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1. ELŐZMÉNYEK 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mint ajánlatkérő TED 2013/S 202-349885 hivatkozási szám 
alatt ajánlati felhívást tett közzé az Európai Unió hivatalos lapjában nyílt közbeszerzési eljárás 
megindítására a „8 sz. főút Herend – Jánosháza közötti szakasz 2x2 forgalmi sávra történő bővítése és 
a meglévő út 115 kN teherbírású burkolat megerősítése építési engedélyezési terveinek elkészítése.” 
tárgyában. A tervezési feladatot az UNITEF-UVATERV KONZORCIUM nyerte el és a NIF Zrt.-vel mint 
Megrendelővel 2014. március 13-án – a tervezői ajánlat alapján – tervezési szerződést kötött a 
Konzorciummal, mint Tervezővel, a tárgyi tervezési munkára. 

A Tervező Konzorciumban résztvevők az UNITEF ’83 Zrt. mint konzorcium vezető tag, az UVATERV 
Zrt. mint konzorciumi tag.  

A 8. számú főút, Veszprém (nyugat) és Körmend közötti szakasz rekonstrukciója és kapacitásbővítése 
a 345/2012. (XII.6.) Kormány rendelet 1 sz. melléklet 1.33 pontjában szerepel, mint  a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű közúti közlekedési projekt. 

A Tervező Konzorcium tervelőzményként a  

 8. sz. főút Veszprém - Körmend elkerülő közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmány (2012 
március), amelyet a KIKSZ 2012 júniusban jóváhagyott. 

 8. sz. főút Veszprém 57,1 km - Körmend elkerülő közötti szakasz, Környezeti hatástanulmány 
és kiegészítései (2011.09-2013.02.) terveket, 

 és az előző alapján a 2389/2012 számon, a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott Környezetvédelmi engedélyt 

  
kapta meg Megrendelőtől. 

A megvalósíthatósági tanulmány megállapításai és a környezetvédelmi engedélyt figyelembe véve a 
tervezési kiírás „2x2 forgalmi sávos, fizikai elválasztással, 24,60 m korona szélességgel kialakított, 110 
km/ó tervezési sebességű kiemelt főút megtervezése, a 2012. évi CXIX. Törvény 1. számú 
mellékletének megfelelően” diszpozícióval történt. 

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 58125/13 
iktatószámon (2389/2012 ügyszámon) környezetvédelmi engedélyt adott Herend-nyugat – Szemenye 
szakaszának négynyomúsítására különszintű csomópontok, valamint Ajka, Devecser, Tüskevár és 
Hosszúpereszteg települések térségében új nyomvonalon elkerülő szakaszok kiépítésére. A jelen 
engedélyezési terv készítése során felmerült környezetvédelmi engedélytől való eltérések 
szükségességét, indoklását, hatásait részletesen tartalmazó KHT dokumentáció  környezetvédelmi 
engedély módosításra a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőséghez benyújtásra került. 

A tervezett műszaki megoldások az érvényes Műszaki Előírások, a tervezési szerződés, valamint a 
Megrendelő és a Kezelők bevonásával rögzített tervezési diszpozíció alapján készültek el. 

Jelen tervdokumentáció a 

8 sz. főút Herend – Jánosháza közötti szakasz 2x2 forgalmi sávra történő bővítése és a meglévő 
út 115 kN teherbírású burkolat megerősítése 

I. Tervezési (68+285–95+800 km sz. közötti) szakasz 

I.A Útépítés, vízépítés, forgalomtechnika 

engedélyezési terveit tartalmazza.  
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2. TERVEZÉSI FELADAT 

A tervezési feladat a 2012. márciusában elkészített megvalósíthatósági tanulmány, valamint a 2011 
szeptemberében elkészített és 2013 februárjáig kiegészített Környezeti Hatástanulmány és az ezekkel 
kapcsolatban meghozott döntések, majd a kiadott és módosított környezetvédelmi határozat alapján a 
tárgyi engedélyezési dokumentáció elkészítése. 
 
A dokumentáció a mintegy 27,5 km főpálya szakaszon felül a szükséges csomópontok, pihenők, az 
alternatív kiegészítő országos közúthálózat elemei és önkormányzati utak korrekciójának útépítés, 
vízépítés és forgalomtechnikai terveit tartalmazza. Az alternatív úthálózat fejlesztése során azt az 
alapelvet vettük figyelembe, hogy a kiépülő 8. sz főúttal párhuzamosan olyan útvonalhálózatnak kell 
kiépülnie, amely lehetővé teszi a települések közötti eljutást a párhuzamosan kiépített alternatív 
útvonalakon is a 8. sz. főút érintése nélkül. Ez az alapelv szükségessé teszi a meglévő országos 
közúthálózat korrekcióit, egyes számozott utak összekötését, és új Közútkezelő kezelésébe kerülő 
párhuzamos burkolt utak megépítését.  
 
A tervezési diszpozíció alapján figyelembe kellett venni, hogy a megelőző szakasz tervei és kivitelezése 
műszaki indokoltsággal a 68+285. km sz-nél végződik. Ennek figyelembevételével a tervdokumentáció 
rajzpecsétjein, a tervezési szakasz megnevezésénél minden esetben a tervezési szerződésben 
rögzítetteket tüntettük fel, azonban az érintett rajzok részműveleti határainál a tényleges 
szelvényszámokat tüntettük fel. 
 
A tervezés során a szükséges egyeztetéseket a környezetvédelmi hatóságokkal, útkezelőkkel, 
önkormányzatokkal lefolytattuk, a jegyzőkönyvek és emlékeztetők a műszaki leírás mellékletében 
megtalálhatók. A Megrendelőt rendszeres kooperációk és egyedi egyeztetések, szerződés szerinti 
jelentések keretében tájékoztattuk a tervezési munka állásáról. 
 

3. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT, TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

A tervezett 8 sz. főút szakasz Veszprém és Vas megye területén halad. A megelőző szakaszon, Herend 
lakóövezetét elhagyva mezőgazdasági külterületen vezet. A tervezési szakasz kezdetén, a 69 km 
szelvény környezetében külön szinten keresztezve a Székesfehérvár - Szombathely (Boba) 
vasútvonalat. A vasútvonalat elhagyva a nyomvonal eléri Szentgál területét, ahol teljes szakaszon 
külterületet érint. Ezen a szakaszon számos forrás található, a nyomvonal itt észak-déli lefutású 
belvízcsatornákat keresztezve jut el Városlőd területére, melynek belterületi határát megközelítve 
keresztezi a Torna-patakot. Városlőd nyugati belterületi határán természetes források közt vezetve érinti 
a Városlődi vízbázis hidrogeológiai A védőterületét, mielőtt átlép Kislőd területére, ahol megközelíti az 
Északi Bakony HUBF30001 Natura 2000 terület déli csücskét. Kislőd területén szintén belterületi 
határon vezet északról kerülve a lakott területrészeket, majd a települést elhagyva Ajka területére ér. 
Ajkán a 82 km szelvény előtt elválik a meglévő nyomvonaltól, hogy Bakonygyepes területét mentesítve, 
északról kerülje a települést. Az elkerülő szakaszon a tervezett új nyomvonal keresztezi a 84101. jelű 
magyarpolányi bekötő utat, valamint a 8401. jelű noszlopi  utat. 

A 85 km szelvény után visszatér a meglévő 8-as nyomvonalára. Átlépve Devecser területére délről 
elhalad a Devecseri - Széki erdő Természetvédelmi terület és az azonos nevű, HUBF20009 jelű Natura 
2000 terület mellett. A település belterületi részét északról kerüli új nyomvonalon a 90 és 94 km 
szelvények között.  

A főút 2x2 sávos – forgalmi irányokat elválasztó – bővítése, az útkategóriának megfelelően 
alkalmazható különszintű csomóponti sűrűség a térség forgalmi rendjét alaposan megváltoztatja. Az 
országos közúthálózat és az önkormányzati utak alábbi elemeinek követlen csatlakozása a 8 sz. 
főúthoz megszűnik: 
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 Herendi Majolika Gyár bekötő útja 

 73304 j. út 

 73122 j. út 

 Városlőd ÁG bejárati út 

 Kislőd Zrínyi Miklós utca 

 73121 j. út  (Kislőd nyugati bekötés) 

 Borsod puszta bekötő út 

 73131 Ajkarendek bekötő út 

 Devecser Székpuszta bekötő út 

 84103. j út  

 

Megszűnik továbbá számtalan táblaközi mezőgazdasági földút csatlakozása illetve néhány helyen 
ingatlanok közvetlen kiszolgálásának lehetősége. 

4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG 

A tervezés megkezdésekor a Tervező az érintett : 

Herend, Szentgál, Városlőd, Kislőd, Ajka, Devecser, Borszörcsök, rendezési tervét megvizsgálva, 
kijelenthető, hogy az érintett önkormányzatok nagy részénél szükséges a rendezési tervek módosítása.  

Ahol a meglévő 8. sz út szélesítésével számolnak az egyes tervek, ott a szabályozási tervben a 8. sz 
úthoz tartozó sávon belül maradnak a nyomvonalak, azonban az egyéb utak, illetve párhuzamosan 
vezető útkapcsolatok rendezéséből fakadóan módosítások szükségesek.   
 
Ajka  Bakonygyepes elkerülő út miatt,  Ajka rendezési tervének módosítására van szükség. 
 
Devecser rendezési tervében a tervezett 8. sz. főút nyomvonala szaggatott vonalként jelenik meg, de 
nincs hozzá jelmagyarázat, és szövegesen sem kezeli a nyomvonalat, így a település tervében a 
szabályozási vonalak nem veszik figyelembe a tervezett főúti nyomvonalat. Mindenképpen szükséges a 
rendezési terv módosítása.   

A Tervezőnek jelen engedélyezési dokumentációra vonatkozó tervezési szerződés keretében nem 
feladata a települési szabályozási tervek módosítása vagy módosíttatása. Tervező feladata      „A 
Tervezőnek adatszolgáltatási kötelezettsége van a terület igénybevétellel érintett önkormányzat felé, 
hogy a szabályozási terv módosítását el tudják végeztetni.” A módosítások  finanszírozását a megbízó 
NIF Zrt. biztosítja az Önkormányzatok felé. 
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5. FORGALMI ADATOK 

 

A készülő, nagytávú gyorsforgalmi és főúthálózat fejlesztési terv a 8. sz. főút nyomvonalán (részben 

annak felhasználásával, illetve párhuzamos új szakaszok építésével) gyorsforgalmi út létesítésével 

számol (M8), amely a nemzetközi tranzit úthálózat része lesz. Az M8 tervezett nyomvonala (Ausztria) - 

Szentgotthárd - Körmend - Veszprém - M7 (Lepsény) - Dunaújváros - Kecskemét - Szolnok, ahol 

kapcsolódik az M4 (Szolnok - Püspökladány - Biharkeresztes - Bors (Románia) gyorsforgalmi úthoz. 

Jelen forgalmi vizsgálat a Herend - Jánosháza szakaszra vonatkozik. 

A 8. sz. főút Herend - Jánosháza szakasza kiemelt főútként (ez az út közelmúltban fejlesztett 

szakaszainak megfelelő kiépítési szint) szerepel a tervben, helyi és regionális szerepet ellátó 

útvonalként. 

Teljes kiépítésében az M4-M8 útvonal a tranzit forgalom számára kedvező, Budapest térségét elkerülő 
útvonal lesz, teljes kiépítése azonban csak nagytávban várható. A több ütemben épülő gyorsforgalmi 
útvonal kiépítettsége befolyásolja a vizsgált szakaszok forgalmát, amelyre más gyorsforgalmi úthálózati 
elemek (M9) is hatással vannak. 
 
A forgalmi modellezés, illetve forgalom becslés eredményeként jönnek létre közlekedési hálózati szinten 
az alábbi adatok: 

 forgalomnagyság járműtípusonként, 
 utazási idő járműtípusonként, 
 sebesség, 
 futásteljesítmény járműtípusonként, 
 

amelyek a pénzügyi illetve a közgazdasági költség-haszon elemzés bemenő adataiként szolgálnak. 

A feladat kidolgozása során a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) elkészítése című projekt keretében 

a STRATÉGIA konzorcium (Vezető: FŐMTERV, Tagok: FORRÁS UNIÓ, KÖZLEKEDÉS, KTI 

Közlekedéstudományi Intézet, TRENECON COWI, UNITEF, UTIBER, UVATERV) által kidolgozott 

összközlekedési modellből indultunk ki, mely tartalmazza a közúti- és vasúti hálózatot és forgalmi 

adatokat, szokásokat egyaránt. 

A számítógépes modellezéshez a nemzetközileg akkreditált és széles körben használt EMME 4 

programcsomagot használtuk.  

 
 

Területi modell 

 
A hatásterület lehatárolásánál és a modell felépítésénél az alábbi, KHE útmutatóban szereplő 
szempontokat vettük figyelembe: 
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 A „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Módszertani útmutató költség-haszon 
elemzéshez, KÖZOP támogatások, Közútfejlesztési projektek, 2011.” 
iránymutatásai szerint az elemzést készítőnek gondoskodnia kell a hatásterület 
megfelelő behatárolásáról. Ennek során biztosítani kell azt, hogy mindazok a 
hálózatrészek szerepeljenek az elemzésben, amelyeknek a projekt megvalósítása 
következtében várható forgalomváltozása eléri a 10%-ot. 

 A hatásterület lehatárolása több lépésben történhet, a forgalmi vizsgálatot nagyobb 
területre kell elvégezni, és ezen belül lehet a hatásterületet azonosítani. Ha azonos 
célra készült különböző projektváltozatokat vizsgálunk, a hatásterületet azonosan 
kell felvenni.  

 A vizsgált hálózatnak összefüggőnek, a vizsgált vonal közvetlen sávjában teljes 
körűnek és paramétereit tekintve reálisnak kell lennie. Fontos megtalálni a helyes 
mértékű vizsgált hatásterület beosztást, hiszen a nem elegendően részletes 
felosztás hamis eredményekre vezethet, ugyanakkor a túlságosan sok szakasz a 
munka mennyiségét növelheti jelentősen. 

  
A fenti kitételeknek megfelelően a kialakult hatásterület látható az alábbi ábrán.  
 

1. ábra: 8. sz. főút Herend - Jánosháza közötti szakasz fejlesztésének hatásterülete 

Forrás: saját szerkesztés 
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Hálózati modell 

 
A modell felhasználja az országos közúthálózat megfelelő részletességű térképét (OKA-50), valamint az 

Országos Közúti Adatbank (továbbiakban: OKA) a hálózat paramétereit leíró állományát (pl. hossz, 

azonosítók, pálya és forgalmi adatok).  

A modellezett hálózati elemek közúti hálózatban betöltött funkciójuk szerint a következők: 
 Autópályák, 
 Autóutak, 
 Elsőrendű főutak, 
 Másodrendű főutak, 
 Kiemelkedő hálózati szerepű gyűjtő utak, kiszolgáló utak és csomóponti utak. 

A forgalmi vizsgálat alapját képező közlekedési hálózatot úgy módosítottuk, hogy figyelembe vettük a 
magyarországi közútfejlesztési terveket. Az országos hálózatot a térségben sűrítettük és a forgalom 
felvételi adatokkal pontosítottuk, kalibráltuk, lásd az alábbi ábrát. 
 

2. ábra: Hatásterület térségének közúti  modellje 

Forrás: saját szerkesztés 

 
 
Az egyes időtávokban a forgalmi modellezéshez országos közúthálózat elemei meghatározásánál a 
hatályos országos hálózatfejlesztési terveket, koncepciókat kell figyelembe vennünk: 

 A nagytávú (2050 körül) hálózatnál az aktuális Országos Területrendezési Tervről (az 
országgyűlés a 2008. L. törvényben módosította) rendelkező 2003. évi XXVI. Törvényt. A 
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törvény 2. számú melléklete az ország szerkezeti terve tartalmazza a nagytávú közlekedési 
hálózatokat és intézményeket.  

 Hosszútávra a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) mutatja a gyorsforgalmi- és a főúthálózat 
hosszú távú fejlesztési programját és nagytávú terveit. 

 
 

Forgalmi ráterhelés 
 
Az útvonalválasztás egy több tényezős költség függvény segítségével történik, amely a menetidő, és az 

eljutási távolság „költsége” mellett figyelembe veszi az útvonalra esedékes útdíjat. 

A ráterhelésnél az útvonalkereső eljárások a legkisebb költségű útvonalakat keresik meg. A költségek 

három részből, az időköltségből az üzemköltségből és az útdíjból állnak, melyek az utazási idővel 

(időköltség), illetve utazási távolsággal (üzemköltség, autópályadíj) egyenesen arányosak. A három 

költség lineáris kombinációja adja az ún. generalizált utazási költséget (Ft), ahol lényeges ezek 

egymáshoz képesti aránya.  

A modellben a távolság és idő értékét az „Útmutató külterületi közúti beruházások költséghaszon 

vizsgálatához” által meghatározott költségen vettük figyelembe. Extra költségként az autópályadíjakat 

szerepeltetjük. 

Ebből az idő-, és távolságarányú költségelemeket járműkategóriánként az egész úthálózaton 

egységesen vesszük figyelembe, míg az útdíjnál vannak hosszarányos- (fő-, és gyorsforgalmú út), 

illetve eseti díjjal terhelt szakaszok (komp, határátkelő). Természetesen eltérő fajlagos díjat veszünk 

figyelembe a belföldi és külföldi hálózaton. A díjköteles szakaszokat mutatja be a következő ábra: 

 

A ráterhelés során Equilibrium (egyensúlyi) ráterhelési eljárást alkalmaztunk. Az eljárás alapelve szerint 

minden egyes úthasználó úgy választja meg magának az útvonalat, hogy az utazása ugyanannyi időt 

vegyen igénybe bármelyik alternatív útvonalon halad, ha másik útvonalon haladna, akkor csak a saját 

utazási ideje nőne meg. Egyensúlyi körülmények között egy közlekedési hálózaton az utazók 

összköltsége minimális. 

A ráterhelési eljárás kiindulópontja a növekedési ráterhelési eljárás eredménye. 

Az equilibrium és növekedési ráterhelési eljárásokról részletes leírást ad az EMME 4 programhoz 

tartozó matematikai háttéranyag. 

 

Jelenlegi forgalmi helyzet 

 
Az alábbi két ábra, a térség jelenlegi össz-, illetve nehézjármű forgalmát mutatja, amely a rendelkezésre 
álló 2013. évi adatok alapján készült. 
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3. ábra: A térség közútjain 2013-ban számolt összes jármű forgalma   Forrás: OKA 

 
 

 
4. ábra: A térség közútjain 2013-ban számolt nehézjármű forgalma   Forrás: OKA 

 
 

Csomóponti forgalom 
 
A következő ábrán a tervezett 8. számú főút Herend - Jánosháza közötti szakasza látható a külön szintű 
csomópontok hálózati modellben lévő csomópontszámozásával. 
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5. ábra: Hálózati modell és a különszintű csomópontszámok 
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A csomóponti forgalmakat a mellékletben csatolt csomóponti célforgalmi mátrixok (ÁNF, illetve MOF) és 
a csomópont sematikus forgalmi ábrái mutatják. 
 
 

6.  TERVEZÉSI OSZTÁLYOK, MŰSZAKI PARAMÉTEREK 

 
Az útépítési terveket az ÚT 2-1.201:2008. „Közutak tervezése” (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás szerint 
készítettük el. A tervezés során előírt és alkalmazott paramétereket a következőkben ismertetjük: 
 
 
    

Főpálya 68+285 – 95+800 km sz. között 

Tervezési osztály: 2x2 forgalmi sávos kiemelt főút, fizikai elválasztással,  24,60m korona 
szélességgel, 110 km/ó tervezési sebességgel, az ÚT 2-1.201:2008 szerint  

Tervezési sebesség: Vt = 110 km/h 

Pályajellemző Megengedett szélső érték Alkalmazott szélső érték 

Rmin (m) 600 600 

pmin (m) 220 230 

emax (%) 5,0 5,0 

Rdmin (m) 9200 9200 

Rhmin (m) 5000 5000 

 

 

 

 
Közvetlen (direkt) csomóponti összekötő ágak 

Tervezési sebesség: (60 km/h) 
Pályajellemző Megengedett szélső érték Alkalmazott szélső érték 

Rmin (m) 120 120 
pmin (m) 64 65 
emax (%) 5,0 5,0 
Rdmin (m) 1200 1200 

Rhmin (m) 1100 1100 
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Közvetett (indirekt) csomóponti összekötőágak, buszöblök 
Tervezési sebesség: 40 km/h 

Pályajellemző Megengedett szélső érték Alkalmazott szélső érték 
Rmin (m) 45 50 
pmin (m) 32 65 
emax (%) 5,0 3,7 
Rdmin (m) 350 2500 

Rhmin (m) 500 1500 
 

 

 

83 sz. II. rendű főút (B745. j. út),  

Tervezési osztály: K.IV.B. 
Tervezési sebesség: Vt = 70 km/h  

Pályajellemző Megengedett szélső érték Alkalmazott szélső érték 

Rmin (m) 180 300 

pmin (m) 85 130 

emax (%) 7,0 5,0 

Rdmin (m) 2100 - 

Rhmin (m) 1600 1600 

 

 

8401 j. , 8402 j. összekötő út  

Tervezési osztály: K.V.A. 
Tervezési sebesség: Vt = 90 km/h (70 km/h korlátozással a csomóponti térségben) 

Pályajellemző Megengedett szélső érték Alkalmazott szélső érték 

Rmin (m) 340(180) 420 

pmin (m) 165(85) 165 

emax (%) 6,0(7,0) 3 

Rdmin (m) 5500(2100) 5500 

Rhmin (m) 3000(1600) 3500 
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73304 j., 73123 j. (B744.j.út), 84101 j., 84103 j.  bekötő utak,  
Tervezési osztály: K.V.B.  

