kívüli területet is térburkolattal kell ellátni. 

- 6 cm szürke térkő 3 cm zúzottkő ágyazatra rakva 

- 15 cm Ckt-2 

- 10 cm homokoskavics ágyazat 

 

0+000 – 0+040 között a járda és épületfal közé bitumenes nehézlemez szigetelő csíkot kell 

betenni, melyet a térkő alá be kell hajtani. A térkő burkolat az út felől a tervezett K szegélyhez 

csatlakozik, az ellentétes oldalon vagy az épületfalhoz, vagy új kerti szegélyhez csatlakozik. 

 

Szlv. szerinti jobb oldal 

 

Felújítandó burkolat hossza: 72 m 

Burkolatszélesség:1,5 m 

Oldalesés: egyoldali 1,0 % 

 

Tervezett pályaszerkezet 

- 3 cm AC-4 50/70 kopó 

- meglévő burkolat, aszfalt visszamarva 

 

A felújítás során el kell bontani a meglévő korlátsort, majd felújítva vissza kell építeni aszfaltozás 

után. 
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4.Csapadékvíz elvezetés 

 

Az átépítéssel a csapadékvíz elvezetés nem változik. 

A Munkácsy u. 3 sz. ingatlan bejárójában a burkolatesések miatt új víznyelőt kell elhelyezni, 

melyet a burkolatszélben meglévő aknába kell bekötni. 

 

5. A tervezett út forgalmi rendjének kialakítása: 

 

A felújítással az út forgalmi rendje nem változik. 

A burkolati jeleket aszfaltozás után újra kell festeni. 

 

6. Közvilágítás: 

 

A meglévő közvilágítást ki kell egészíteni még két kandeláberrel, szakági terv szerint. 

 

6. Kivitelezés: 

 

A munkaterületet el kell korlátozni. 

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a 

biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani. 

 

-Építési előírások: 

A kivitelezés előtt teljes körű minősítési tervet kell készíteni a vonatkozó előírások figyelembe 

vételével. 

A kötő-, és kopóréteg építése előtt Technológiai utasítást kell készítenie a Kivitelezőnek. Ezen 

dokumentációnak tartalmaznia kell a bedolgozás során követendő építési előírásokat. 

 

Továbbá három munkanappal az építés előtt Keveréktervet kell benyújtani a műszaki ellenőrnek 

jóváhagyás céljából. 

A burkolat vastagságának megfelelőségét, fúrásokkal kell igazolni. A kopóréteg tömörségét 

fúrásmintával kell igazolni.  

 

-Minőségi követelmények: 

 

Az építés megkezdése előtt Minősítés- és mintavételi tervet kell készítenie a Vállalkozónak, 

melyet jóváhagyásra be kell nyújtani a Megrendelőnek, illetve a műszaki ellenőrnek. A 

munkálatok a jóváhagyásokat követően kezdődhetnek el. 

 

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a 

biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani. 
 

 

 

 

 Tóth Gábor 

 tervező 

 KÉ-T/04-365-2004 

 

  