Tervezési sebesség: 70 km/h 
Pályajellemző Megengedett szélső érték Alkalmazott szélső érték 

Rmin (m) 180 180 
pmin (m) 85 100 
emax (%) 7,0 6,00 
Rdmin (m) 2100 2100 
Rhmin (m) 1600 1600 

 

 

Egyéb összekötő és bekötő utak  (7308. j. út) 

Tervezési osztály: K.V.B. 
Tervezési sebesség: Vt = 70 km/h 

Pályajellemző Megengedett szélső érték Alkalmazott szélső érték 

Rmin (m) 180 180 

pmin (m) 85 85 

emax (%) 7,0 7,0 

Rdmin (m) 2100 2100 

Rhmin (m) 1600 1600 

 

 

 

Burkolt és burkolatlan alsóbbrendű mezőgazdasági utak 

Tervezési osztály: K.VI. 

Tervezési sebesség: Vt = 30 km/h 

Pályajellemző Megengedett szélső érték Alkalmazott szélső érték 

Rmin (m) 25 15  

pmin (m) 21 20 (0) 

emax (%) 11,0 11,0 

Rdmin (m) 160 160 

Rhmin (m) 250 250 
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7. VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI VONALVEZETÉS 

A tervezett utak vonalvezetése az KTSZ előírásai szerint, a 6. pontban ismertetett paraméterek 
betartásával került megtervezésre. 
A tervezett utak vízszintes vonalvezetését a I.A.04.01.01-25számú rajzok, a magassági vonalvezetését 
az I.A.05.01.01-19., I.A.05.02.01.-08., I.A.05.03.01.-09., I.A.05.04.01.-10., I.A.05.05.01.-18. számú 
rajzok mutatják be. 
 
Tervezett főpálya vízszintes vonalvezetése 

A tervezett főpálya hossza az I. szakaszra vonatkozóan 27 515 m. A jelenleg építés alatt álló herendi 
szakaszhoz csatlakozva a nyomvonal egy R=1000m sugarú bal ívvel tér le a meglévő 8. sz úti 
burkolatról, majd egy új műtárggyal kereszti a meglévő Székesfehérvár – Szombathely (Boba) 
vasútvonalat. A nyomvonalkorrekció egy R=600m sugarú jobb ívvel tér vissza a burkolat mellé, majd 
inflexiósan egy R=675m sugarú bal ívvel követi a meglévő burkolat nyomvonalát. A nyomvonal 
egyenesen halad tovább egészen Gombáspusztáig, ahol a közlekedő helyközi buszjáratok számára 
biztosított kétoldali buszmegállók kiszolgáló útjai csatlakoznak a főpálya burkolatához. A gombáspusztai 
egyenes szakaszt követően a nyomvonal egy R=950m sugarú jobb ívvel halad Városlőd felé. A 
városlődi völgyben a nyomvonal kétszer keresztezi a meglévő Székesfehérvár - Szombathely (Boba) 
vasútvonal pályáját, valamint felfűzi a  az új csehbányai bekötő úthoz tervezett csomóponti ágakat. A 
nyomvonal a meglévő 83. sz főút csatlakozó csomópontjára egy R=675m sugarú bal ívvel fordul rá, 
majd Városlődöt északról elkerülve egyenesen, egy új völgyhíddal kiépítve halad a meglévő 8. sz. út 
nyomvonalán. A korábbi Városlődi Állami Gazdasághoz tartozó épületcsoportnál a nyomvonal egy rövid 
R=9000m sugarú bal ívvel vezet tovább, ahol kétoldali buszmegálló kerül kiépítésre. Ezt követően a 
nyomvonal egy R=850m sugarú bal, illetve egy R=1000m sugarú jobb ív segítségével északról kerüli el 
Kislődöt, ahol a 77,4 km szelvény térségében buszöböl pár kerül kialakításra. Kislődöt elhagyva a 
tervezett út egyenesen vezet a meglévő út nyomvonalában, amely a korábbi ajkarendeki bekötőútnál, 
egy R=600m sugarú ívvel fordul jobbra. és keresztezi a Széles víz patakot. A 81,4 km sz. térségében a 
főpályától elválasztott buszöböl pár épül ki, ahol a  gyalogos átvezetést a Széles vízi pataknál átépítésre 
kerülő aluljáró műtárgy biztosítja.  

A térséget elhagyva érkezik a nyomvonal az első elkerülő úthoz. Az Ajka – Bakonygyepes elkerülő 
szakaszra az érzékeny élővilágú területek talajának és a felszín alatti vízkészletek védelme érdekében 
– tekintve, hogy védett lápterületekről van szó – a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 58125/13 iktatószámon kiadott, 2013. június 18-i határozata, betonpálya építését és 
kiemelt szegélyek építésével megépített zárt csapadékvíz elvezető rendszer kialakítását javasolta. 
Tekintve, hogy az érzékeny területek védelmének fokozott igénye nem befolyásolja a pályaszerkezet 
anyagának megválasztása, ezért műszaki tartalom meghatározásánál, az elkerülő szakaszon is aszfalt 
pályaszerkezet került betervezésre. Ez az igény fogalmazódott meg a szakemberek részvételével 2015. 
február 5-én, a NIF Zrt -nél megtartott tervzsűrin is, ahol a Közútkezelő, illetve a Magyar Mérnök 
Kamara a fenti megoldást javasolta elfogadni. 

Fenti okok miatt a 82,3 – 85,4 km között is aszfaltburkolattal kiépülő elkerülő szakasz Ajka-
Bakonygyepest északról, egy R=950m sugarú bal ívvel kerüli el, és aluljáróval keresztezi a 84101 j., és 
a 8401 j. utakat.. A 84101. j. magyarpolányi bekötőút tervezet átvezetéséhez kapcsolódóan a 83,1 km –
nél komplex pihenő kerül kialakításra. A pihenő a szükséges helybiztosítással került megtervezésre, és 
jelen tervezési fázisban csak a bekötő ágak kerülnek kidolgozásra.  

A 84101. j út korrekciójánál négyágú körforgalmú csomópont épül ki, amely a kiemelt elsőrendű út 
kapcsolatán túl, biztosítja mind Bakonygyepes bekötését, mind pedig a tervezett 7308. sz. elkerülő út 
csatlakozását. Tekintve, hogy az említett 7308. sz. tervezett elkerülő utat Ajka város azonos időben 
tervezteti jelen projekttel, így az elkerülő nyomvonalát a jelen tervben adatszolgáltatásként megkapott 
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bekötőút nyomvonalán tervezzük megépíteni, és jelen projekt keretében engedélyeztetni. A 7308. 
számú utat a Nefer. Kft. - Csúcsforgalom Bt. tervei alapján Ajka város bocsátotta rendelkezésünkre. 

Az elkerülő szakasz a 8. sz. úthoz történő csatlakozása után, a Devecseri Széki erdőtől déli irányban 
elhúzva egyenesen vezet tovább, ügyelve a NATURA 2000-es terület érzékenységére. Az egyenes 
vonalvezetést a Székpuszta térségében kialakításra kerülő aluljáró műtárgy, illetve buszöböl párhoz 
csatlakozó rejtett csomóponti kialakítás miatt kell egy R=1500m sugarú jobb és egy R=1800m sugarú 
bal, illetve egy R=2000m sugarú jobb ívvel megringatni. Az elválasztott buszöböl pár, gyalogos 
aluljáróval kerül kiépítésre. Rögtön a ringatást követően egy R=2500m sugarú jobb ívvel érkezünk a 
szakasz második elkerülő útjához,  a Devecser elkerülő szakaszhoz. Az elkerülő szakaszon a 8402. j 
úthoz kapcsolódóan kiépül a Devecseri csomópont, amely a távlatban kiépülő, és a település rendezési 
tervben szereplő nyugati elkerülő úthoz is kapcsolatot biztosít. Az elkerülő szakaszán 1500m sugarú bal 
és 1500m sugarú jobb ív követi egymást, majd aluljáróként keresztezve a 84103. j bekötő utat, a 
nyomvonal egy R=3500m sugarú jobb ívvel fordul vissza a meglévő 8. sz főúti szakasz mellé, ahol a 
Székesfehérvár – Szombathely (Boba) vasútvonallal párhuzamosan vezetve halad figyelembe véve a 
párhuzamosan vezetett vasút és közút közötti előírt minimális 20 m távolságot (18/1998. (VII. 3.) KHVM 
rendelet). Itt a vasútvonaltól 25 m-re, a jelenlegi pályától eltolva, a közút és a vasút víztelenítési 
rendszerét elválasztva, egyenesben vezet a nyomvonal a 95,800 km szelvényig, az I. szakasz végéig 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a bővítéssel érintett szakaszok területén, különösen a korrekciós, 
valamint elkerülő szakaszokra, időben el kell végeztetni a régészeti feladatokat, valamint a 
szükséges lőszermentesítési munkálatokat.  

 

Tervezett főpálya magassági vonalvezetése 
 
A Herendi szakaszhoz kapcsolódó nyomvonal 3,06%- os emelkedővel kapcsolódik az építés alatt álló 
szakaszhoz majd a korrekciós szakaszon 0,5%- hosszeséssel keresztezzük a meglévő vasútvonal 
nyomvonalát. Ezen a korrekciós szakaszon kerül kialakításra az új felüljáró műtárgy. A nyomvonal 
ezután 2% os emelkedőben és R= 12500 sugarú homorú és 9200 m domború ívekkel kapaszkodik fel 
Szetgál külterületére, majd egy 1,44%- os, valamint egy erősebb 4,8%  hosszeséssel ereszkedik le a 
városlődi völgybe. A szakaszon új felüljáró műtárgy épül a vasút keresztezésében (73+580,28km sz.), 
valamint a Csehbányai bekötőútnál. (74+245 km sz.)  A bekötőút keresztezése után egy R=5000m 
sugarú homorú ívet követően 1,95%-os emelkedővel vezet a nyomvonal, és a Székesfehérvár-
Szombathely vasútvonal keresztezését követően az újjáépülő Városlődi völgyhídon túl a 75,7km 
szelvénynél lévő tetőpontra kapaszkodik fel. A tetőpontról egy 9200m sugarú domború lekerekítő ívvel 
és 5%-os hosszeséssel érkezik a nyomvonal a városlődi völgybe. A völgyből a minimális R=5000m 
sugarú homorú ívvel felkapaszkodva 3% os emelkedést követően 9200m sugarú domború majd 
R=5000m sugarú homorú ívek alkalmazásával érkezik a nyomvonal a megerősítéses szakaszhoz. Az I. 
szakaszon kialakuló megerősítéses szakasz a 78,750 - 79,780km sz közötti közel 1km-es szakaszt öleli 
fel . Ezen a szakaszon balra szélesítjük meg a meglévő 8. sz. főút töltését, és a meglévő jobb pálya 
burkolata kerül megerősítésre. A szakaszt követően R=9200 m sugarú domború lekerekítő ívvel és 5%-
os hosszeséssel, valamint a minimális beilleszthető lekerekítő ívek alkalmazásával vezet a pálya a 
Bakonygyepes elkerülő szakaszig. 
Az elkerülő szakaszon 1% hoz közeli emelkedések és esések, valamint R=65000m sugarú domború 
lekerekítő ív került betervezésre. Az elkerülő szakasz végének a meglévő 8. sz úti nyomvonalhoz 
történő visszacsatlakozására R=150 000m sugarú homorú ív került alkalmazásra. A Devecseri Széki 
erdő mellett vezetett nyomvonal 0,47%-os hosszesésben, majd egy rövid hullámoztatást követően  5%-
os hosszeséssel vezet tovább a Székpusztai – Víztárolónak helyet adó völgyig (88,8 km sz ). A völgyből 
R=5000m sugarú homorú lekerekítő ívvel és 5% os emelkedővel kapaszkodik fel a nyomvonal a terület 
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tetőpontjára, ahol az út közel 570m hosszon vízszintesen vezet.  A vízszintes szakaszt követően,  
R=18000m sugarú domború ívvel és 3%-os, hosszeséssel válik el a nyomvonal a meglévő 8. sz. úttól 
és vezet tovább a Devecseri elkerülő szakaszon. A teljes elkerülő szakasz 1,2% illetve, 0,6% esésben 
vezet és a visszakötésnél  egy R=100000m sugarú homorú lekerekítő ívvel csatlakozik vissza a 
meglévő 8. sz. főút szintjéhez.  A csatlakozást követően 0,3%-os hosszesésben vezet az út, egészen a 
95,8 km sz. ig az I szakasz végéig. 
   
 
  
 
Alsóbbrendű utak vonalvezetése 
 
Az alábbi táblázatban felsorolt, tervezett alsóbbrendű utak részben a beruházás kapcsán ellehetetlenült 
útkapcsolatok kiváltását, részben pedig az elzárt területek megközelítését szolgáló országos közutak és 
önkormányzati kezelésbe kerülő utak. A nyomvonalak kialakításánál arra törekedtünk, hogy a lehető 
legyenek megközelíthetőek. 
Az egyéb utak tervezése a földhivatali nyilvántartás adatai alapján történt, ezért a tervezett utak nem 
legkevesebb termőterület kerüljön termelés alóli kivonásra és az elzárt, elvágott ingatlanok rövid úton 
minden esetben a – geodéziai felvétel szerinti – természetben kijárt nyomvonalakhoz csatlakoznak. A 
valóságban létező, kijárt nyomvonalhoz való átmenetet a csatlakozástól számított 10 m hosszon kell 
kialakítani.  
A tervezett alsóbbrendű utak magassági vonalvezetését a tervezési sebességhez tartozó tervezési 
paraméterek betartásával a terepi adottságokhoz igazítottuk. Az ingatlan megközelítést szolgáló 
földutak hossz-szelvénye általában követi a terepet. 
 
 

1. Országos alsóbbrendű utak 

Útszám Tervezett hossz (m) 
Tervezési 
sebesség 

(km/h) 

Tervezési 
osztály 

Terhelési 
osztály 

8313 2687 70 km/h K.V.B C 
73304 760 70 km/h K.V.B. C 

83114 (B742) 393 70 km/h K.V.B. C 
73123 (B744) 205 70 km/h K.V.B. D 

83 (B745) 205 70 km/h K.IV.B. D 
84101 785 70 km/h K.V.B. D 
8401 730 90 km/h K.V.A. C 
7308 1016 70 km/h K.V.B E 
8402 749 70 km/h K.V.B. D 

84103 1360 70 km/h K.V.B. B 
Összesen: 8890m    

2. Önkormányzati és ingatlan megközelítéseket biztosító úthálózat   

Út hivatkozási szám Tervezett hossz (m) 
Tervezési 
sebesség 

(km/h) 

Tervezési 
osztály 

Terhelési 
osztály 

B701 664 70 km/h K.V.B. C 
F681 100 30 km/h K.VI. B 
F682 70 30 km/h K.VI. - 



 

19 

F683 45 30 km/h K.VI. - 
F691 598 30 km/h K.VI. - 
F692 100 30 km/h K.VI. B 
F693 100 30 km/h K.VI. - 
F701 100 30 km/h K.VI. - 
B691 50 70 km/h K.V.B. B 
B700 529 70 km/h K.V.B. C 
BM71 773 40 km/h K.V. D 
F711 2055 30 km/h K.VI. - 
B711 142 40 km/h K.V. C 
B712 71 40 km/h K.V. C 
B713 50 30 km/h K.VI. - 
B714 50 30 km/h K.VI. - 
F723 50 30 km/h K.VI. - 
F724 50 30 km/h K.VI. - 
F725 50 50 km/h K.V.B. - 
F731 138 30 km/h K.VI. - 
F732 130 30 km/h K.VI. - 
F741 61 30 km/h K.VI. - 
BM74 918 40 km/h  K.V. D 
B741 656 70 km/h K.V.B. C 
B743 333 70 km/h K.V.B. C 
B744 205 70 km/h K.VI. D 
B745 205 70 km/h  K.V.B. D 
B746 90 90 km/h K.V.B. D 
BM75 697 40 km/h K:V- D 
B751 733 90 km/h K.V.B. B 
F751 754 30 km/h K.VI. - 
F761 94 30 km/h K.VI. - 
F762 166 30 km/h K.VI. - 
F763 91 30 km/h K.VI. - 
BM77 608 40 km/h K.VI. D 
F771 867 30 km/h K.VI. - 
F772 74 30 km/h K.VI. B 
F773 156 30 km/h K.VI. - 
B770 424 30 km/h K.VI. B 
B781 2745 70 km/h K.VI. C 
B780 440 70 km/h K.V.B. B 
F781 336 30 km/h K.VI. - 
F791 1178 30 km/h K.VI. - 
F792 124 30 km/h K.VI. - 
BM81 808 40 km/h K.VI. D 
F811 771 30 km/h K.VI. - 
F821 1848 30 km/h K.VI. - 
F822 437 30 km/h K.VI. - 
F824 139 30 km/h K.VI. - 
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B821 671 40 km/h Csp. ág D 
B822 255 40 km/h Csp. ág D 
B823 673 40 km/h Csp. ág D 

B825 (84101) 95 70 km/h K.V.B. C 
B831 131 40 km/h Csp. ág D 
F831 911 30 km/h K.VI. - 
F840 176 30 km/h K.VI. - 
F841 103 30 km/h K.VI. - 
F842 186 30 km/h K.VI. - 
F851 2003 30 km/h K.VI. - 
F871 1827 30 km/h K.VI. - 
BM88 888 40 km/h K.V.- D 
B880 3283 70 km/h K.V.B. C 
B881 288 40 km/h K.V.B. C 
B882 80 30 km/h K.VI. - 
F881 79 30 km/h K.VI. - 
F882 100 30 km/h K.VI. - 
F883 31 30 km/h K.VI. - 
F891 374 30 km/h K.VI. - 
B900 551 30 km/h K.VI. B 
F911 489 30 km/h K.VI. - 
F912 203 30 km/h K.VI. - 
F913 2042 30 km/h K.VI. - 
F921 225 30 km/h K.VI. - 
F951 556 30 km/h K.VI. - 
B931 97    

Összesen: 38190    
Mind összesen: 47080    
Rövidítések: Bxxx 

Fxxx 
BMxx 

Burkolt út, km szelvény 
Földút, km szelvény 
Buszmegálló, km szelvény 

   

 
A fentiekben megjelenő útelenevezések változhatnak abban a tekintetben ,hogy az alternatív úthálózat 
részeként a Közútkezelő mely utakat fogja átvenni kezelésbe, és új számozott útként milyen számon 
fog szerepelni a nyilvántartásban. 

8. KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS 

A keresztmetszeti kialakításokat a I.A.06.01-07. számú mintakeresztszelvények mutatják be.  
A keresztmetszeti paraméterek a közútkezelőkkel és a Beruházóval történt egyeztetések (lásd: 
mellékletek) során váltak véglegessé.  
 
 
 
Főpálya,  8. sz. kiemelt  főút  keresztmetszeti kialakítása, főbb méretei: 
 
 
Koronaszélesség:    24,60 m 
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Forgalmi sávok szélessége:   3,50 m 
Elválasztósáv szélessége:   3,60 m 
Forgalmi sávok száma:    2x2 
Padka szélessége (forgalmi sávtól):  3,50 m (zajárnyékoló fal esetén 6,00 m) 
  ezen belül, biztonsági sáv: 0,25 m  
Burkolat szélessége:    2x7,50 m 
Stabilizált padka szélessége:   3,25 m (zajárnyékoló fal esetén 3,25 m) 
 
 
 
Különszintű csomóponti ágak 
 
 
Koronaszélesség:    8,00 m 
Forgalmi sáv szélessége:   5,50 m 
Forgalmi sávok száma:    1 
Padka szélessége (forgalmi sávtól):  1,25 m 
  ezen belül: biztonsági sáv: 0,25 m  
Burkolat szélessége:    6,00 m 
 
 
 
 
 
 
Különszintű csomópontok szintbeni csatlakozásainak körforgalmi elemei 
 

Paraméter 
Keresztmetszeti elem 

84101. j út csp.  8402.j. út északi csp. 8402.j. út déli csp. 

Körpálya külső sugara 21,00 m 27,25 m 32,50 m 
Körpálya-tengely sugara 18,50 m 23,75 m 28,75 m 
Körpálya belső sugara 15,50 m 20,00 m 25,00 m 
Forgalmi sávok szélessége 5,50 m 7,25 m 7,50 m 
Biztonsági sáv 0,50 m 0,25 m 0,25 m 
Körpálya  burkolatszélessége 6,0 m 7,50 m 7,750 m 
Járható gyűrű szélessége 2,00, m 1,50 m 1,50 m 
Körpálya oldalesése 2,0% 2,0% 2,0% 
Járható gyűrű esése 5,0% 5,0% 5,0% 
Belépési burkolatszélesség 5,00 m 4,50 m 4,50 m 
Belépési sugár 12,00 m 15,00 m 15,00 m 
Kilépési burkolatszélesség 6,00 m 5,50 m 5,50 m 
Kilépési sugár 15,00 m 20 m 20 m 
Padka szélessége 1,75 m 2,50 m 2,50 m 
Rázóburkolat szélessége - 1,0 m 1,0 m 
Szegély járható gyűrűnél „K” „K” „K” 
Szegély elválasztó szigetnél „Kiemelt” „K” „K” 
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Szegély középszigetnél „Kiemelt” „Kiemelt” „Kiemelt” 
Szegély rázóburkolatnál - „K” „K” 

 
 
 
 
 
 
 
Komplex pihenő ágak végleges keresztmetszeti kialakítás, főbb méretek: 
 
Koronaszélesség:    12,00 m 
Forgalmi sávok száma:    2x1 
Burkolat szélessége:    9,00 m 
Stabilizált padka szélessége:   1,50 m 
 
 
 
 
 
Országos közutak keresztmetszeti kialakítása, főbb méretei 
K.V.A. tervezési osztály: 
 
Koronaszélesség:    11,00 m  
Forgalmi sávok szélessége:   3,50 m  
Forgalmi sávok száma:    2x1 
Padka szélessége (forgalmi sávtól):  2,00 m 
  ezen belül, biztonsági sáv: 0,25 m  
 
Stabilizált padka szélessége :   1,75 m 
Burkolat szélessége:    7,50 m 
 
Országos közutak keresztmetszeti kialakítása, főbb méretei 
K.V.B. tervezési osztály: 
 
Koronaszélesség:    10,00 m  
Forgalmi sávok szélessége:   3,50 m  
Forgalmi sávok száma:    2x1 
Padka szélessége (forgalmi sávtól):  1,50 m 
  ezen belül, biztonsági sáv: 0,25 m  
Stabilizált padka szélessége:   1,50 m 
Burkolat szélessége:    7,50 m 
 
Földutak burkolt szakaszának keresztmetszeti kialakítása, főbb méretei 
K.VI. tervezési osztály: 
 
Koronaszélesség:    8,50 m  
Forgalmi sávok szélessége:   3,25 m  
Forgalmi sávok száma:    2x1 
Padka szélessége:    1,00 m 
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Kopóréteg szélessége:    6,50 m 
 
Földutak burkolatlan szakaszának keresztmetszeti kialakítása, főbb méretei: 
 
Koronaszélesség főgyűjtő útnál (teljes szélességben stabilizálva):7,00 m 
Koronaszélesség gyűjtő útnál (teljes szélességben stabilizálva): 4,00 m 
 
Üzemi lehajtó: 
 
Koronaszélesség (teljes szélességben stabilizálva): 6,00 m 
Kopóréteg szélessége:     3,50 m 
Földpadka szélessége:     1,25 m 
 
A burkolat oldalesése egyenesben általában 2,5%, ívekben a műszaki előírásoknak megfelelően 
túlemelve. Az átmenő forgalmi sávok előírt mértékű szélesítését terveztük a 200 m-nél kisebb sugarú 
ívekben. A földpadkák oldalesése min. 5,0%, de figyelembe vettük a relatív törésre vonatkozó 8,5%-os 
maximális értékeket is. A főpályán 0-3 m között a töltések és bevágások rézsűhajlása 1:2,5, az egyéb 
főpálya szakaszokon és a többi tervezett útnál 1:1,5. a rézsűhajlása. A 3 m-t meghaladó 
töltésmagasság esetén, a töltésláb mellett 1,0 m széles tisztítópadkát kell létesíteni. A tisztítópadkák 
keresztesése egységesen 5,0%. A 10 méternél magasabb töltés, illetve mélyebb bevágás esetén a 
korona körömpontjától 6 m mélységben (illetve bevágásnál magasságban) osztópadkát kell elhelyezni a 
rézsűben. Amennyiben az osztópadka. Az osztópadka töltés esetén 2,0 m szélességű és a rézsűtől 5%-
al kifelé esik, bevágás esetén 2,5 m széles, és a rézsű és osztópadka körömpontjánál elhelyezett 
folyóka felé esik 5%-al. 
A külső vízvezető szegélyek beépítési helyét az általános hossz-szelvényeken (I.A.05.) és a vízépítési 
helyszínrajzokon (I. D.04.) tüntettük fel. 
 
A megfelelő látómező-szélesség meglétének érdekében az R=1000m sugarú ívekben a megállási 
látótávolság miatti szélesítéseket alkalmaztunk.   
 
A látómező szélességek biztosításához az egyes íveknél az alábbi szélesítéseket alkalmaztunk.   
 

Szelvényszám R Lm Hm Szélesítés 
69+660-69+950 600m  215m 9,63m 6,88m 
70+190-70+945 675m  195m 7,04m 4,29m 
71+905-72+210 950m 210m 5,80m 3,05m 
74+585-74+765 675m 135m 3,37m 0,62m 
76+884-77+243 850m 250m 9,20m 6,45m 
80+444-80+636 600m 190m 7,50m 4,75m 
83+265-84+495 950m 215m 6,10m 3,35m 
85+020-85+232 600m 210m 9,20m 6,45m 

 
A látómező szélességek tervezésénél a KTSZ (ÚT 2-1.201)előírásait vettük figyelembe. A Városlődi 
völgyhídnál tervezett ív esetében műszaki szükségszerűségből és költségcsökkentés miatt éltünk a 
vonatkozó felmentéssel, és  4,63m helyett 0,62m szélesítést terveztünk. 

9. CSOMÓPONTOK, 7308. j. Elkerülő út 

A csomópontok a Megrendelővel, a Kezelőkkel, a helyi Önkormányzatokkal egyeztetetten az alábbi 
útkeresztezéseknél kerültek kialakításra: 
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- Csehbányai bekötőút csomópontja 
- Városlődi különszintű csomópont 
- Bakonygyepesi csomópont 
- Devecseri különszintű csomópont 
 

Bizonyos szakaszokon a tervezett 8. sz főútra történő fel illetve lehajtásokra a tervezett 
buszmegállók esetében van lehetőség. 
 
BM71 buszmegállónál (Gombáspuszta) 
BM88 buszmegállónál (Székpuszta) 
 

Csehbányai bekötőút csomópontja (74+131,32 és  73+948,47  km sz.) 
 
A tervezett 8. sz. kiemelt főút és a Csehbányai bekötő út szintbeni csomópontja a meglévő kapcsolatok 
biztosítására szolgál. A meglévő szintbeni csomópont meghagyásának legfőbb indoka, hogy a 
tervkészítés során történt egyeztetéseken kiderült, a 8. sz. kiemelt főút mellett kijelölt alternatív útvonal 
(73121 j. út - Városlőd belterülete - 73122 j. út) között egy alacsony űrszelvényű vasúti átjáró található 
Városlőd belterületén. A MÁV-val történt egyeztetés során kiderült, az űrszelvény bővítése (vasúti 
pályaszint emelés) a közeljövőben nincs tervben. Az alacsony űrszelvény a meglévő állapotában 
viszont nem alkalmas alternatív útvonalra. Az így kieső kapcsolatot biztosítja a Csebányai bekötő út 
csomópontja. A csomópont mindkét irányból csak egy oldali fel-le hajtást tesz lehetővé, a meglévő, 
megmaradó közúti aluljáróval azonban a csomópont lényegében külön-szintű csomópontként tud 
működni.  
 
A csomópont jobbra kanyarodó ága a 83114 j. Csehbányai bekötőút részeként épül ki és a 74+131,32 
km sz-ben csatlakozik a főpályához. A baloldalon a 73+948,47 km sz-ben ágazik ki kihajtó, és a 73121 
j. út Városlőd belterületi szakaszához csatlakozik. A szintbeni csomóponti ágak R=30-40 m sugarú ívek. 
Jobb oldalon a lassító sáv teljes hossza 280 m. A jobb oldalon a gyorsítósáv egybeér a következő 
Városlődi csomópont lassító sávjával. Emiatt szabvány alóli felmentés szükséges. Ugyan ez a helyzet 
áll elő a 8. sz főút bal oldalán, ahol a szintbeni kiágazás lassító sávja összeér a Városlődi csomópont 
bal oldali ágának gyorsítósávjával. 
 
Városlődi különszintű csomópont (74+700 km sz.) 
 
A Városlődi csomópont a közlekedési kapcsolatokat tekintve külön-szintű csomópontként működik, mely 
a meglévő helyi adottságokhoz alkalmazkodik. A csomópont egyúttal a főpályától elkülönített 
buszmegállóként is szolgál a Volán buszok részére . A szintbeni csatlakozó utak a főpályával 
párhuzamos, mindkét oldalon kb. 190 m hosszú kiszolgáló utakhoz csatlakoznak, melyekhez külön 
gyorsító lassító sávok tartoznak. Ugyanitt, a kiszolgáló utakon helyezkednek el mindkét oldalon a 
buszöblök. A Városlődi csomópont külön-szintű összeköttetését a meglévő városlődi völgyhíd alatt a 
73123 j. út  biztosítja. A Városlődi és a Csehbányai csomópontok közelsége miatt a csomópontok 
gyorsító-lassító sávjai részben összeérnek. A kialakításra szabvány alóli felmentést kell kérni. A 
csomópontba jobbról a 83. sz. főút, balról a Városlődre bevezető út csatlakozik. 
 
Bakonygyepesi csomópont  (83+360,48 km sz.) 
 
A csomópont a 84101. j keresztező bekötőúttal együtt, bonyolítja a 8. sz főút különszintű kapcsolatát.  
Ehhez a bekötőúthoz kapcsolódik a teljes tervezési szakasz súlypontjában elhelyezkedő komplex 
pihenő is, melynek déli oldali útkapcsolatát az új nyomvonalon vezetett bakonygyepesi elkerülő 7308. j 
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út biztosítja.  A 84101.jelű átvezetés 70km/h tervezési sebessége mellett R=375m sugarú ívekkel 
terveztük. A csatlakozó komplex pihenő ágainak tervezési sebessége a legkisebb R=50m sugarú ívek 
alkalmazása miatt 40 km/h. Az ágak burkolatszélessége a kétirányú szakaszon 9,00m. Ugyanitt  a 
koronaszélesség 12,00m 
 A csomóponti pihenő ágak lassítósáv szakaszainak hossza 180 m, a gyorsítósávok hossza 250 m.  
 
 
Devecseri különszintű csomópont (92+548,26 km sz.) 
 
A 8. sz. kiemelt főút, valamint a 8402 jelű út külön-szintű csomópontja a 8. sz. főút Devecsert elkerülő 
szakaszán, a 92+548,26 km szelvényben található. A direkt csomóponti ágak körforgalmú 
csomópontban csatlakoznak a 8402 jelű út 8. sz. kiemelt főút fölött átemelt szakaszához. Az ágakat 60 
km/h tervezési sebességre terveztük, az „A”, „C” és „D” ágakon R=120 méter, a „B” csomóponti ágon 
R=130 és R=200 méter sugarú ívekkel. 
A csomóponti lassítósávok hossza 200 m, a gyorsítósávok 250 m hosszúak. 
A déli és északi körforgalom eltérő körpálya sugarát az eltérő becsatlakozó ágak száma teszi 
szükségessé. 
 
 
A csomóponti ágak gyorsító és lassítósávjainak tervezése az ÚT 2-1.201:2008 KTSZ., valamint az        
e-ÚT 03.03.41. 11. Különszintű csomópontok tervezése, a KTSZ. Kiegészítése tervezési útmutató 
alapján kerültek meghatározásra. 
Itt a gyorsítósávok hosszát a belterületi autóutakra vonatkozó 5.4.3. Becsatlakozási hosszak fejezetnél 
említett 250m hosszban került megtervezésre. Tekintve, hogy a stabilizált padkától kialakított autóutak 
esetében a gyorsítósáv végétől 150m hosszban burkolt üzemi sávot kell építeni, a teljes burkolat 
hossza egyes helyeken 400m hosszúságú. Ettől eltérő burkolathosszakat költségcsökkentés miatt 
műtárgyak esetében terveztünk. 
A lassítósávok hosszát, a fenti tervezési útmutató 4.2.2. Kiválások kialakítása fejezet alapján végeztük. 
Itt a tervezési sebesség, a tervezett pálya hosszesése, valamint a 60 km/h sebességű csatlakozó ág 
tervezési sebességét figyelembe véve alakítottuk ki az átmeneti és lassítási szakasz együttes hosszát.  
A lassítósávok hossza jelen tervezési szakaszon 180m  
 
A csomóponti célforgalmi mátrixok alapján az újonnan tervezett csomópontokra forgalmi vizsgálat 
készült, melyek megállapításai az alábbiakban foglalható össze: 
 
7308. j elkerülő út  . 
 
Műszaki jellemzők 

 

A tervezett elkerülő út négy számjegyű összekötő út lesz. (Előzetesen egyeztetettek alapján az 
elkerülő út száma 7308 j. út.) 

 
A tervezett út kategóriája: K.V.B, külterületi összekötő út.  
Tervezési sebesség 80 km/h. 
 
Az ÚT 2-1.201:2008 „Közutak tervezése” című Útügyi Műszaki Előírás alapján a tervezett elkerülő út 

osztálya és tervezési sebessége az alábbi táblázat szerint lett figyelembe véve. Megadjuk továbbá a 
tervezett elkerülő úthoz csatlakozó meglévő utak és tervezett egyéb szervizutak tervezési paramétereit 
is. 
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Tervezési osztályok: 
 

Tervezett út Tervezési osztály Környezeti körülmény Tervezési sebesség 

tervezett elkerülő út K.V. B 70 km/h 

önkormányzati és  

egyéb utak 
K.VI.  30 km/h 

 

 

Tervezett elkerülő út 
 
 

Tervezési paraméter  

Tervezési elem 
Előírt Alkalmazott (min.) 

Minimális vízszintes körívsugár (R) 
250 m 340 m 

Minimális átmeneti ív paraméter (p) 
130 m 130 m 

Maximális hossz-esés (e %) 
6 % 1,5 % 

Minimális domború ív a megállási 
látótávolsághoz (Rd ) 

 
3500 m 

 
10000 m 

Minimális homorú ív (Rh ) 2300 m 2300 m 

Minimális megállási látótávolság e = 0 % 
mellett (Lm ) 

 
110 m 

Legkisebb előzési látótávolság Le min 500 m 

 

Tervezett kialakítás leírása 

A nyomvonal vezetési lehetőségek nagyon kötöttek voltak ezen a szakaszon. Kapcsolódni kell a 
megtervezett 8. sz. főút Bakonygyepest elkerülő szakasz csomóponti rendszeréhez. A kezdőpont így a 
84101 j. bekötőút korrekciójában kialakított körforgalmi csomópont 7308 j. ágához csatlakozik. Innen 
indulva a nyomvonal jobb oldalán védett területek (ex-Lege területek) vannak, míg a bal oldalon 
Bakonygyepes lakott területei. Ezen sávon belül lett elhelyezve az elkerülő út nyomvonal úgy, hogy a 
terület felhasználás minél kedvezőbb legyen, a lehető legtávolabb essen a lakóterülettől, de még ne 
érintse a védett területeket. A szakasz vége a meglévő 8. sz. főúthoz csatlakozik. A 8. sz. főút ezen 
szakasza Bakonygyepes elkerülő út megépítése esetén egy zsákút lesz, kizárólag a mellette lévő 
területek kiszolgálását biztosítja majd. a csatlakozási pont kívül esik Bakonygyepes belterületén. 

A körforgalmi csomópont 7308 j ágának 0+119,82 km sz-től indul az elkerülő út nyomvonala. 
Kezdőszelvénye 0+119,82 km sz. A körforgalmi csomópont ágának egyenesétől indul az új út tengelye 



 

27 

déli irányba egy R=350 m sugarú, átmeneti íves bal körívvel. Ez után egy R=1000 m sugarú, inflexiósan 
kapcsolódó, átmenetiíves jobb ívszakasszal haladunk el a kerítéssel körbehatárolt, védett terület 
mellett. Egy rövid egyenes szakasz után egy R=340 m sugarú, átmenetiíves bal ívvel érjük el a meglévő 
8. sz. főutat. A meglévő 8. sz. főúthoz egy rövid egyenes szakasszal kapcsolódik az út. 

 
A tervezett szakasz hossza 887 m. 
 
A tervezett elkerülő út nem érinti a szelvényezés szerinti jobb oldalon lévő, kerítéssel körbehatárolt 

védett területet, sem annak kerítését. Viszont a 0286/1 helyrajzi számú, állattartással foglalkozó major 
kerítését érinti, illetve a szélső épületét nagyon megközelíti. Az épület bontásáról a kiviteli terv során kell 
rendelkezni. 

 
A tervezett út a tervezési szakasz elején érinti a 0296/7 hrsz-ú területen meglévő árkot, mely a 

geodéziai felmérés szerint a 8401 j. útig halad, egy csőátereszen keresztül keresztezi is, de a utána a 
0290/17 hrsz-ú területen az árok nyomvonala nem fellelhető, illetve külön helyrajzi száma sincs. 
Innentől a csapadékos időjárás miatt a felszínen folyást tudtuk megállapítani, mely 0290/6 helyrajzi 
számon lévő „tó” területéig folyik. 

 
A 8401 j. út keresztezésénél, az új út kialakítása miatt a 8401 j. útban is átépítés szükséges. Ez 

elsősorban a magassági csatlakozás és a csomópont területének ideális kialakítása miatt szükséges. A 
8401 j. út átépítését saját nyomvonalán, jelenlegi vízszintes geometriai adottságaival terveztük 
megoldani. A magassági korrekció miatt szükséges átépítés hossza kb 100 m, viszont kb 80 m-ren belül 
kezdődik a 8. sz. főút Bakonygyepest elkerülő útszakasz feletti átemelés miatt szükséges korrekció, 
ezért a 8401 j. út átépítését ezen a 80 m hosszú szakaszon is folytattuk. Itt a meglévő út szélesítésére 
és megerősítésére van szükség. 

 
Magassági kialakítás 

 
A tervezési szakaszok tervezett nyomvonal vezetést az alábbi szempontok alapján alakítottuk ki. 
-meglévő terepviszonyok 
-kapcsolódási pontok (84101 j. úton tervezett körforgalmi csomópont, meglévő  

8. sz. főút) 
-betartandó műszaki paraméterek 
 
Ezeket figyelembe véve elmondható, hogy tervezési szakaszon a terep lankás, így a nyomvonal 

alacsony 1-1,5 m töltésen vezethető. A körforgalomból kijövő ág hossz-esését folytattuk, mely 2 %. Ez 
után egy 0,7 % esésű hosszú szakaszt terveztünk, melyeket egy R=10000 m sugarú homorú ív köt 
össze. A tervezett elkerülő út hossz-szelvénye egy R=10000 m sugarú domború íven keresztül egy 
1,5%-os hosszesésű szakaszban folytatódik. A 8. sz. főúthoz csatlakozásnál a meglévő út oldalesését 
vetítettük ki, mely 2 %. Ehhez az egyeneshez egy R=1000 m sugarú homorú lekerekítő ívvel 
csatlakozunk. 

 
Keresztmetszeti kialakítás 

 
A 7308 j. tervezett elkerülő út és a 8401 j. út korrekciója esetében a tervezett koronaszélesség 11,00 

m. A forgalmi sáv szélessége 3,50 m, így a burkolat  
2x3,75 m azaz 7,50 m széles. Egyenesben a burkolat 2,5 %-os tetőszelvényben terveztük építeni, míg 
ívekben a számított túlemelés értékeknek megfelelően az ív középpontja felé eső egyoldali esésbe 
fordítottuk a burkolatot. A túlemelés átmenetek kialakításánál a relatív burkolatszél esés 0,3 és 0,5 % 
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között lett tervezve. A 8401 j. úti csomópont területén a túlemelésben lévő 7308 j. elkerülő út túlemelés 
értékét a műszaki előírásban szereplő értékkel csökkentettük (1%-kal). 

 
A padka szélessége 1,75 m, melyből 0,25-0,25 m a burkolt biztonsági túlépítés. A tervezett padkákat 

javasoljuk stabilizációból kialakítani. A padka esése 5% kifelé, az ívekben túlemelt részeken a padka 
esése 8,5-q%. 

 

A tervezett rézsűk esése töltésben és bevágásban  

-0-3,0 m töltésmagasság között  1:2,5 hajlású 

-3,0 m felett     1:1,5 hajlású 

 

 

Tervezett közúti kapcsolatok 

 

Az Útügyi Műszaki Előírás szerint előírt legkisebb csomóponti távolság 400-700 m. 

 

A tervezési szakaszon tulajdonképpen két csomópontot kell kialakítani. Az első csomópont a 8401 j. 

út keresztezésében alakul ki. Itt a javasolt csomóponti kialakítás szintbeni egyszerű keresztezés. A 

tervezett burkolatszél lekerekítő ívek 12,0 m ívsugarúak. 

 

A második csomópont a meglévő 8. sz. főúthoz történő csatlakozás. Tekintve, hogy a forgalom 

nagysága az elkerülő út építése miatt visszaesik a régi 8. sz. főúton, illetve a régi 8. sz. főút további 

szakasza zsákút lesz, egyszerű útcsatlakozást javasolunk építeni olyan paraméterekkel, mely a 

nagyméretű tehergépkocsik számára is biztosítja a nagyívben balra, illetve kisívben jobbra kanyarodást. 

Ennek megfelelően a régi 8. sz. főútról történő jobbra kisíves fordulásnál 18,0 m sugarú burkolatszél 

lekerekítő ívet terveztünk. Ennél a kisíves fordulásnál a padka 1,00 m széles felületét betonba rakott 

rázóburkolattal javasoljuk kialakítani. 

 

A tervezett elkerülő út meglévő földutat is érint, illetve keresztez. A 0288 hrsz. területen lévő földút 

kijárt nyomvonalát egy szakaszon érinti a tervezett elkerülő út. Itt a nyomvonal visszahelyezését 

terveztük az eredeti határokon belülre. A földutat a 8401 j. úthoz csatlakoztattuk ki. 

 

Ehhez a földúthoz csatlakozott a 0285 hrsz-ú terület földútja, mely az út építése miatt megszűnik. A 

földutat csatlakoztattuk a tervezett elkerülő úthoz a 0+632 km sz-ben. 
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A tervezési területen érintett következő földútcsatlakozás a 0290/4 helyrajzi számú területhez tartozó 

földút, melyet szintén a tervezett elkerülő úthoz csatlakoztattunk a 0+773 km sz-ben. 

 

KÖZMŰVEK 

 

A tervezési területen fellelhető közművezetékekkel kapcsolatban megkerestük a területileg illetékes 

közműüzemeltető cégeket. 

 

Az alábbi üzemeltetők érintettek: 

 

Távközlési szolgáltatók: 

Magyar Telekom 

 

Telekom légkábel keresztezése a 0+312 km sz-ben van. 

A meglévő nyomvonal a 8401 j. út szélesítése miatt érintett, ezért a 8401 j. úttal párhuzamos 

szakaszon, a szelvényezés szerinti bal oldalon ki kell váltani a légvezetéket 161 m hosszban 

 

Elektromos áram szolgáltatók: 

E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 

 

20 kV-os szabadvezetéket a 0+441,82 km sz-ben keresztezzük.  

A meglévő légkábel nyomvonalon egy tartóoszlop bontása és új építése szükséges, illetve helyben az 

űrszelvény biztosítása miatt a keresztezés szabványosítása szükséges 200 m hosszban. 

 

Tervezett közvilágítás 

 

A tervezett új nyomvonal a 84101 j. úton tervezett körforgalomban tervezett közvilágítás miatt érintett, 

mivel a kivilágítást a körforgalom ágaként ki kell futtatni a 7308 j. tervezett új útszakaszon. 

 

ÉRINTETT TERÜLETEK 

 

A tervezett elkerülő út idegen területeket érint, melyek egy része szántóterület, gyümölcsös és kiskert, 

illetve egy major területe. Az építés megkezdése előtt a területeket meg kell szerezni. 
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A major területén lévő épületek egyikét az elkerülő út megközelíti, de nem érinti, így annak bontását 

jelen tervben nem terveztük.  

 

 
 
 
 
7308 sz. út - 84101 sz. út körfogalmi csomópontja 
 

Irány 
Átlagos forgalomnagyság [E/nap] a 
belépéseken 

84101 sz. út Magyarpolány felé (É-i ág) 4729 
B824 sz. út 8 sz. út Herend felé felhajtó ág (K-i ág) 1445 
Önkormányzati ág Bakonygyepes felé (D-i ág) 847 
7308 sz. út elkerülő Bakonygyepes felé (Ny-i ág) 4704 

 
Q1 - az átlagos belépő forgalmak összege a két legnagyobb belépésen = 9433 E/nap 
Q2 - az átlagos belépő forgalmak összege a további belépéseken = 2292 E/nap 
 
A közelítő kapacitás ellenőrzés eredményeként az e-UT 03.03.11 Körforgalmak tervezése (A KTSZ kiegészítése) 
útügyi műszaki előírás F6/1. ábra alapján a két forgalomnagyság metszéke az I. szektorba esik, mely alapján a 
körforgalom alkalmazása ágankénti kapacitásszámítás nélkül lehetséges.  
 
7308 sz. út - 8401 sz. út körfogalmi csomópontja 
 

Irány 
Átlagos forgalomnagyság [E/nap] a 
belépéseken 

7308 sz. út elkerülő 8 sz. főút felé (É-i ág) 4720 
Önkormányzati ág Bakonygyepes felé (K-i ág) 212 
7308 sz. út elkerülő Bakonygyepes felé (D-i ág) 4725 
8401 sz. út Noszlop felé (Ny-i ág) 1267 

 
Q1 - az átlagos belépő forgalmak összege a két legnagyobb belépésen = 9445 E/nap 
Q2 - az átlagos belépő forgalmak összege a további belépéseken = 1479 E/nap 
 
A közelítő kapacitás ellenőrzés eredményeként az e-UT 03.03.11 Körforgalmak tervezése (A KTSZ kiegészítése) 
útügyi műszaki előírás F6/1. ábra alapján a két forgalomnagyság metszéke az I. szektorba esik, mely alapján a 
körforgalom alkalmazása ágankénti kapacitásszámítás nélkül lehetséges.  
 
 
 
 
 
84101 sz. út - 8.sz.főút le- és felhajtó ág szintbeni csomópontja 
 
A kapacitás vizsgálat az ÚT 2-1.214 Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése (A KTSZ 
kiegészítése) útügyi műszaki előírás alapján történt.  
 

Forgalomáramlási mátrix, MOF [E/h] 

 A B C 
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A: 84101 sz. út Magyarpolány felé (É-i ág)   23 106 
B: 8.sz.főút Jánosháza felé felhajtó (K-i ág) 32  338 
C: 84101 sz. út Ajka felé (D-i ág) 95 147  

 
Az elsőbbségadásra kötelezett mozgás fajtája és forgalma, f [E/h] 

Megnevezés B-C + B-A 
 

370 

A-B 
 

129 

Az elsőbbséggel rendelkező forgalom 
nagysága, F [J/h] 203 220 

Az elsőbbségadásra kötelezett 
irányból átbocsátható forgalom 
alapértéke, ca [E/h] 

990 980 

Módosító tényező, K 0,745 1,058 
Az elsőbbségadásra kötelezett 
irányból átbocsátható forgalom 
módosított értéke, cm [E/h] 

738 1037 

Kapacitástartalék, cR [E/h] 368 908 
Az alárendelt irány mértékadó 
forgalma, fm [E/h] 496 122 

Az átlagosan várakozó járművek 
száma, N [db] - - 

b tényező - - 
A felállási szakasz szükséges 
hossza, L 6*N*b [m] - - 

Az átlagos időveszteség, tv [s] <10 <10 
Szolgáltatási szint A A 

 
8402 sz. út - 8.sz.főút le- és felhajtó ág körforgalmi csomópontja I. (Jánosháza felé) 
 

Irány 
Átlagos forgalomnagyság [E/nap] a 
belépéseken 

8402 sz. út Noszlop felé (É-i ág) 1700 
8.sz.főút Jánosháza felé lehajtó ág (K-i ág) 2376 
8402 sz. út Devecser felé (D-i ág) 1061 
8.sz.főút Jánosháza felé felhajtó ág (Ny-i ág) - (csak kilépő ág) 

 
Q1 - az átlagos belépő forgalmak összege a két legnagyobb belépésen = 4076 E/nap 

Q2 - az átlagos belépő forgalmak összege a további belépéseken = 1061 E/nap 

 

A közelítő kapacitás ellenőrzés eredményeként az e-UT 03.03.11 Körforgalmak tervezése (A KTSZ kiegészítése) 

útügyi műszaki előírás F6/1. ábra alapján a két forgalomnagyság metszéke az I. szektorba esik, mely alapján a 

körforgalom alkalmazása ágankénti kapacitásszámítás nélkül lehetséges.  

 
 
 
 
8402 sz. út - 8.sz.főút le- és felhajtó ág körforgalmi csomópontja II. (Veszprém felé) 
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Irány 
Átlagos forgalomnagyság [E/nap] a 
belépéseken 

8402 sz. út Noszlop felé (É-i ág) 1643 
8.sz.főút Veszprém felé felhajtó ág (K-i ág) - (csak kilépő ág) 
8402 sz. út Devecser felé (D-i ág) 2809 
8.sz.főút Veszprém felé lehajtó ág (Ny-i ág) 184 

 
Q1 - az átlagos belépő forgalmak összege a két legnagyobb belépésen = 4452 E/nap 

Q2 - az átlagos belépő forgalmak összege a további belépéseken = 184 E/nap 

 

A közelítő kapacitás ellenőrzés eredményeként az e-UT 03.03.11 Körforgalmak tervezése (A KTSZ kiegészítése) 

útügyi műszaki előírás F6/1. ábra alapján a két forgalomnagyság metszéke az I. szektorba esik, mely alapján a 

körforgalom alkalmazása ágankénti kapacitásszámítás nélkül lehetséges.  

 

10.  FÖLDMUNKA 

 

10.1. Területelőkészítés 
 

A tervezett nyomvonalba eső területről a növényzetet és a felszíni, laza, növényi gyökerekkel átszőtt 

humuszos, alkalmatlan fedőréteget – a szakaszonként megadott vastagságban - el kell távolítani. Fák 

kivágása esetén tuskóirtás is szükséges. 

Árkok, gödrök aljáról és oldaláról a feliszapolódott hordalékréteget el kell távolítani. Az árkokat, 

gödröket, régészeti feltárások helyeit - megtisztításukat követően - töltésépítésre alkalmas talajjal 

rétegesen terítve és tömörítve szintre kell hozni. A szükséges tömörség Tr85 %. 

Vízzel telt árkokat, gödröket felhagyott csatorna vagy patakmedreket a terepszintig homokos kaviccsal 

kell feltölteni. A víz alá beépítendő homokos kavics nem tartalmazhat 10%-nál nagyobb mértékben 0,02 

mm-nél kisebb szemcsefrakciót. A víz felett beépítendő homokos kavics min. tömörsége Tr 85 %. 

A földmunkával eltemetett árkokat a befolyási oldalon agyagdugós tömítéssel le kell zárni. 

Az alkalmatlan fedőrétegtől megtisztított terep felső 0,25 m vastag rétegét tömöríteni kell. A szükséges 

tömörség Tr85 %. 

Külön nyomatékkal hívjuk fel a figyelmet arra, hogy földmunkát csak földmunkavégzésre alkalmas 

időszakban lehet és szabad végezni. 

Téli, kora tavaszi, hóolvadásos időszakban, amikor a talaj átfagyása felenged, ill. csapadékos 

időszakban nem szabad alkalmatlan fedőréteg eltávolítást, talajcserét végezni, mert maga a gépekkel 

történő munkavégzés teszi elfogadhatatlanná a földmű minőségét, ezért további talajcsere vagy 

talajjavítás igénye merülhet fel. 
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10.2. Humuszleszedés és alkalmatlan talajok eltávolítása. 
 
A munkaterületről a növényzetet, valamint a termőföldet - a humuszleszedési szakaszokon belül – a 

talajtani szakvéleményben előírt vastagságban kell leszedni. 

Ez a vastagság a szakvélemény alapján az alábbiak szakaszokra bonthatók:  

 

68+285 - 70+000 km sz. között 40 cm  
70+000 - 73+000 km sz. között 30 cm  
73+000 - 78+000 km sz. között 20 cm  
78+000 - 84+500 km sz. között 30 cm  
84+500 - 87+500 km sz. között 20 cm  
87+500 - 91+500 km sz. között 30 cm  
91+500 - 92+500 km sz. között 20 cm  
92+500 - 94+500 km sz. között 30 cm  
94+500 - 95+800 km sz. között 20 cm  
 

A fenti humusztartalmú talajok eltávolításán túl, további növényi eredetű és egyéb építésre alkalmatlan 

fedőréteg eltávolítására van szükség a geotechnikai szakvélemény alapján. A geotechnikai tervezési 

beszámoló alapján az alkalmatlan fedőréteg a jelenlegi I. szakaszon egységesen 30cm.  

Ezek alapján a 30 cm –es vastagságban megadott alkalmatlan fedőréteg, bizonyos helyeken 20cm-es 

humuszból és 10 cm vastag töltésépítésre alkalmatlan talajból áll. 

 

A geotechnikai szakvéleményben szereplő alkalmatlan fedőréteg, valamint térfogatváltozó kedvezőtlen 

talajok eltávolításának mértékét műszaki szempontból, a szükséges teherbírás biztosíthatóságának és 

a szervesanyag tartalom figyelembe vételével határozták meg. Ennek mértéke egyes szakaszokon nem 

egyezik meg a Talajvédelmi hatóság által meghatározott humuszos talajréteg vastagságával, hiszen a 

fenti indokok miatt az eltávolítandó alkalmatlan talaj a humuszos termőréteg vastagságán túli rétegek 

eltávolítását is igényli. 

Mivel agyagtalajok a tükörszint alatti felső 1,0 méterben egyáltalán nem lehetnek a 

humuszeltávolításon túl, a tükörszint alatti 1,0m mélységig ki kell termelni a térfogatváltozó 

agyagrétegeket.  

 

Ezek alapján a területről ténylegesen eltávolítandó és a meglévő humuszvastagságot is magában 

foglaló alkalmatlan talaj leszedését, valamint a térfogatváltozó agyagrétegeket magába foglaló további 
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kedvezőtlen (térfogatváltozó) talaj leszedését a tükörszint alatti 1,0m szintig, az  alábbi szakaszhatárok 

között kell elvégezni. 

 

 

          Alkalmatlan talaj     Kedvezőtlen talaj      
     Tükörszint alatt 1,0m-ig 

68+285 – 69+800 km sz. között  átlagosan 40cm    100cm     

69+800 – 70+000 km sz. között  átlagosan 40cm       -       

70+000 – 70+800 km sz. között  átlagosan 30cm       -                  

70+800 –73+550 km sz. között  átlagosan 30cm    100cm      

73+550 – 74+230 km sz. között  átlagosan 30cm        -          

74+230– 75+250 km sz. között  átlagosan 30cm     100cm            

75+250 – 75+900 km sz. között  átlagosan 30cm         -             

75+900 – 77+900 km sz. között  átlagosan 30cm    100cm             

77+900 –79+100 km sz. között  átlagosan 30cm        -             

79+100 – 79+900 km sz. között  átlagosan 30cm     100cm           

79+900 – 80+850 km sz. között  átlagosan 30cm         -           

80+850 – 82+700 km sz. között  átlagosan 30cm     100cm           

82+700 – 95+800 km sz. között   átlagosan 30cm         -           

 

 

Munkavégzés során ennél nagyobb vastagság leszedése is elrendelhető. Az eltávolításra előirányzott 

termőföldréteg vastagságának kielégítő voltáról meg kell győződni és szükség esetén a többlet 

eltávolításra az építés során kell javaslatot tenni. 

 
A termőföld leszedését a földmű építésének megfelelő ütemben kell végezni, a termőföld leszedése 

ismételten elrendelhető, ha a felület időközben elgyomosodott. 

 

A humuszleszedés módját, a földmunka biztosításához szükséges humuszmennyiség tárolását, illetve a 

felesleges mennyiség elszállítását, kiviteli tervfázisban a kivitelező által készíttetendő építésszervezési 

tervnek kell tartalmaznia. 

 
Mésziszap talajok eltávolítása 
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A tervezési terület egy részén a 90+500-92+000 km szelvények között tervezett pályaszint 

közelében mésziszap talajok találhatók.  

A bevágásos területeken a mésziszapot a pályaszerkezeti rétegek-1,0 m-es mélységig el kell 

távolítani, helyére jól tömöríthető szemcsés talaj beépítése szükséges Trρ>93%-os tömörséggel főpálya 

esetén, mellékutak esetén Trρ>90%-os tömörséggel.  

Töltéses szakaszon az alkalmatlan fedőréteg eltávolításon (0,3 m) túl 1 réteg geotextília és 1 

réteg georács terítés szükséges. 

Magas talajvízállásos területek 

 

Azokon a mélyterületeken ahol a pályát töltésen vezetik, és talajvíz magasan van, illetve 

időszakosan összegyülekező vizekre lehet számítani az eredeti terepszint + 0,5 magasságig alacsony 

iszap anyagtartalmú, jól tömöríthető, durvaszemcsés talajt (M-1 minősítésű földműanyag) kell beépíteni. 

A durvaszemcsés talaj tömörsége Trρ>90%, a megkívánt teherbírásérték pedig E2 30 MN/m2. 2 m-t 

meghaladó töltésmagasság esetén a töltésalapozás és a külön specifikált földmű felső 0,5 m ill. földmű 

felső 1,0 m közé eső töltéstest töltésépítésre alkalmas (min. M-3-as minősítésű) földműanyagból 

megépíthető. A töltéstest tömörsége főutak esetén Trρ>90%, egyéb utak esetén Trρ>88%, a megkívánt 

teherbírás pedig E2 30 MN/m2. A durvaszemcsés réteg alá 1 réteg geotextíliát kell teríteni, ami az 

elválasztó funkciót tölti be.  

A magas talajvíz miatt szükséges töltésalapozás szakaszhatárai: 

 

69+615-69+790 

71+330-71+385 

71+775-71+925 

74+230-74+485 

76+325-76+575 

76+780-76+925 

82+125-82+775 

83+900-85+525 

87+480-87+580 
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87+700-87+775 

88+150-88+250 

88+720-88+900 

92+950-95+800 

Azokon a területeken ahol a pályát bevágásban vezetik és a pályaszint közelében talajvíz 

megjelenésére lehet számítani szivárgók beépítése szükséges. A szivárgók minimálisan megkövetelt 

mélysége pályaszint -3,0 m.  

A szivárgókat a főpályán a következő helyeken kell beépíteni: 

 

71+475-71+725 

72+000-72+150 

75+965-76+275 

82+850-84+930 

88+230-88+680 

Alacsony töltések kialakítása 

A nagyon alacsony (pályaszint kisebb mint 2,0 m a terepszinthez képest ) töltések esetében a 

külön specifikált töltésalapozás és a földmű felső 0,5 m ill. földmű felső 1,0 m közé eső töltéstestet teljes 

egészében kiváló (M-1) ill. jó (M-2) minőségű földműanyagból kell megépíteni.  

Azoknál a töltéseknél, ahol a pályaszint nagyobb a terepszinthez képest mint 2,0 m a külön 

specifikált töltésalapozás és a földmű felső 0,5 m ill. földmű felső 1,0 m közé eső töltéstestbe az e-ÚT 

06.02.11 útügyi műszaki előírás 4.2.2.2 pontja szerinti földműanyagok építhetők be, betartva azt, hogy a 

töltésbe különösen ill. nagyon térfogatváltozó talaj nem építhető be. 

Meszes talajkezelés (68+285-85+100) 

 
A szakasz jelentős részén az alkalmatlan fedőréteg eltávolítása utáni szinten a feltáráskori 

állpotok szerint megfelelő a talajok teherbírása, de mivel itt vízérzékeny kötött talajok találhatók, melyek 

teherbírása víz hatására leromlik, a gépekkel történő munkavégzésre alkalmatlanná válik, emiatt a 

68+285 és a 85+100 km szelvények között az alkalmatlan fedőréteg eltávolítás, illetve a szükséges 

mélységű bevágás kialakítását követően 0,25 m vastag meszes talajkezelést kell végezni.  
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 Ha az altalajon igazolható a szükséges teherbírási értékek teljesülése és a terület 

gépekkel történő munkavégzésre alkalmas, akkor a meszes talajkezelést nem kell elvégezni. Bevágás 

utolsó rétegét csak akkor szabad kiemelni, ha folyamatosan építhető a védőréteg 

 

 

10.3. Töltésépítés 

10.3.1. Talajvíz 

 
A talajmechanikai vizsgálatok alapján a tervezési szakaszon talajvíz esetében, az alábbi maximális 

szintekkel kell számolni: 

68+285– 69+800 km sz. között 

           Fúrás jele  Szelvény   Becsült max. tv. szint 

6828  68+280   355,0 mBf 

6870  68+690   368,7 mBf 

6910/2  68+080   358,9 mBf 

 

69+800 – 71+225 km sz. között 

                   Fúrás jele  Szelvény   Becsült max. tv. szint 

7000  70+000   370,2 mBf 

7040  70+410   381,6 mBf 

7090/1  70+900   380,0 mBf 

 

71+225 – 73+550 km sz. között 

                   Fúrás jele  Szelvény   Becsült max. tv. szint 

7134  71+350   370,4 mBf 

7225  72+260   366,5 mBf 

7268  72+680   365,2 mBf 

7310  73+100   348,6 mBf 

73+550 – 74+230 km sz. között 

                   Fúrás jele  Szelvény   Becsült max. tv. szint 

7357/2  73+610   328,4 mBf 
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7425/1  74+230   301,5 mBf 

7440  74+370   298,6 mBf 

7424  74+380   298,6 mBf 

7450/2  74+510   300,6 mBf 

 

74+675 – 76+700 km sz. között 

                   Fúrás jele  Szelvény   Becsült max. tv. szint 

7484/2  74+950   305,2 mBf 

7484/1  74+950   305,2 mBf 

7600  76+008   341,4 mBf 

7640  76+425   319,0 mBf 

 

74+675 – 76+700 km sz. között 

                   Fúrás jele  Szelvény   Becsült max. tv. szint 

7484/2  74+950   305,2 mBf 

7484/1  74+950   305,2 mBf 

7600  76+008   341,4 mBf 

7640  76+425   319,0 mBf 

76+700 – 77+975 km sz. között 

                   Fúrás jele  Szelvény   Becsült max. tv. szint 

7670  76+835   297,0 mBf 

7743  77+562   297,0 mBf 

7744  77+753   297,0 mBf 

7780  77+820   297,0 mBf 

 

77+975 – 80+400 km sz. között 

                   Fúrás jele  Szelvény   Becsült max. tv. szint 

7837  78+232   297,0 mBf 

7890/1  78+935   309,7 mBf 

 

80+400 – 84+000 km sz. között 

                   Fúrás jele  Szelvény   Becsült max. tv. szint 

8128/1  81+270   246,3 mBf 

8178  81+778   224,5 mBf 
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8224/2  82+265   224,5 mBf 

8272  82+754   227,7 mBf 

8335/2  83+350   231,3 mBf 

 

84+000 – 88+125 km sz. között 

                   Fúrás jele  Szelvény   Becsült max. tv. szint 

8450  84+505   220,1 mBf 

8490  84+906   215,8 mBf 

8761  87+750   201,0 mBf 

 

88+125 – 90+500 km sz. között 

                   Fúrás jele  Szelvény   Becsült max. tv. szint 

8835/1  88+380   201,8 mBf 

8893  88+935   192,3 mBf 

8985  89+837   212,9 mBf 

 

90+500 – 92+000 km sz. között 4 db fúrás készült. Egyik szelvényben sem jelentkezett talajvíz. 

92+000 – 95+800 km sz. között 

                   Fúrás jele  Szelvény   Becsült max. tv. szint 

9226  88+380   178,1 mBf 

9256/1  88+935   173,9 mBf 

9296  89+837   169,8 mBf 

9336  88+380   166,4 mBf 

9372/1  88+935   164,9 mBf 

9395  89+837   162,3 mBf 

9455/1  88+380   161,0 mBf 

9500  88+935   158,4 mBf 

9550  89+837   159,2 mBf 

 

10.3.2. Geotextília, georács terítés, különleges töltésalapozás 

 

A tervezett töltések alatt a szükséges beavatkozásokat az 5.2. fejezet taglalja, melyben  

szakaszonkénti részletezésben került megadásra a térfogatváltozó agyagtalajokkal érintett szakaszok 
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különleges töltésalapozása. Külön részletezésre került a mésziszap talajok, valamint a magas 

vízállásos területekre vonatkozó különleges töltésalapozás.  

A tervezési szakaszon a különleges töltésalapozásnál előírt beépítésre kerülő geoműanyagokkal 

szemben támasztott - MSZ EN 13249:2014 szabvány szerinti -követelmény az alábbiakban foglalható 

össze. 

 

Anyaga: nem szőtt  

Rendeltetése :elválasztás (S) 

szakadási nyúlása: min.: 50% 

szakítószilárdsága: 10 kN/m 

Fajlagos tömege: mun.250 g/m2 

A beépítendő – MSZ EN 13249:2014 szabvány szerinti - georácsra az alábbi paramétereket adjuk 

meg: 

Anyaga: merev rácspontú, két irányban orientált, minimum 40 mm lyukbőségű 

Rendeltetése : erősítés  

szakítószilárdság: 30 kN/m 

 

10.3.3. Minőségi követelmények 

 

A töltések építése, a felszínen lévő alkalmatlan fedőréteg, illetve kedvezőtlen talaj eltávolítása után 

kezdődhet. (Alkalmatlan fedőréteg = humuszleszedés + töltésépítésre alkalmatlan talaj, kedvezőtlen 

talaj = alakváltozásra hajlamos talaj) A javarészt terep közeli vonalvezetés miatt a felső talajrétegek 

eltávolítása után csekély mennyiségben fordul elő töltésépítésre alkalmas bevágásból kikerülő 

földanyag. Így a töltések nagyrészt anyagnyerőhelyről hordott durvaszemcsés talajból épülnek, és 

kevés szakaszon fordul elő helyben kitermelt talajból történő építés, illetve keresztszállítás. A 

bevágásból kikerülő és beépítésre alkalmas talajok szakaszhatárait a talajmechanikai szakvélemény 

rögzíti. 

A földmunkába az ÚT 2-1.222:2007 Útügyi Műszaki Előírás szerinti töltésépítésre alkalmas talajok 

építhetők be. 

 

A földműanyagként való felhasználás szempontjából a következő minősítések adhatók: 

   Kiváló földműanyagok (M-1) 
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o a durva szemcséjű, S0,063  5% jellemzőjű talajok (kavicsok, homokos kavicsok, 
kavicsos homokok és homokok), ha CU6 és szemeloszlásuk folytonos. 

   Jó földműanyagok (M-2) 

o a durva szemcséjű, S0,063  5% jellemzőjű talajok (kavicsok, homokos kavicsok, 
kavicsos homokok és homokok), ha CU6 és szemeloszlásuk hiányos, illetve ha 3 CU 
<6 és szemeloszlásuk folytonos 

o a vegyes szemcséjű, 5 S0,063  15% jellemzőjű talajok (iszapos és/vagy agyagos 
kavicsok és/vagy homokok), ha szemeloszlásuk folytonos 

o mállásra nem hajlamos, folytonos szemeloszlású kőzettörmelékek, ha legnagyobb 
szemcseméretük nem nagyobb 200 milliméternél. 

   Megfelelő földműanyagnak minősítendők (M-3) 

o a durva szemcséjű, S0,063  5% jellemzőjű talajok, ha 3 CU <6 és szemeloszlásuk 
hiányos 

o a vegyes szemcséjű, 5 S0,063  15% jellemzőjű talajok (iszapos és/vagy agyagos 
kavicsok és/vagy homokok), ha szemeloszlásuk hiányos 

o a vegyes szemcséjű, 15 S0,063  40% ( és Ip 10% ) jellemzőjű talajok (erősen iszapos 
és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok), ha 8 w  18% 

o a finom szemcséjű talajok, 10< Ip 25% jellemzőjű talajok, ha 10 w  20% 

o mállásra nem hajlamos, kissé változó szemeloszlású kőzettörmelékek, ha legnagyobb 
szemcseméretük nem nagyobb 200 milliméternél 

   Elfogatható földműanyagnak minősítendők (M-4) 

o a durva szemcséjű, kissé szerves talajok, ha CU3 

o finom szemcséjű a 25< Ip 40% jellemzőjű talajok, ha 12 w  24% 

o a mállásra nem hajlamos, kissé változó szemeloszlású kőzettörmelékek, ha 
legnagyobb szemcseméretük nem nagyobb 320 milliméternél 

   Kezeléssel alkalmassá tehető földműanyagok közé sorolandók (M-5) 

o a durva szemcséjű talajok, ha CU3 

o a vegyes szemcséjű, 15 S0,063  40% ( és Ip10% ) jellemzőjű talajok (erősen iszapos 
és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok, ha w< 8%, illetve w 18% 

o a finom szemcséjű, 10< Ip 25% jellemzőjű talajok, ha 7<w < 10%, illetve 20<w < 24% 

o a finom szemcséjű 25< Ip 40% jellemzőjű talajok, ha 8<w < 12%, illetve 24<w < 28% 

o az aprózódásra és mállásra enyhén hajlamos és/vagy változékony szemeloszlású 
kőzettörmelékek 

   Földműanyagként nem hasznosítható talajnak tekinthetők (M-6) 

o a finom szemcséjű, 10< Ip 25% jellemzőjű talajok, ha w  7%, illetve w  25% 

o a finom szemcséjű, 25< Ip 40% jellemzőjű talajok, ha w  8%, illetve w  30% 

o a finom szemcséjű, Ip 40% jellemzőjű talajok 

o a közepesen és nagyon szerves talajok 
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o a szikes talajok 

o a mállásra hajlamos talajok vagy kőzetek 

o azok a talajok, melyeknek a módosított Proctor-vizsgálattal meghatározott legnagyobb 
száraz térfogatsűrűsége (ρdmax) <1,65g/cm3 

 

Nem építhetők töltésbe szerves talajok, szikes és erózióra érzékeny diszperzív talajok, lemezes-palás 

vagy kémiai mállásra hajlamos illetve térfogatváltozó agyagok, valamint az olyan talajok, melyeknek a 

módosított Proctor vizsgálattal meghatározott legnagyobb száraz térfogatsűrűsége nem éri el a 15,5 

kN/m3 értéket. Ugyancsak nem építhetők be földmunkába fagyott talajok. 

 
 

10.3.4. Töltésépítés 

 
A töltést rétegenként kell építeni oly módon, hogy a tömörített felületekről a csapadékvíz elvezetés 

állandóan biztosított legyen építés alatt, legalább 4 %-os oldalesés kialakításával. A rétegek 

vastagságát és a tömörítési járatszámot próbatömörítéssel kell meghatározni. A munkába vett töltést a 

földmű felső szintjéig folyamatos munkával kell építeni. A szállítóeszközről ürített anyag terítését, az 

elterített anyag tömörítését minél előbb meg kell kezdeni. Tömörítetlen réteg egyik műszakról a másikra 

nem maradhat. 
 
 
 

A talajmechanikai szakvélemény alapján az építendő földmű felső rétegét az alábbi rétegfelépítéssel és 

anyagminőséggel kell építeni.  

 

FÖLDMŰ FELSŐ 0,5 M-ES RÉTEGE, JAVÍTÓRÉTEG 

8-as sz. főút. „K” terhelési osztály esetén 

 

5 cm AC-16 kopó (F) kopóréteg 

7 cm AC-22 kötő (F) kötőréteg 

11 cm AC-32alap (F) alapréteg 

SAMI feszültségmentesítő réteg 

20 cm CKt-4 cementstabilizációs útalap 

 

A tervezett pályaszerkezet és a forgalmi terhelési osztály alapján elvégezett fagyállóréteg 

méretezés szerint a fagyálló réteg 
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hv=75-(1,5*23+20*1,2)=16,5 cm-re adódott, amit 25 cm-re kell kerekíteni 

 

A földmű felső 0,5 m vastag rétegének felső 0,25 m vastag rétegét fagyálló szemszerkezetű 

(0,1 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 25 %, a 0,02 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 

10% lehet), jól tömöríthető, jól graduált M1-es minősítésű földműanyagból kell megépíteni.  

 

A földmű felső 0,5 m vastag rétegének alsó 0,25 m vastag rétegét jól tömöríthető min M-2 

minősítésű földműanyagból (Cu>6) kell megépíteni a vonatkozó e-UT 06.02.11:2007 útügyi műszaki 

előírás alapján. 

 

Töltés esetén a földmű felső 1 m-es rétegének alsó 0,5 m-es rétegét jól tömöríthető min M-2 

minősítésű földműanyagból (Cu>6) kell megépíteni a vonatkozó e-UT 06.02.11:2007 útügyi műszaki 

előírás alapján. 

 

Tömörség 

 

A földmű felső 0,5 m-nek felső 0,25 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Trρ>97%. A 

földmű felső 0,5 m-nek alsó 0,25 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Trρ>95%. Töltés esetén a 

földmű felső 1 m-es rétegének alsó 0,5 m-es rétegében a megkívánt tömörség Trρ>93%. A földmű többi 

részében Trρ>90%-os tömörséget kell biztosítani. 

Teherbírás 

 

A földmű építésekor az alábbi teherbírási értékeket kell biztosítani: 

a földmű felső 50 cm-es rétegének 

 alsó 25 cm-es zónájának tetején:      E2 60 MN/m2 

felső 25 cm-es zónájának tetején:      E2 80 MN/m2 

töltés esetén a földmű felső 1,0 m-es rétegének  

alsó 50 cm-es rétegének tetején      E2 40 MN/m2 

 
Bevágás esetén, a földmű felső fél méteres része alatti 25 cm-es réteget stabilizációval kell 

alkalmassá tenni, vagy talajcserét kell alkalmazni. A földmű ebben a részében Trρ>93%-os tömörséget 

kell biztosítani. 

 Ha a felső 0,5 m rétegének kitermelése után az „altalajon” termett állapotban, vagy 
továbbtömörítéssel, igazolható az előírások teljesülése, a kitermelést nem kell folytatni. 

Bevágás utolsó rétegét csak akkor szabad kiemelni, ha folyamatosan építhető a védőréteg. 
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Mellékutak, valamint körforgalmi csomópont (8. sz. főút – 8402 j. út különszintű csomópontja) 

„D” terhelési osztály esetén 

 

4 cm AC-11 kopó (F) kopóréteg  

7 cm AC-22 kötő (F) kötőréteg 

7 cm AC-22alap (F) alapréteg 

SAMI feszültségmentesítő réteg 

15 cm CKt-T2 cementstabilizációs alapréteg 

 

A tervezett pályaszerkezet és a forgalmi terhelési osztály alapján elvégezett fagyállóréteg 

méretezés szerint a fagyálló réteg 

hv=65-(1,5*18+15*1,2)=20 cm-re adódott,  

 

A földmű felső 0,5 m vastag rétegének felső 0,20 m vastag rétegét fagyálló szemszerkezetű 

(0,1 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 25 %, a 0,02 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 

10% lehet), jól tömöríthető, jól graduált M1-es minősítésű földműanyagból kell megépíteni.  

 

A földmű felső 0,5 m vastag rétegének alsó 0,30 m vastag rétegét jól tömöríthető min M-2 

minősítésű földműanyagból (Cu>6) kell megépíteni a vonatkozó e-UT 06.02.11:2007 útügyi műszaki 

előírás alapján. 

 
Tömörség 

 

A földmű felső 0,5 m-nek felső 0,20 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Trρ>96%. A 

földmű felső 0,5 m-nek alsó 0,30 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Trρ>93%. A földmű többi 

részében Trρ>90%-os tömörséget kell biztosítani. 

Teherbírás 

A földmű építésekor az alábbi teherbírási értékeket kell biztosítani: 

a földmű felső 50 cm-es rétegének 

 alsó 30 cm-es zónájának tetején:      E2 50 MN/m2 

felső 20 cm-es zónájának tetején:      E2 65 MN/m2 

 
Körforgalmú csomópont (7308 j. út „E” terhelési osztály esetén) 



 

45 

 

 4 cm AC11 kopó (F) kopóréteg 

 7 cm AC22 kötő (F) kötőréteg 

 9 cm AC22 alap (F) alapréteg 

 SAMI feszültségmentesítő réteg 

 15 cm CKt-4 cementstabilizációs útalap 

A tervezett pályaszerkezet és a forgalmi terhelési osztály alapján elvégezett fagyállóréteg 

méretezés szerint a fagyálló réteg 

hv=70-(20*1,5+15*1,2)=22 cm-re adódott, amit 25 cm-re kell kerekíteni. 

A földmű felső 0,5 m vastag rétegének felső 0,25 m vastag rétegét fagyálló szemszerkezetű 

(0,1 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 25 %, a 0,02 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 

10% lehet), jól tömöríthető, jól graduált M1-es minősítésű földműanyagból kell megépíteni.  

 

A földmű felső 0,5 m vastag rétegének alsó 0,25 m vastag rétegét jól tömöríthető min M-2 

minősítésű földműanyagból (Cu>6) kell megépíteni a vonatkozó e-UT 06.02.11:2007 útügyi műszaki 

előírás alapján. 

Tömörség 

A földmű felső 0,5 m-nek felső 0,25 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Tr96%. A 

földmű felső 0,5 m-nek alsó 0,25 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Tr93%. A földmű többi 

részében Tr86%-os tömörséget kell biztosítani. 

Teherbírás 

A földmű építésekor az alábbi teherbírási értékeket kell biztosítani: 

 a földmű felső 50 cm-es rétegének 

 alsó 25 cm-es zónájának tetején:     E2 45 MN/m2 

 felső 25 cm-es zónájának tetején:     E2  65 MN/m2 

 

Mellékutak. „C” terhelési osztály esetén 

 

5 cm AC-16 kopó (F) kopóréteg  
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8 cm AC-22 kötő (F) kötőréteg 

15 cm Ckt-T2 cementstabilizációs alapréteg 

 

A tervezett pályaszerkezet és a forgalmi terhelési osztály alapján elvégezett fagyállóréteg 

méretezés szerint a fagyálló réteg 

hv=65-(1,5*13+15*1,2)=27,5 cm-re adódott, amit 30 cm-re kell kerekíteni 

 

A földmű felső 0,5 m vastag rétegének felső 0,30 m vastag rétegét fagyálló szemszerkezetű 

(0,1 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 25 %, a 0,02 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 

10% lehet), jól tömöríthető, jól graduált M1-es minősítésű földműanyagból kell megépíteni.  

 

A földmű felső 0,5 m vastag rétegének alsó 0,20 m vastag rétegét jól tömöríthető min M-2 

minősítésű földműanyagból (Cu>6) kell megépíteni a vonatkozó e-UT 06.02.11:2007 útügyi műszaki 

előírás alapján. 

 
Tömörség 

 

A földmű felső 0,5 m-nek felső 0,30 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Trρ>96%. A 

földmű felső 0,5 m-nek alsó 0,20 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Trρ>93%. A földmű többi 

részében Trρ>88%-os tömörséget kell biztosítani. 

Teherbírás 

 

A földmű építésekor az alábbi teherbírási értékeket kell biztosítani: 

a földmű felső 50 cm-es rétegének 

 alsó 30 cm-es zónájának tetején:      E2 40 MN/m2 

felső 20 cm-es zónájának tetején:      E2 65 MN/m2 

 

Mellékutak. „B” terhelési osztály esetén 

 

5 cm AC-16 kopó (F) kopóréteg  

5 cm AC-16 alapréteg 

15 cm Ckt-T2 cementstabilizációs alapréteg 
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A tervezett pályaszerkezet és a forgalmi terhelési osztály alapján elvégezett fagyállóréteg 

méretezés szerint a fagyálló réteg 

hv=55-(1,5*10+15*1,2)=17,5 cm-re adódott, amit 25 cm-re kell kerekíteni 

 

A földmű felső 0,5 m vastag rétegének felső 0,25 m vastag rétegét fagyálló szemszerkezetű 

(0,1 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 25 %, a 0,02 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 

10% lehet), jól tömöríthető, jól graduált M1-es minősítésű földműanyagból kell megépíteni.  

 

A földmű felső 0,5 m vastag rétegének alsó 0,25 m vastag rétegét jól tömöríthető min M-2 

minősítésű földműanyagból (Cu>6) kell megépíteni a vonatkozó e-UT 06.02.11:2007 útügyi műszaki 

előírás alapján. 

Tömörség 

 

A földmű felső 0,5 m-nek felső 0,25 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Trρ>96%. A 

földmű felső 0,5 m-nek alsó 0,25 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Trρ>93%. A földmű többi 

részében Trρ>86%-os tömörséget kell biztosítani. 

Teherbírás 

 

A földmű építésekor az alábbi teherbírási értékeket kell biztosítani: 

a földmű felső 50 cm-es rétegének 

 alsó 25 cm-es zónájának tetején:      E2 50 MN/m2 

felső 25 cm-es zónájának tetején:      E2 65 MN/m2 

 

Üzemi lejárók és földutak burkolt szakasza 

 

6 cm AC-16 kopó 

20 cm M56 

 

A tervezett pályaszerkezet és a forgalmi terhelési osztály alapján elvégezett fagyállóréteg 

méretezés szerint a fagyálló réteg 

hv=50-(1,5*6+20*1,0)=21 cm-re adódott, amit 20 cm-re kell kerekíteni 
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A földmű felső 0,5 m vastag rétegének felső 0,20 m vastag rétegét fagyálló szemszerkezetű 

(0,1 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 25 %, a 0,02 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 

10% lehet), jól tömöríthető, jól graduált M1-es minősítésű földműanyagból kell megépíteni.  

 

A földmű felső 0,5 m vastag rétegének alsó 0,30 m vastag rétegét jól tömöríthető min M-2 

minősítésű földműanyagból (Cu>6) kell megépíteni a vonatkozó e-UT 06.02.11:2007 útügyi műszaki 

előírás alapján. 

 
Tömörség 

 

A földmű felső 0,5 m-nek felső 0,20 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Trρ>96%. A 

földmű felső 0,5 m-nek alsó 0,30 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Trρ>93%. A földmű többi 

részében Trρ>86%-os tömörséget kell biztosítani. 

Teherbírás 

 

A földmű építésekor az alábbi teherbírási értékeket kell biztosítani: 

a földmű felső 50 cm-es rétegének 

 alsó 30 cm-es zónájának tetején:      E2 40 MN/m2 

felső 20 cm-es zónájának tetején:      E2 65 MN/m2 

 

 

Gyalogjárda 

 4 cm  AC-8 kopó kopóréteg 

 15 cm  CKt-T2 cementstabilizációs alapréteg 

A tervezett pályaszerkezet és a forgalmi terhelési osztály alapján elvégezett fagyállóréteg 

méretezés szerint a fagyálló réteg 

hv=50-(4*1,5+15*1,2)=26 cm-re adódott, amit 25 cm-re kell kerekíteni. 

A földmű felső 0,5 m vastag rétegének felső 0,25 m vastag rétegét fagyálló szemszerkezetű 

(0,1 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 25 %, a 0,02 mm alatti szemcsék tömegszázaléka max. 

10% lehet), jól tömöríthető, jól graduált M1-es minősítésű földműanyagból kell megépíteni.  

 



 

49 

A földmű felső 0,5 m vastag rétegének alsó 0,25 m vastag rétegét jól tömöríthető min M-2 

minősítésű földműanyagból (Cu>6) kell megépíteni a vonatkozó e-UT 06.02.11:2007 útügyi műszaki 

előírás alapján. 

Tömörség 

A földmű felső 0,5 m-nek felső 0,25 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Tr96%. A 

földmű felső 0,5 m-nek alsó 0,25 m vastag rétegében a megkívánt tömörség Tr93%. A földmű többi 

részében Tr86%-os tömörséget kell biztosítani. 

Teherbírás 

A földmű építésekor az alábbi teherbírási értékeket kell biztosítani: 

 a földmű felső 50 cm-es rétegének 

 alsó 25 cm-es zónájának tetején:     E2 45 MN/m2 

 felső 25 cm-es zónájának tetején:     E2  65 MN/m2 

Megjegyzés a teherbírás és tömörségi követelményekkel kapcsolatban 

Az egyes rétegekre előírt minimális E2 érték és a rétegben szintén előírt minimális Tr> érték 

nem feltétlen összetartozó jellemző a használandó aktuális töltésanyagnál. Mindegyik feltételnek eleget 

kell tenni, annak ellenére is, ha esetleg ezáltal a másik tényezőnél magasabb értéket kell elérni. Egyes 

talajoknál felmerülhet annak kezelésének igénye is, amit csak a tényleges anyagnyerőhelyek 

ismeretében lehet meghatározni. 

10.3.5.  Földmunka lezárása 
 

A földmunkát a teljes tervezési szakaszon 0,50 m vastag durva szemcséjű talaj réteggel kell lezárni. Fagyálló 

réteget kell beépíteni a pályaszerkezet alatti földmű felső rétegében az 5.3.4. pontban meghatározott 

vastagságban.  

Szemeloszlása mind felső rétegben (A),mind az alsó rétegben (B) a Cu≥6 értéknek feleljen meg, az alábbi 

táblázat szerint. 

Szemcsés réteg a földmű felső 0,5 m 
rétegében 

Alsó határ 
(%) 

Felső határ 
(%) 

Szemcse-
átmérő 
(mm) 

 A B 
0,02 - 5 17 
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0,03 - 8 18 
0,04 - 10 20 
0,05 1 12 21 
0,06 2 14 22 
0,07 3 16 23 
0,08 5 17 24 
0,09 5 18 25 
0,10 5 19 26 
0,20 9 25 31 
0,30 11 31 35 
0,40 13 35 37 
0,50 15 39 40 
0,60 16 42 
0,70 18 45 
0,80 19 48 
0,90 20 49 
1,00 20 50 
2,00 26 61 
3,00 30 69 
4,00 33 76 
5,00 36 83 
6,00 38 89 
7,00 41 96 
8,00 43 100 
9,00 44 - 

10,00 46 - 
20,00 61 - 
30,00 73 - 
40,00 82 - 
50,00 90 - 
60,00 97 - 
65,00 100 - 

 

Szemcseátmérő: <0,02 mm iszap, agyag 
 0,10-0,02 mm homokliszt 
 2,00-0,10 mm homok 
 >2,00 mm kavics 

 

(A földmű felső 0,5 m-nek felső rétegében az „A” határ a mértékadó, a felső 0,5 m alsó rétegében a „B” határ a 

mértékadó.) 

 

10.3.6.  Töltésszélesítés 

 

A 74+220 és a 74+560 km szelvények között a meglévő töltés tönkremenetele volt 

megfigyelhető. Ezen töltéstest részletes vizsgálata fúrásokkal, dinamikus szondázással és nyílt 

feltárásokkal elvégeztük, melynek eredményeit a talajvizsgálati jelentés részletesen tartalmazza. A 
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vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy az itt lévő töltéstest - egy részének visszabontása után - 

alkalmas a rá- és melléépített új töltéstest többletterhének elviselésére.  

Ezen a szakaszon a korábban alkalmazott rézsűhajlás helyenként meredekebb, mint 1:1,5 és a 

töltéslábnál támasztószerkezet is beépítésre került. 

Jelen tervezés során az általánosságban megadott töltésszélesítés követelményeitől szigorúbb 

előírásokat betartva az új töltés 1:1,5-es rézsűvel megtámasztószerkezet nélkül megépíthető. Ezen a 

szakaszon a meglévő töltést oly módon kell visszabontani, hogy a kialakítandó új rézsűtest min 3,0 

széles legyen, de a meglévő töltést minden esetben legalább 2,0 m szélességben lépcsősen vissza kell 

bontani. A lépcsőzés kialakítása után a töltés a korábban megadott szélesítésre vonatkozó előírásokkal 

megépíthető. 

10.3.7. Kialakítandó padka minőségi követelményei 

 

A tömörség Tr>96% legyen, ami az itt alkalmazható kisebb tömörítő eszközökhöz igazodóan 

vékonyabb tömörítési rétegvastagságot kíván. A teherbírás átadáskor elvárható irányértéke E265 

MN/m2 

 

Padka építésének szabályai 

 

 A pályaszerkezet alatti felső, szemcsés anyagú javító-védőréteget 100 cm vastagságban 

tovább kell vezetni a szabad kifolyási felülethez.  

 A padkát a javító-védő réteg alsó síkjáig vissza kell bontani és újra kell építeni. Ez az alatti 

rézsűt vissza kell bontani, le kell lépcsőzni, a lépcsők szélességét úgy kell megválasztani, 

hogy a rézsű kisméretű tömörítőgépekkel tömöríthető legyen. 

 Az előbbi fölé kiváló vagy jó anyagú, nem erózióérzékeny, nem fagyveszélyes de lehetőleg 

közepes, de legfeljebb jó vízvezetőképességű anyagból kell elkészíteni a felső réteget. 

 A tömörség Tr  96% legyen, kisebb tömörítő eszköz alkalmazása esetén, vékonyabb 

max.25 cm-es tömörítési rétegvastagság. 

 Teherbírás átadáskor elvárható irányértéke E265 MPa. 

 A felszín oldalesése 5%, és füvesítés szükséges. 

 

10.3.8.  Bevágási rézsűk 
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A bevágási szakaszokon található iszap és agyagtalajok 1:1,5-es rézsűhajlással biztonsággal 

állékonyak. Az elkészült földműveket a szél és víz károsító hatása ellen azonnali védelemmel kell 

ellátni, ezért a rézsűfelületre 10 cm humuszt kell teríteni, és füvesíteni kell.  

Azokon a területeken, ahol térfogatváltozó kövér agyagok találhatók a rézsűvédelmet meg kell 

erősíteni. Ezen a szakaszon a rézsűk felületét 15 cm vastag geocellával kell burkolni, melyet humusszal 

kell kitölteni és füvesíteni kell. 

A térfogatváltozó agyagtalajok szakaszhatára a tervezési szakaszon: 

68+285-69+800 

70+800-73+550 

74+230-75+250 

75+900-77+900 

79+100-79+900 

80+850-82+700 

11. PÁLYASZERKEZETEK 

 
A tervezett aszfalt burkolatú útpályaszerkezetek az e-UT 06.03.13 és e-UT 06.03.21 műszaki előírások 
figyelembevételével az alábbiak szerint kerültek kialakításra. 
 
A meglévő 8 sz. főút pályaszerkezetére vonatkozóan – azokon a szakaszokon ahol az előzetes 

vizsgálatok alapján a vízszintes és függőleges vonalvezetés (a meglévő pálya geometriája) megfelel a 

tervezett kiemelt főút terezési paramétereinek és a meglévő burkolat, annak megerősítésével 

felhasználható  – burkolatállapot vizsgálat és felújítás-technológiai szakvéleményt készített a BME Út és 

Vasútépítési Tanszék (II.A.09.01. „A 8-as főút 69+055-118+000km szelvények közötti szakaszának 

burkolatállapot vizsgálata és felújítás-technológiai szakvéleménye” címmel). A vizsgálatok a meglévő 

pályaszerkezet réteg vastagságainak, a rétegek deformációs hajlamainak, aszfaltmechanikai 

jellemzőinek és a padka teherbírásának meghatározására vonatkoztak. Az eredmények alapján az 

alábbi táblázatban meghatározásra került a szakaszonként ajánlott burkolat felújítási-megerősítési 

technológia.  

Jelen I. szakaszra vonatkozóan a vízszintes és magassági vonalvezetés alapján a megerősítésre 

javasolt szakasz a 78+750-79+780 km sz. közé esik. Ezen a szakaszon a jobb pálya helyén kerül 

megerősítésre a meglévő burkolat. 

A megerősíthető szakasz hosszát a meglévő vonalvezetés drasztikus átalakítása indokolja. Mind 

helyszínrajzi mind magassági vonalvezetéshez, illetve a 110km/h tervezési sebességhez történő 
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igazodáshoz szükséges volt a nyomvonal kismértékű módosítására. Ez a módosítás a vizsgált 

szakaszon csak 1km útszakasz a fent említett szakaszhatárok közötti megerősítését teszi lehetővé. 

(Mivel a megmaradó szakaszhossz a beavatkozás arányában rendkívül rövid, célszerűnek látszik egy 

későbbi döntést hozni arra vonatkozóan, hogy a teljes 2x2 sávos kiépítés megerősítéses szakasz nélkül 

épüljön ki.)   

 
 
 

Kezdő sz. Végsz. 

Elméleti 
erősítés, 
Δha 

(mm) 

Réteg-hiba 
Hibás réteg 
hatástalanítása 

Erősítés rétegei az eredeti 
oldalesés mellett 

78+600 80+000 92 
1r: 47  
2r: 58  rossz 

eltávolítás 11cm marás, 5cm kopó, 7cm    
kötő-, 8cm alapréteg 

 
Jelen I. szakaszra vonatkozóan a vízszintes és magassági vonalvezetés alapján a megerősítésre 
javasolt szakasz a 78+750-79+780 km sz. közé esik. Ezen a szakaszon bal oldali szélesítés mellett a 
jobb pálya helyén kerül megerősítésre a meglévő burkolat. 
 
 
A meglévő burkolat megfelelő, egyoldali keresztesésének, ívekben túlemelésének kialakítása és további 
megerősítése esetén a jelenleg rendelkezésre álló burkolat szélesség nem elegendő, ezért a meglévő 
burkolat szélesítése válik szükségessé. Építés-technológia (minimálisan építhető szélesség) miatt a 
meglévő burkolatot  60-80 cm szélességben a teljes pályaszerkezet vastagságában vissza kell bontani 
és új pályaszerkezetet kell építeni a megerősítéshez illeszkedő réteg vastagságokkal az alábbi, az új 
főpálya szerkezetre vonatkozó rétegekkel.  
 
 
Főpálya,  8. sz. kiemelt  főút "K" terhelési osztálynak megfelelő „F” igénybevételi kategória – 
pályaszerkezet méretezés a  Forgalmi vizsgálat alapján (melléklet) 
 

5 cm AC16 kopó (F) kopóréteg 
7 cm AC 22 kötő (F) kötőréteg 
11 cm AC 32 alap (F) alapréteg 
SAMI feszültsémentesítő réteg 
20 cm CKt-4 cementstabilizáció útalap (feszültségmentesítéssel) 
 
 

Csomóponti  ágak - "D" terhelési osztálynak megfelelő „F” igénybevételi kategória  

4 cm AC 11 kopó (F) aszfalt kopóréteg 
7 cm AC 22 kötő (F) aszfalt kötőréteg 
7 cm AC 22 kötő (F) alapréteg 
SAMI feszültsémentesítő réteg 
15 cm CKt- T2 cementstabilizáció útalap (feszültségmentesítéssel) 
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Az alsóbbrendű utak terhelési osztályba sorolását a 7. fejezetben lévő táblázat utolsó oszlopa 
tartalmazza 
 
"C" terhelési osztálynak megfelelő „F” igénybevételi kategória 

5 cm AC 16 kopó (F) aszfalt kopóréteg 
8 cm AC 22 kötő (F) aszfalt kötőréteg 
15 cm CKt- T2 cementstabilizáció útalap (feszültségmentesítéssel) 
 

"B" terhelési osztálynak megfelelő „N” igénybevételi kategória 

5 cm AC 16 kopó (F) aszfalt kopóréteg 
5 cm AC 16 alap aszfalt alapréteg 
15 cm CKt- T2 cementstabilizáció útalap (feszültségmentesítéssel) 
 

Alsóbbrendű utak burkolatlan szakasza, üzemi lehajtó (stabilizált) 

6 cm AC 16 kopó (F) aszfalt kopóréteg 
20 cm M56 mechanikai stabilizáció 

 
 
Körforgalmak szigeteinél alkalmazott térkő burkolat 

8 cm betonkő burkolat 
3 cm zúzottkő ágyazat 
15 cm C 8/10 soványbeton alapréteg 
 

Földutak burkolatlan szakaszai 

20cm M56 mechanikai stabilizáció 
 

Körforgalmak rázóburkolata járható gyűrűn, be és kilépő padkán 

8 és 10 cm betonkő burkolat, 2/3-1/3 arányban mozaikszerűen rakva 
3 cm zúzottkő ágyazat 
15 cm C 8/10 soványbeton alapréteg 
 

Járda, buszmegállók peronja, buszváró 

4 cm AC 8 kopó aszfalt kopóréteg 
15 cm CKt- T2 cementstabilizáció útalap  
 
 

Burkolt elválasztó sáv 

5 cm AC 11 kopó aszfalt kopóréteg 
15 cm CKt- T2 cementstabilizáció útalap  
 

Tengelyterhelés-mérőhely („D” terhelési osztály) 

20 cm CP4/2,7 burkolat 

20 cm CKt-T2 alapréteg 

 
Záportározó burkolata Kislődnél jobb oldalon 
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gyephézagos betonburkolat 
15 cm homokos kavics 
1 réteg geotextília 

 

 

12. TERVEZETT VÍZELVEZETÉSI RENDSZEREK  

Az útépítéssel összhangban biztosítani kell az útról lefolyó, valamint a terepről az út felé gravitáló 
csapadékvizek összegyűjtését és elvezetését, valamint a keresztező vízfolyások és üzemi árkok út alatt 
való átvezetését. A tervezett utakról lefolyó ill. a környező területekről ide gyűlő csapadékvizeket az utak 
oldalán kialakított talpárkokkal vezetjük a befogadókba. 

A víztelenítési rendszer kialakításánál a fő szempont az volt, hogy a csapadékvizeket lehetőség szerint 
gravitációsan - még ha a tervezett talpárkok hosszesése minimális is - vezessük a befogadókba.  

12.1. Tervezett víztelenítési megoldások 
 
A tervezett víztelenítési megoldásokat a vízépítési helyszínrajzok és a hossz-szelvények, valamint a 
részletrajzok tervrajzai tartalmazzák.  

A talpárkok kialakítása a gyorsforgalmi út mellett csésze vagy trapéz szelvényű; trapéz szelvénynél a 
rézsűlábnál 1.5 m szélességű tisztítópadkával. A csomóponti ágak és keresztező utak mellett is 
trapézárok kerül kialakításra, 3 m töltésmagasság felett 1.0 m szélességű tisztítópadkával. Az 
alacsonyabb rendű utak mentén minden esetben trapézszelvényű árkokat terveztünk. 

12.2. Burkolat felszíni vízelvezetése 
 
Töltéses szakaszok víztelenítése. 

Ahol a tervezett gyorsforgalmi út egyenesben vagy ívben halad, I < 10‰ közötti hosszesésű és a H < 3,0 
m töltésmagasságú, az útpályára lehullott csapadékvizet filmszerűen elterítve tervezzük elvezetni a padka 
és rézsűfelületen a kétoldali talpárokba. I ≤ 3‰ hosszesés és H ≥ 3,0 m töltésmagasságnál a töltésrézsűt 
és a földpadkát fokozott biológiai védelemmel kell ellátni. Ebben az esetben figyelembe kell venni, hogy a 
forgalomba helyezett pálya mellett természetes (fű felnövés, por és hordalék lerakódás) vízvezetés 
alakulhat ki, ami a csekély hosszesés miatt vízmegállást eredményezhet. Ezeken a helyeken fontos, hogy 
folyamatos szemrevételezés alapján ezt a kialakuló szegélyt eltávolítsák. Ha ennek ellenére is kialakulnak 
lokális vízmegállási pontok a burkolat mellett, ott a későbbiekben kivezetést, surrantót kell kialakítani.  

Ahol a tervezett gyorsforgalmi út egyenesben vagy ívben halad, I > 10‰ vagy 3‰ < I < 10‰ hosszesés és 
H ≥ 3,0 m töltésmagasság esetén, stabilizált padkás szakaszon az útpályára lehulló és onnan lefolyó vizet 
a mélyvonali burkolat szélén kiépített szélesített vízvezető szegéllyel kell elvezetni a 50 m-ként kiosztott 
víznyelőkhöz. A víznyelőktől keresztcsatornákkal kerül továbbvezetésre a víz, surrantókon keresztül vagy 
közvetlenül a talpárokba bekötve. Burkolt padkás szakaszon az útpályára lehulló és onnan lefolyó vizet a 
mélyvonali burkolat szélén aszfalt vízvezető szegéllyel kell elvezetni a  ~50 m-ként kiosztott surrantókhoz. A 
surrantók talpárok csatlakozásainál az árkot 3.0 m hosszon burkolattal kell ellátni, ellenlapolt energiatörővel.  
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Bevágásos szakaszok víztelenítése 

Ahol a gyorsforgalmi út egyenesben vagy ívben halad és a bevágás mélysége H<3,0 méter a bevágás 
árokkal kerül kinyitásra. I < 10‰ hosszesés esetén az útpályára lehulló csapadékvíz filmszerűen kerül 
elvezetésre a padka- és a rézsűfelületen a talpárokba. I > 10‰ hosszesés esetén, stabilizált padkás 
szakaszon az útpályára lehulló és onnan lefolyó vizet a mélyvonali burkolat szélén kiépített szélesített 
vízvezető szegéllyel kell elvezetni a 50 m-ként kiosztott víznyelőkhöz. A víznyelőktől keresztcsatornákkal 
kerül továbbvezetésre a víz surrantókon keresztül vagy közvetlenül a talpárokba bekötve. Burkolt padkás 
szakaszon az útpályára lehulló és onnan lefolyó vizet a mélyvonali burkolat szélén aszfalt vízvezető 
szegéllyel kell elvezetni a  ~50 m-ként kiosztott surrantókhoz. 

Ahol a gyorsforgalmi út egyenesben vagy ívben halad, I < 10‰ hosszesés, H ≥ 3,0 m bevágás mélység és 
kb. 300 m bevágási hossz esetén kétoldali bevágási folyóka kerül kialakításra, hossz-szivárgóval.  A 
bevágási folyókák vezetik el hosszirányban az útpályára lehulló és onnan lefolyó vizet, bekötéssel a 
bevágást követő talpárokba. 

Ahol a tervezett gyorsforgalmi út egyenesben vagy ívben halad, I > 10‰ hosszesés és H ≥ 3,0 m bevágás 
mélység esetén kétoldali bevágási folyóka kerül kialakításra, a mélyvonali folyóka alatt szivárgóval 
kombinált hossz-csatornával ~50 m-ként víznyelős ellenőrző aknákkal, magas oldali folyóka alatt hossz-
szivárgóval ~100 m-ként víznyelőaknákkal, keresztcsatornákkal. Stabilizált padkás szakaszon az útpályára 
lehulló és onnan lefolyó vizet a mélyvonali burkolat szélén kiépített szélesített vízvezető szegéllyel kell 
elvezetni a hossz-csatorna akna kiosztásával azonos kiosztású víznyelőkhöz. A víznyelőktől 
keresztcsatornákkal kerül bekötésre a víz a hossz-csatornába. Burkolt padkás szakaszon az útpályára 
lehulló és onnan lefolyó vizet a mélyvonali burkolat szélén aszfalt vízvezető szegéllyel kell elvezetni a 
hossz-csatorna akna kiosztásával azonos kiosztású surrantókhoz. 

Bevágási folyókák alatt egyes esetekben – geotechnikai vizsgálat alapján – mélyszivárgó került 
elhelyezésre. 

Bevágásos szakaszokon a párhuzamos földutak egyben övárokként is szolgálnak. 

12.3. Szivárgó vizek elvezetése 
 
A burkolatszerkezet víztelenítésére a hosszirányú vízmozgás megakadályozására keresztszivárgók 
kerülnek elhelyezésre ~300 m-ként. Keresztszivárgók építését irányoztuk még elő az alábbi helyeken: 

 Hossz-szelvényi mélypontokba illetve a mélypont előtt és után 50 m-re. 
 Bevágásos szakaszok előtt és után. 
 Híd műtárgyak elé az esés felöli oldalon 

A padka alá a burkolatszerkezeti rétegek széle és a rézsű között paplanszerű szemcsés réteget terveztünk 
a burkolatszerkezeti rétegekben szivárgó vizek kivezetésére. Ezt a réteget töltésnél, illetve árokkal kinyitott 
bevágásnál a rézsűre terveztük kivezetni, bevágásos szakaszon a bevágási folyóka alatti hossz-szivárgóba 
terveztük bevezetni. 
A bevágási folyókák alatti hossz-szivárgókat a hossz-csatornák víznyelős ellenőrző aknáiba vagy a 
keresztcsatornák víznyelőaknáiba terveztük bekötni. Azon bevágási folyókás szakaszokon, ahol nem épül 
csatorna, ott a hossz-szivárgót a bevágást követő talpárokba terveztük bekötni. 
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A gyorsforgalmi út teljes hosszában, az út tengelyében, valamint a szivárgó réteg kivezetéssel elzárt 
szakaszain – híd műtárgynál – mind két oldalon a padka alatt hossz-szivárgó kerül elhelyezésre. 

12.4. Vízműtani számítás  
 
 
A vízműtani számítást a I.D_01.03. tervlap tartalmazza. 
 

12.5. Tervezett átereszek 
 

A 8 sz. főút alatti kisebb árkok, terepi csőátereszek átvezetéseihez Ø1,60 m nyílásnál kisebb méretet 
nem alkalmaztunk. Az átereszek az érkező mértékadó vízmennyiségeket biztonsággal át tudják vezetni. 
 
A keresztező utak alatti talpárkok átvezetéseihez alkalmazott legalább Ø1,00 m nyílású átereszek is 
megfelelnek a szállítandó vízhozam értékeket figyelembe véve. 
 
A 8 sz. főút alatti csőátereszek: 
 

Áteresz helye Mérete 
Út megnevezése Km szelvény D (m) 

Megjegyzés 

        
8. fkl. út 69+025 1,6   
8. fkl. út 69+150 1,6   
8. fkl. út 69+675 1,6   
8. fkl. út 69+700 1,6   
8. fkl. út 70+965 2,0   
8. fkl. út 71+355 2,0   
8. fkl. út 71+867 2,0   
8. fkl. út 72+260 2,0   
8. fkl. út 72+725 1,6   
8. fkl. út 73+530 1,6   
8. fkl. út 75+915 1,6 terepi 

B742 j. út 0+135 2,0x2,0 Perési-árok 
B743 j. út 0+265 2,0x2,0 Perési-árok 
8. fkl. út 77+153 1,6 terepi 
8. fkl. út 78+135 1,6 terepi 
8. fkl. út 78+780 1,6 terepi 
8. fkl. út 79+055 1,6 terepi 
8. fkl. út 79+638 1,6 terepi 
8. fkl. út 82+690 2,0   
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8. fkl. út 82+700 2,0   
8. fkl. út 85+894 2,0   
8. fkl. út 86+490 2,0   
8. fkl. út 87+762 1,6   
8. fkl. út 88+220 2,0   
8. fkl. út 92+235 1,6   
8. fkl. út 92+515 1,6   
8. fkl. út 93+805 1,6 Csigere-patak mellékág 

8. fkl. út 95+328 
1,5x1,5m iker 

keretelem 
Borszörcsöki-árok 

 

12.6. Vízfolyások keresztezése, korrekciók, tározók 
 
A főút tervezett nyomvonala több helyen keresztez meglévő állandó- és időszakos vízfolyásokat, 
árkokat és terepi mélyvonulatokat. 
 
A nagyobb vízfolyásoknál híd műtárgyak létesülnek, melyek külön szakági tervben kerülnek kiadásra. 
 
A kisebb vízfolyások, árkok általában mederkorrekcióval keresztezik a főutat. Ez alól kivételt képeznek 
azok az esetek, ahol a meglévő vízfolyás megfelelő szögben keresztezi a tervezett nyomvonalat. A 
felhagyott mederszakaszok minden esetben rekultiválásra kerülnek. 
 
A korrekciós medrek az előírás szerinti 10 éves intenzitású (Ip10%) csapadékhoz tartozó vízhozamra 
lettek méretezve, amelyre nagy biztonsággal meg is felelnek. 
 
A tervezési szakaszon mederkorrekciók, levezető medrek és átkötő árkok az alábbi helyeken kerülnek  
kialakításra: 
 
 
 

Meder Megjegyzés 
jellege neve helye hossza   

    megnevezés  km sz. oldal m   
átkötő árok - 8. sz. főút 68+291 jo 27 8313 j. úttól 8.sz. út árkába 

mederkorrekció - 8. sz. főút 69+690 mko 250 terepi mélyvonulat 

mederkorrekció 
névtelen árok 
(Torna-patak 

mellékág) 
8. sz. főút 71+355 bo 80   

mederkorrekció 
névtelen árok 
(Torna-patak 

mellékág) 
73304 j. út 0+305 mko 100 8. sz út 71+150 km sz. bo 

átkötő árok - 8. sz. főút 73+500 jo 50 F711 j. úttól 8. sz út árkába 

mederkorrekció Perési-árok B742 j. út 0+135 mko 100   

levezető meder 
Torna-patak felső  

szakasz 
8. sz. főút 75+000 bo 310 a mellékág meghosszabbítása 
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mellégága  

mederkorrekció 0306/12 hrsz árok 8. sz. főút 82+690 mko 220   

mederkorrekció 0305/2 hrsz árok 8. sz. főút 82+700 mko 170   

mederkorrekció - 8. sz. főút 
83+900-
84+600 jo 750 

0295 hrsz ároktól 0291 hrsz 
árokig 

mederkorrekció 0372 hrsz árok 8. sz. főút 85+120 mko 170   

mederkorrekció Csigere-patak B880 j. út 1+451 mko 90 8. sz út 88+922 km sz. bo 

mederkorrekció 
0221 hrsz árok 

(Csigere-p. 
mellékág) 

8. sz. főút 93+805 mko 270   

mederkorrekció 0218/4 hrsz árok 84103 j. út 0+370 mko 120 8. sz út ~94+000 km sz.  

mederkorrekció Csigere-patak 8. sz. főút 94+548 mko 185   

mederkorrekció Borszörcsöki 8. sz. főút 95+328 jo 60   

 
 
 
A tervezett tározók és terepi csőátereszek úgy kerültek kialakításra, hogy a főút elvezetésre kerülő vizei 

és a terepről elvezetésre kerülő víz ne keveredhessenek egymással. A tározókba csak az út felületéről 

elvezetésre kerülő vizek juthatnak.  

A tározók mérete úgy lett kialakítva az előírás szerinti 10 éves intenzitású (Ip10%) és 10 perc alatt lehulló 

csapadékmennyiség min. négyszeresét tudják tározni, amelyre nagy biztonsággal meg is felelnek. 

 

 

 

 

 

 

 

A tározók az alábbi helyen kerültek kialakításra: 

 

TÁROZÓ 
helye mérete 

megnevezés km sz. oldal   

8.sz gyorsforgalmi út 69+025 bal oldal V=400 m3 

8.sz gyorsforgalmi út 69+150 bal oldal V=600 m3 

8.sz gyorsforgalmi út 69+675 bal oldal V=800 m3 

8.sz gyorsforgalmi út 69+700 bal oldal V=2200 m3 

8.sz gyorsforgalmi út 77+573 jobb oldal V=400 m3 
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8.sz gyorsforgalmi út 78+135 mko V=2200 m3 

8.sz gyorsforgalmi út 78+780 mko V=600 m3 

8.sz gyorsforgalmi út 79+055 mko V=900 m3 

8.sz gyorsforgalmi út 79+638 mko V=880 m3 

 

12.7. Fontosabb vízépítési műtárgyak 
 

A talpárkok csatornába történő továbbvezetése estén, valamint vízfolyásokba való bevezetése előtt a 
hegyfelőli oldalon hordalékfogó műtárgyak beépítését irányoztuk elő a tervben. 

A talpárkok vízfolyásokba való bevezetésénél tisztító műtárgyak kerülnek elhelyezésre. A tisztítás 
kialakítását részletesen a környezetvédelmi dokumentáció tartalmazza. 

A tervezett útszakasz egy részén, 75+015 - 75+071 km szelvény között, jobb oldalon, az út töltése, 
meglévő horhasba érkezik. Ezen a szakaszon a rézsű védelmében, a horhas fenekén és a rézsű 
oldalában 1,0 m magasságig kőmatracos védelmet irányoztunk elő. 

12.8. 7308. j út, és a 8401 j. átépítendő út útvíztelenítése 

Befogadók, érintett vízfolyások, mederkorrekciók 

0296/7 hrsz.-ú önkormányzati árok 

 
A tervezési területen csak a 0296/7 hrsz.-ú önkormányzati árok található, amelyet a tervezett elkerülő 
nyomvonala érint. Az árok helyenként feltöltődött, az árokra tervezett átereszek feliszapolódtak, erősen 
csapadékos, belvizes időkben az árok a teljesen feltöltődik vízzel és a medrén kívül is áll a víz. A 
0296/7 árok a 8401.j. utat Ø0,40 m átmérőjű áteresszel keresztezi. A 8401. j. út után is folytatódik az 
árok, de már nem rendelkezik önálló helyrajzi számmal. Ezen a területen főként szántóföldeken halad 
és a 0288 hrsz.-ú földutat keresztezve a 0290/17 hrsz.-ú erdős területre folyik, ahol a meder megszűnik 
és a víz a természetes lefolyási viszonyokat követve szétterül. A lejtési viszonyokat tekintve a terület a 
8. sz. főút ~83+950 km sz.-ben levő átereszen keresztül a kb. 1 km levő Csigere-patak felé folyik. 
 
A 0296/7 jelű árok a befogadója a 8401.j. út talpárkának, valamint a környező szántóterületekről lefolyó 
vizeknek. 
 

0296/7 hrsz.-ú önkormányzati árok korrekciója 

 
 
Azon a szakaszon, ahol az árok a tervezett elkerülő út nyomvonalába esik a meglévő nyomvonal 
korrekciója szükséges. A tervező egyeztetett a Magyar Közúttal is a tervezett kialakítás tekintetében. 
Azon a szakaszon, ahol az önkormányzati árok korrekciójára lenne szükséges, ott a tervezett 7308.j út 
oldalesése bal oldali, tehát ellentétes, viszont a terep lejtésviszonyai miatt talpárok kialakítása célszerű, 
ezért a Magyar Közút véleményével összhangban ezen a szakaszon az önkormányzati árokban 
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összegyűlt csapadékvíz befogadója a tervezett elkerülő út árka lesz. Az árok kezelője a Magyar Közút 
lesz. Ezen a szakaszon a talpárkot ennek megfelelően méreteztük. Az árok keresztmetszeti kialakítása 
ennek megfelelő. 
 

A 8401. j. útkereszteződést elhagyva az önkormányzati árok tovább vezetődik a 0290/17 hrsz-ú erdős 
terület felé, ahol az árok elfogyva az árok által szállított csapadékvíz a terepen szétterülve szivárog 
tovább a lefolyási viszonyoknak megfelelően. Az árok ezen szakasza nem rendelkezik önálló helyrajzi 
számmal, javasoljuk az útépítéssel egyidejűleg ennek a szakasznak is az ingatlanhatárok rendezését. 
Ezen a rendezetlen szakaszon az árok szántóföld sávokon halad keresztül. Az árkon található 
átereszek eltömődöttek, az árok jelen pillanatban nem képes ellátni a feladatát. Kedvezőtlen időjárási 
körülmények között az árok melletti területeken is áll a víz, belvizes terület. 
 
A 8401.j út utáni szakaszon az árok ~70mh-on a 7308 j. árok jobb oldali talpárkaként halad. Ezen a 
szakaszon a 7308.j út burkolata átellenes, a burkolatról lefolyó vizek a 7308 j. út bal oldali talpárkában 
vezetődnek. A 7308. j út 0+390 km sz-től az árok nyomvonala visszatér az eredeti nyomvonalára. Ezen 
a szakaszon az árok méretezett keresztszelvényi kialakítását terveztük, majd az erdőbe való érkezése 
előtt a meder kiszélesítését terveztük, amely a lefolyást csillapítja. A 0288 hrsz.-ú földút keresztezésébe 
egy 1.0 m Ø átereszt terveztünk, amely után terméskőszórásos energiatörős kivezetésen keresztül 
szivárogtatjuk tovább a vizet a jelenleginek megfelelően.  
 

8. sz. főút talpárka  

 
A tervezett 7308 j út csapadékvizeit, valamint a környező területről érkező, az út felé lefolyó vizeket 
baloldalon a 0+306 km sz.-től, jobb oldalon a 0+390 km sz.-től az út talpárkában gyűjtjük és vezetjük 
tovább a 8.sz főút felé. Magyar Közút Zrt.-vel történt egyeztetésen elhangzottaknak megfelelően ezen 
szakasznak a befogadója a 8.sz főút jobb oldali talpárka. A 8. sz főút jobb oldali talpárkát a 7308. j út 
csatlakozásától a 8.sz főút ~83+950 km sz-ben levő átereszig az árok kotrása, tisztítása szükséges. A 
méretezéseknek megfelelően az árok jelenlegi keresztmetszete és esés viszonya alapján (geodéziai 
felmérés alapján ~60 cm fenékszélességű és 0.8-1 m mélységű 3.5‰ hosszesésű) a talpárok 
kapacitása lefolyó vizeket jelen állapotában is képes elszállítani. A talpárok 7308 j út 70 m-es 
szakaszának kotrása szükséges a talpárok csatlakozás biztosítása miatt, valamint az átereszig tartó 
szakasz tisztítása profilozása szükséges a megfelelő lefolyási viszonyok biztosítása érdekében. A 8. sz 
út ~83+950 km sz-ben levő áteresz tisztítása és kapacitásának ellenőrzése szükséges Magyar Közút 
Zrt. áteresz vonatkozó adatai alapján. A kapacitás ellenőrzés alapján az áteresz nagyobb átmérőjűre 
történő cseréjét terveztük. 
 

Burkolat felszíni vízelvezetése 
 
A tervezett út terephez közel, kissé kiemelve, illetve alacsony töltésen halad. 
 
Burkolt 2x1 sávos utak 3,0 m-nél alacsonyabb töltéses és 10‰-nél kisebb hosszesésű szakaszain a 
burkolatra lehullott csapadékvizet lepelszerűen kell levezetni a padkán és a rézsűn át a töltéslábnál 
kialakított talpárokba. 
 
A 10‰-nél nagyobb hosszesésű szakaszon tetőszelvény esetén mindkét oldalon, túlemelés esetén az 
ív belső oldalán „K” szegély építését terveztük. „K” szegélyt 50 m-ként meg kell nyitni és surrantóhoz 
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kell csatlakoztatni, amelyek a talpárokba vezetik a csapadékvizet. A surrantó talpárokba való 
csatlakozásánál a talpárkot szükséges hosszban burkolni kell. 
 

Burkolat szerkezet víztelenítése 
 

A padka alá a burkolatszerkezeti rétegek széle és a rézsű között paplanszerű szemcsés réteget 
tervezünk a burkolatszerkezeti rétegekben szivárgó vizek kivezetésére. Ezt a réteget töltésnél, illetve 
árokkal kinyitott bevágásnál a rézsűre tervezzük kivezetni. 
 

Talpárkok kialakítása 
 

A geotechnikai szakvélemény alapján elmondható, hogy a tervezési terület teljes hosszán magas 
talajvízzel kell számolnunk, így a szikkasztás nem lehetséges.  
 
Az út mindkét oldalán talpárkokat terveztünk. Az elvezető árokrendszert a környező területek lefolyási 
viszonyait figyelembe véve kell kialakítani. Biztosítani kell a természetes lefolyást. 
 
A tervezett talpárkok feladata egyrészt a burkolatra hulló, másrészt a környező területekre eső és onnan 
lefolyó csapadékvíz elvezetése a befogadóig, illetve annak tárózása. Az árkoknak a mértékadó 
csapadékvizet kártétel nélkül kell levezetniük, ezért a szükséges helyeken az árkokat burkolattal kell 
ellátni. A burkolás szükségességének általános feltétele, hogy a kialakuló mértékadó vízsebesség ne 
tudja elmosni az árok anyagát. 
 
A tervezett trapéz árok korona felőli rézsűhajlása 1:2.5, külső oldalon 1:1,5; a fenékszélesség tározó 
árok esetén min. 0.5m, Minimális árok mélység 0.5 m. Azon a szakaszon, ahol a 0296/7 hrsz.-ú árok 
beköt a 7308 j út talpárkába, ott az árokfenék szélessége 0.6 m, egészen addig, amíg az árok nem 
hagyja el a talpárok nyomvonalát.  
 
A 8401 j. út 7308 j. út kereszteződése utáni ~30 m-es szakasz burkolását terveztük , a meredekebb 
árokesés miatt, ezen a szakaszon az árok fenék szélessége 0.4 m. 
 
A 7308 j út a 0+970 km sz.-ben egy árkot keresztez, az árkot az út talpárkába be kell kötni. 
 
A 8. sz. főút jobb oldali talpárkát szükséges hosszban kotorni kell és tisztítani. A geodéziai felmérésből 
az árok fenék szélessége ~0.6 m, útkorona felé eső rézsűje ~1:2. 
 
A talpárkok kialakításánál nem szabad a külső oldalán póttöltést építeni mivel akkor megakadályozódna 
a környező területekről a lefolyás, a tervezésnél ezt figyelembe vettük, a minimális árok mélység a terep 
alatt lett kialakítva. 
 

 Átereszek 
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Az átereszeknek a mértékadó vízhozamot kártétel és káros kimosások nélkül kell levezetniük. Az 
áteresz nyílásméretének meghatározásakor a hidraulikus számítások mellett az üzemeltetési 
szempontokat is figyelembe vettük. 
 
Az átereszeket Q1%-os vízhozamra ellenőriztük. A tervezett elkerülő út alatt 1 m nyílás méretnél 
kisebben nem terveztünk. Útlejárók alá legalább 0.5 m átmérőjű csőáteresz terveztünk  
 
Tervezett átereszek:. 
 

Út neve  Szelvény  
 Áteresz 

átmérője [m] 
7308.j. út 00+285 1,00 
8401.j. út 00+028 0,50 
8401.j. út 00+067 1,00 
8401.j. út 00+125 0,60 
önkormányzati árok 
továbbvezetése (HÓD CSŐ) 

 1.0 

7308.j. út 00+629 0,80 
7308.j. út 00+773 0,80 
7308.j. út (ROCLA RAP 30 cm 
süllyesztve) 

00+992 1,20 

8. sz. főút   1,20 
 

A tervezett átereszek elő- és utómedrét, ha az Ø<1.0m 5-5 mh; Ø> 1.0 m, akkor 10-10 mh burkolni kell.  
 
A tervezett út nyomvonala hosszú szakaszon érinti a 0296/7 hrsz-ú önkormányzati árkot, amelyen több 
áteresz is található a telkek megközelítése miatt. Ezeket az átereszeket elbontjuk, mivel a tervezett út 
területére esnek. Megvizsgáltuk az önkormányzati árok nyomvonalát, hogy hol szükséges továbbra is 
biztosítani az átjárást. Ide egy HÓD-csöves átereszt terveztünk, amely után terméskőszórásos 
energiatörős kivezetést terveztünk a meglevő megmaradó árok felé, amely fokozatosan megszűnik, így 
az érkező víz jelenleg is szétterülve szivárog tovább. Az áteresz előtti szakaszon az árok 
keresztmetszeti méretének megnövelését terveztük, amely a lefolyás további csillapítását eredményezi. 
Ezáltal biztosítottuk a jelenlegi lefolyási viszonyok megtartását.  
 
Az elbontandó átereszek: 
 

Út neve   oldal Szelvény  Átmérő   hossz 
7308.j. út jobb o. 00+305 0,40 12,0 
7308.j. út jobb o. 00+340 0,40 20,0 
7308.j. út jobb o. 00+385 0,40 7,0 
7308.j. út jobb o. 00+435 0,40 7,0 
8401.j. út bal o. 00+028 0,40 10,0 
8.sz.főút    83+950 1.0 20,0 

 
 

 Vízműtani számítás 
 



 

64 

A mértékadó csapadékvíz mennyiségét az úgynevezett racionális méretezési módszerrel határoztuk 
meg, a Q= .q.F képlet alapján , ahol  
 

q= fajlagos vízhozam (l/s ha) 
F= vízgyűjtő terület (ha) 
= lefolyási tényező. 

 
A tervezett talpárkokat a nyílt medrekre vonatkozó (permanens és egyenletes vízmozgást feltételezve) 
Chézy- képlet alkalmazásával ellenőrizhetők: 
vk=C*R*I 
 
A talpárok szelvényben lefolyó vízhozamot a Q= F*v < Qm összefüggés alapján határozzuk meg.  
 
A nyílt medrek vízszállító képességének számítását az MI 10 291-2 műszaki irányelv tartalmazza. 
 
Az árkokat a mértékadó csapadékból származó vízmennyiségre méreteztük, Az út talpárkait a 10 éves 
gyakoriságú 10 perces időtartamú csapadékra méreteztük. Az árkok méretezésénél figyelembe vettük, 
hogy belvizes területen haladnak a vizsgált nyomvonalak.  
 
Amennyiben az összegyülekezési idő nagyobbnak adódott 10 percnél, akkor meghatároztuk az ehhez 
az értékhez tartózó csapadékintenzitást (ip1%), (ip10%), majd a terület lefolyási viszonyait (=lefolyási 
tényező) figyelembe véve a mértékadó (Q=Qb+Qt) vízhozamot. 
 
    ip1%   Q1% =  x A x ip1%  - átereszek 
    ip10%   Q10% =  x A x ip10%  - medrek, árkok 
 
A tervezési szakaszon az útpálya által elzárt területek mértékadó összefolyását a Wisnovszky féle  

 
összefüggés alapján határoztuk meg, amely egy területre a mértékadó összegyülekezési időt adja meg 
eredményül. 
 
A 7308. j elkerülő út figyelembe vett vízgyűjtő területei: 
 
Bal oldali árok: 
0+120 – 0+280 km sz.-ek között  3,3 ha 
0+315 – 1+000 km sz.-ek között  21,9 ha 
 
Jobb oldal: 
0+120 – 0+280 km sz.-ek között  11,5 ha (0296/7 hrsz.-ú árok vízgyűjtője) 
0+320 -0+390 km sz.-ek között 0.4 ha + a 8401. j. út 0+066.9 km sz-ben levő áteresz 

által tovább vezetett (7308. j elkerülő út 0+120 – 0+280 
km sz-ek közötti szakasz mindkét oldaláról lefolyó) 
csapadékvíz a mértékadó 

0+390 – 1+000 km sz.-ek között környező területről nem érkezik lefolyó csapadékvíz 
 
A talpárkok ezen felül a burkolatról lefolyó vizeket szállítják. 
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=lefolyási tényező értékei 
szántó terület: 0.1 
burkolt felület: 0.85 
családi házas beépítés: 0.3 
 

13. FORGALOMTECHNIKA 

FORGALOMTECHNIKAI KIALAKÍTÁS 

A forgalomtechnikai tervezés az érvényes műszaki előírások alapján történt, melyek az alábbiak: 
A tervezés a jelenleg hatályos Útügyi Műszaki Előírások (továbbiakban ÚME), tervezési útmutatók 
(továbbiakban: TÚ), illetve szabványok szerint történik. A felhasznált ÚME és TÚ előírások: 
 
e-UT 03.01.11   [ÚT 2-1.201:2008]    Közutak tervezése (KTSZ), mint alapvet  
 
e-UT 04.00.11   [ÚT 1-1.123]            A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata 

    (JTSZ) 
e-UT 04.02.12 - e-UT 04.02.34   [ÚT 2-1.124-1.134]      Közúti jelzőtáblák 
e-UT 04.02.12  ÚT 2-1.124/1M          Közúti jelzőtáblák. A feliratok betűi, számjegyei 

    és írásjegyei 
e-UT 04.02.21  ÚT 2-1.125/1M  Közúti jelzőtáblák. Veszélyt jelző táblák és 

    jelképeik 
e-UT 04.02.31  ÚT 2-1.129/1M  Közúti jelzőtáblák. Különleges szabályokat 

    jelző táblák és jelképeik 
e-UT 04.02.25  ÚT 2-1.130/1M  Közúti jelzőtáblák. Tájékoztató jelzőtáblák és 

    jelképeik 
e-UT 04.02.32  ÚT 2-1.131   Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító és utaló  

    jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.32  ÚT 2-1.131/1M  Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító és utaló  

    jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.26  ÚT 2-1.132/1M  Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és 

    jelképeik 
e-UT 04.02.26  ÚT 2-1.132/2M  Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és 

    jelképeik 
e-UT 04.02.33  ÚT 2-1.133  Közúti jelzőtáblák. Idegenforgalmi jelzőtáblák 

    és alkalmazásuk 
e-UT 04.03.21  ÚT 2-1.150 és   Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és 

 ÚT 2-1.150/1M  elrendezése   
e-UT 04.00.13  ÚT 1-1.156  A közúti útbaigazítás rendszerének és  

    jelzéseinek követelményei 
e-UT 04.02.13  ÚT 2-1.157   Közúti jelzőtáblák. Az útbaigazító jelzőtáblák 

    megtervezése, alkalmazása és elhelyezése 
e-UT 04.02.13  ÚT 2-1.157/1M   Közúti jelzőtáblák. Az útbaigazító jelzőtáblák 

    megtervezése, alkalmazása és elhelyezése 
e-UT 04.04.11  ÚT 2-1.101  Közúti vezetőkorlát. Elhelyezési előírások 
e-UT 04.04.21  ÚT 2-1.102  Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát 
e-UT 05.02.43  ÚT 2-1.106  Útburkolati jelek festékei. Oldószeres  

    hideg plasztikok. oldószertartalmú,  
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    egykomponensű, hidegen keményedő  
    festékek 

e-UT 04.03.11  ÚT 2-1.113  Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) 
e-UT 04.03.11  ÚT 2-1.113/1M  Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) 
e-UT 04.02.11  ÚT 2-1.114  Közúti jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása 

    és elhelyezése 
e-UT 03.02.21  ÚT 2-1.115  Útcsatlakozások ideiglenes műszaki előírásai. 

    Kapubehajtók, telekbejárók, üzemanyagtöltő 
    állomások és egyéb, közutak melletti  
    kiszolgáló létesítmények közúti kapcsolata 

e-UT 04.01.21  ÚT 2-1.120  Közúti forgalomirányító berendezések.  
    Fényjelző készülékek 

e-UT 03.07.22  ÚT 2-1.137  Pihenőhelyek és szolgáltató létesítmények 
    telepítése gyorsforgalmi közút, úthálózat mellé 

e-UT 04.02.41  ÚT 2-1.140  Közterületi információs táblák megtervezése, 
    alkalmazása és Elhelyezése 

e-UT 04.00.14  ÚT 1-1.149   A közúti útburkolati jelek szabályzata  
e-UT 04.01.11  ÚT 2-1.153  Változtatható jelzéstartalmú közúti jelzőtáblák 
     követelményei 
e-UT 03.01.11  ÚT 2-1.201  Közutak tervezése 
e-UT 07.05.11  ÚT 2-1.403  Közúti visszatartó rendszerek II.  
     Követelmények hidakon 
 
A tervezés során figyelembe vett jogszabályok a következők: 
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről 
4/2001. (I: 31.) KÖVIM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről. 
11/2001. (III. 13.) KÖVIM rendelet az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól 
40/2001. (XI. 23.) KÖVIM rendelet a közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek 

követelményeiről 
83/2004. (VI: 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és 

elhelyezésének követelményeiről. 

13.1. Útburkolati jelek 

Az útburkolati jeleket az alábbi méretekkel kell felfesteni a 11/2001. sz. KöViM rendelet és az e-UT 
04.03.11, e-UT 04.03.21 Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelően: 

 

 

 
2x2 sávos 
8. sz. főút 

84 sz. főút, 
külterületi 

országos közút 

helyi út 

úttest szélét jelző vonal vastagsága (d) 0,20 m 0,15m 0,15 m 

záró- és terelővonal vastagsága (d) 0,15 m 0,12 m 0,12 m 

terelővonal / -köz hossza (sűrítéskor) 4/8 m 4/8 m (4/2 m) 2/4 m 

úttest kijárati szélét jelző vonal,  

vonal / köz hossz 
3/3 m 3/3 m 1,5/1,5 m 
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forgalom elől elzárt terület határvonalának 
vastagsága d d d 

forgalom elől elzárt terület sraffozása 1d-2d 1d-2d 1d-2d 

megállás helyét jelző vonal szélessége 0,50 m 0,50 m 0,50 m 

egyéb jelek (pl. nyilak pajzsok) 5 m 5 m (terelőnyíl 3 
m) 3 m 

 

A tervezett szakaszon valamennyi útburkolati jel tartós eljárással készítendő. A szintbeni csomópontok 
esetén tervezett szigetek esetében a szegélyeket sárga fedőfestékkel kell ellátni. 

Záróvonalak előtt terelővonal sűrítést terveztünk 60 méter hosszon 3 db terelőnyíllal, 16 – 36 - 48 m 
kiosztással. 

 

 

13.2. Közúti jelzőtáblák 

A KRESZ jelzőtáblákat a 4/2001. sz. KöViM rendelet és az e-UT 04.02.11-12, e-UT 04.02.21-26 és e-
UT 04.02.31 sz. előírások szerint, 2. típusú (HIP-10) fényvisszavető fóliával, betontömbbe ágyazott  
89-es horganyzott acélcső tartóoszlopra szerelve irányoztuk elő. A táblák alaplemeze horganyzott acél 
legyen. A jelzőtáblák hátoldalát tükröződésmentes bevonattal (pl. porszórás) kell ellátni. 
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A táblák az alábbi méretekben készüljenek: 

 

Lakott területen belül Lakott területen kívül 
A jelzőtáblák alakja és típusa 

helyi úton országos közúton alsóbbrendű úton 
főúton 

Kör 600 600 600 750 
Háromszög 600 750 750 900 
Főútvonal, főútvonal 

vége 450 450 - 600 

Kijelölt 
gyalogosátkelőhely 600 750 750 750 

Vasúti átjárót előjelző 350x1000 350x1000 350x1000 350x1000 

Besorolás rendje D = 800, E ≥ 640 
D = 1000, E ≥ 800 

D = 800, E ≥ 640 
D = 1000, E ≥ 800 

D = 800, E ≥ 640 
D = 1000, E ≥ 800 

D = 800, E ≥ 640 
D = 1000, E ≥ 800 

Iránytábla (téglalap) 
500x1500 
500x2000 
500x2500 

500x1500 
500x2000 
500x2500 

500x1500 
500x2000 
500x2500 

500x1500 
500x2000 
500x2500 

Iránytábla (négyzet) 500 500 500 500 
Terelőtábla 250x1000 250x1000 250x1000 250x1000 
Kettős terelőtábla 500x1000 500x1000 500x1000 500x1000 
Minden egyéb négyzet 
alakú 600 600 600 600 

N
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Minden egyéb téglalap 
alakú 600x750 600x750 600x750 600x750 

Nyolcszög 600 600 600 750 
Vasúti átjáró kezdete 1200 1200 1200 1200 

13.3. Közúti visszatartó rendszerek 

A visszatartó rendszerek elhelyezését és alkalmazandó paramétereit az e-ÚT 04.04.12:2010 „Közúti 
visszatartó rendszerek I.” c. ÚME szerint alakítottuk ki. 

Alkalmazott feltartóztatási fokozatok: 
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2x2 sávos 

8 sz. főút

csomóponti 

ágak, 

külterületi 

főutak

Külterületi 

mellékutak
Földutak

0-100 m közötti rövid szakaszok optikai összekötése H1 H1 N2 -

0-3 m töltésmagasság esetén trapéz árok, illetve 1:1,5 rézsű mellett H1 H1 - -

3-7 m töltésmagasság esetén H1 H1 N2 N2

7-12 m töltésmagasság esetén H2 H2 H1 H1

12 m-nél magasabb töltésmagasság esetén H3 H2 H2 H2

R<1,2xRmin sugarú ívek  külső oldalán H1 H1 N2 -

pillérvédelem a koronaéltől 2,5-5 m távolságra H1 H1 N2 -

pillérvédelem a koronaéltől 2,5 m-nél kisebb távolságra H2 H1 H1 -

pillérvédelem a távlati elválasztó sávban H2 - - -

Rézsűkúpok, bevágási rézsűk burkolt szakaszai, támfalak mellett H1 - - -

KRESZ tábla - - - -

útbaigazító tábla H1 - - -

zajárnyékoló fal a koronaéltől 2,5 m-en belül H2 H1 - -

töltéslábtól számított 10 m-en belül tó vagy élő vízfolyás esetén H2 H1 N2 N2

töltéslábtól számított 10 m-en belül párhuzamos közúti pálya esetén H1 H1 - -

töltéslábtól számított 10 m-en belül gyalog- és/vagy kerékpárút esetén H1 - - -

pihenőhely, megállóhely mellett H1 - - -

Alkalmazott feltartóztatási fokozat

Visszatartó rendszer alkalmazásának esetei

 

A tervezett visszatartó rendszerek pontos elhelyezését és paramétereit a helyszínrajzokon jelkulcs 
szerint tüntettük fel. 

13.4. Vezetőkorlátok 
 
Vezetőkorlátot terveztünk: 

- a középső elválasztó sávban, 

- mindkét oldali padkában 

A középső elválasztó sávban - az üzemi átjárók kivételével - két külön oszlopsorra helyezett H2 
visszatartási fokozatú vezetőkorlátot alkalmaztunk. Az üzemi átjárókban közös oszlopsorra szerelt, 
kétoldali H2 visszatartási fokozatú vezetőkorlátot terveztünk. 

A vezetőkorlátok elhelyezését, adatait a részletes helyszínrajzok mutatják be. 

A 8 sz. főút teljes tervezési szakaszának tekintetében az alábbi hosszakban épül biztonsági korlát: 
H1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát 31614 m 
H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát 54720 m 
H3 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát 360 m 

 

Vezetőkorlátot terveztünk minden olyan helyen, ahol a koronaél és az árok fenékszintje közötti 
magasság eléri, vagy meghaladja a 3,0 métert, valamint a műtárgyak védelmére. 
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A forgalomtechnikai szaktervező és a víztelenítést, a közműveket, illetve egyéb földalatti 
létesítményeket tervező szaktervezők tételesen egyeztették a tervezett megoldásaikat. Tekintettel arra, 
hogy a közúti biztonsági rendszerek helye kötött, az avval párhuzamosan vezetett csatornák, 
dréncsövek, kábelek és egyéb vezetékek helyét szaktervezőik úgy határozták meg, hogy az építési 
folyamat végén végzett korlátoszlop leverés ne veszélyeztesse az említett földalatti létesítményeket. 
Ugyanakkor a keresztirányú, vagy pontszerű létesítmények (pl. keresztirányú vezetékek, 
keresztkivezetéses víznyelők, surrantók szegélymegnyitásai, stb.) és a korlátoszlopok egy helyre való 
esése gyakorlatilag elkerülhetetlen, ezért az ilyen eseti problémákat tervezői művezetés keretében lehet 
csak, és kell megoldani. Fontos követelmény, hogy a korlátoszlopok leverését csak az után lehet 
megkezdeni, hogy az adott szakaszon rendelkezésre állnak a takart létesítmények megvalósulási 
(bemérési) adatai. 

A műtárgyak szegélyében és egyéb objektumok védelmében elhelyezett vezetőkorlátok – azokkal 
egyező feltartóztatási fokozatú – korlátfelvezetéseinek és átmeneti szerkezeteinek hosszát az alábbiak 
szerint kell kialakítani: 

8 sz. főút 2x2 sávos szakasza: 

- akadály előtt 40 méter (+ lefuttatás vagy átmeneti szerkezet) 

- akadály után 20 méter (+ lefuttatás vagy átmeneti szerkezet) 

84 sz. főút, csomóponti ágak és országos közutak: 

- akadály előtt 20 méter (+ lefuttatás vagy átmeneti szerkezet) 

- akadály után 20 méter (+ lefuttatás vagy átmeneti szerkezet) 

A vezetőkorlátot 100 m-nél kisebb megszakítás esetén folyamatosan, megszakítás nélkül terveztük. 

A "szabadon végződő" korlátvégeket előregyártott betontömbbe, vagy a termékcsaládhoz tartozó és az 
MSZ EN 1317 1-5 szabványsorozatnak megfelelő elemmel le kell futtatni. 

A vezetőkorlátok a teljes tervezési szakaszon csak egyoldalas kivitelűek lehetnek. 

A vezetőkorlátokra alkalmazási engedéllyel rendelkező, a korlátelem középső hajlatába csavarral 
rögzíthető ék alakú jelzőtesteket kell szerelni, melyekre mindkét irányból DG minőségű öntapadó fólia 
fényvisszavető felületet kell felragasztani, vagy megfelelő prizmát felszerelni az alábbi kiosztás szerint: 

Vízszintes 
ív sugara R (m) 

Kiosztási távolsága (m) 

-60 4 
61 - 150 12 
151 - 300 16 
301 - 600 24 

601 - 50 

A fényvisszaverő optikai elemeket egyirányú pályákon a menetirány szerint vörös, a hátoldalán fehér 
színben, kétirányúakon a menetirány szerinti jobb oldalon vörös, a bal oldalon fehér színnel kell 
kialakítani. A korlátprizmák típusát Kezelővel előzetesen jóvá kell hagyatni. 

A folyópályán földbe vert acélszalag vezetőkorlátok oszlopai – a Szabványügyi Hivatal állásfoglalása, 
valamint a villámvédelemről is rendelkező II/2 2002 (I.13) BM rendelet alapján – természetes földelőnek 
tekinthetők, ezért azok esetében további villámvédelmet nem terveztünk. 
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13.5. Vezetőoszlopok 

Vezetőoszlopokat az útpályák vezetőkorláttal el nem látott padkáin kell elhelyezni az e-UT 03.01.11 
műszaki előírás 1.13.2. pontja szerint. 

Vezetőoszlopok - az ÚT 2-1.201:2008 „Közutak tervezése” sz. ÚME 1.13.2. pontja szerint - az útpályák 
vezetőkorláttal el nem látott padkáin kell elhelyezni, illetve a középső elválasztósáv azon szakaszain, 
ahol a korlát és a forgalmi sáv belső széle közti távolság meghaladja a 1,50 m-t, valamint azon 
padkaszélesítéses szakaszokon, ahol a vezetőkorlát 3,5 m-nél jobban eltávolodik a forgalmi sáv 
szélétől. 

A vezetőoszlopokat, fényvisszaverő optikai elemekkel kell ellátni egyirányú pályákon a menetirány 
szerint vörös, a hátoldalán fehér színben, kétirányúakon a menetirány szerinti jobb oldalon vörös, a bal 
oldalon fehér színben. 

Vezetőoszlopok sűrítése ívekben: 

Vízszintes 
ív sugara R (m) 

Kiosztási távolsága (m) 

-60 5 
61 - 150 10 
151 - 300 15 
301 - 600 25 

601 - 50 

A vezetőoszlopokra DG fóliából kell a 40x180 mm-es méretű fényvisszaverő felületeket felragasztani. 

A padkában elhelyezett vezetőkorlátokon, vagy vezetőoszlopokon 200 m-ként hektométer címkét kell 
elhelyezni. 

13.6. Kijárati elemek 
 
Műanyagból készült kijárati elemeket (püspöksüveg) kell elhelyezni a lassítósávok végén, a csomóponti 
kijáratoknál. 

13.7. Fényvédő háló 
 
A vakítás ellen a középső elválasztó sávban fényvédő hálót terveztünk. A fényvédő hálót mindig az ív 
belső oldala felé eső vezetőkorlát-sorra kell felhelyezni, a helyszínrajzokon megjelölt oldalra. 
 
A háló magassága 800 mm-nél kisebb nem lehet.  
 
A 8 sz. főút főpályájával párhuzamosan futó burkolt, országos közutak esetén, amennyiben az 
szükséges volt, fényvédelem került betervezésre a padkaoldali vezetőkorlátokra is. Ezt a távlatiban 
elhelyezendő zajvédő fal nyomvonalak esetén azok kiépítéséig a vezetőkorláton szükséges elhelyezni. 
A közvilágítással ellátott szakaszok miatt fényvédelem tervezésére nem volt szükség. 

13.8. Útbaigazító rendszer 
 

A tervezés alapját a e-UT 04.02.11-12 és e-UT 04.02.32 számú Útügyi Műszaki Előírások képezték. 
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A tervezéssel érintett útvonalon, illetve a csomópontokon közlekedők útbaigazítását szolgáló, 
útirányjelző és előjelző táblák telepítési helyeit és feliratait a részletes helyszínrajzokon adjuk meg. 
Annak érdekében, hogy az útirányjelzés rendszere összességében és összefüggéseiben is áttekinthető 
legyen, ezt az átnézeti helyszínrajzokon is bemutatjuk. 

13.8.1. Szerkesztési méretek meghatározása 

- 8 sz. főút 2x2 sávos szakasza:   BM280 
- 8 sz. főút csomóponti ágai:    BM280 
- 8 sz. főút csomóponti ágai – térképes táblák: BM210 

 
- 84 sz. főút:      BM280 
- 84 sz. főút – térképes táblák:   BM210 

 
 

- külterületi országos közutak:   BM175 
- külterületi országos közutak térképes táblái:  BM140 
- körforgalmak kijárati táblái:    BM105 
- helyi közutak:     BM140 

13.8.2. A táblák színe és anyaga 

- 8 sz. főút 2x2 sávos szakasza:   ZÖLD 
- 8 sz. főút csomóponti ágai:    ZÖLD 
- 84 sz. főút:      ZÖLD 
- külterületi országos közutak:   ZÖLD 

 
Az tervezett táblákon alkalmazott betétek színe: 

- főutakra  utaló pajzs-betét:     ZÖLD (H-típusú pajzs), 

- nemzetközi út jelzésére vonatkozó pajzs-betét:  ZÖLD (E-típusú pajzs), 

- helyi úticélra vonatkozó információk:   FEHÉR betét 

A táblákon alkalmazandó fényvisszaverő fólia típusa:  

- oldalsó táblánál:   2. típus (HI) alap, 3. típus (DG) felirat és fényél 

A táblák hátoldalát a vakító fényvisszaverődések ellen világosszürke matt festéssel kell ellátni. 

Táblák és tartószerkezeteik anyaga tüzihorganyzott acél. Az alaptestek betonminősége C16/20-XC4-
32-F3-XA1 Msz 4798-1:2004, a csőoszlopok körül 6 mm lágyvasból hajlított spirálkengyellel. 

13.9. Km és légi km jelző táblák 
 
Km szelvény táblákat minden kerek kilométer szelvényben a 8 sz. főút 2x2 sávos szakaszain a két 
padkában, míg az úgynevezett légi km jelző táblákat minden kerek 5 km-ben az elválasztó sávban kell 
elhelyezni. 
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13.10. MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM 

A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani az alább felsorolt munka-, tűz- és 
környezetvédelemre vonatkozó főbb jogszabályok, szabványok és utasítások, valamint minden egyéb, 
itt fel nem sorolt, a munka-, tűz- és környezetvédelem körébe tartozó érvényes jogszabályok, az 
anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések 
kezelési utasításainak, a kivitelező cég(ek) munkavédelmi szabályzatának előírásait. 

 

Munkavédelem 

1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről 
5/1993 (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
3/2001(I.31.) KÖVIM rendelet A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 

követelményei 
ÚT 2-1.119:2007 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes 

forgalomszabályozása 
ÚT 1-1.145:2001 A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 

szabályzata. 
ÚT-2-1.152:2001 A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei 
MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai 

követelményei 
MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások 

biztonságtechnikai követelményei. 
MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbetonmunkák biztonságtechnikai 

követelményei. 
MSZ-04-965:1984 Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési követelményei 
MSZ-10-280:1983 Szennyvíz-, és csapadékvíz-csatornázás munkavédelmi 

követelményei.. 
MSZ 17305:1983 Anyagmozgatási munkák általános biztonsági követelményei. 
MSZ 14399:1980 Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások 

munkavédelmi követelményei. 
MSZ EN 60439-4:1995 Felvonulási helyszínek berendezéseinek egyedi követelményei 
4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat 

Tűzvédelem 

28/2011.(IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

Környezetvédelem 
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 
16/2001. (VII. 18.) KöM rend. a hulladékok jegyzékéről 
10/2002. (III. 26.) KöM rend. hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 

módosításáról 
98/2001. (VI. 15.) Korm. rend. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről 
21/2001 (II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 
MSZ 21854:1990 A környezeti levegő tisztasági követelményei 
MSZ 21854:1990/1M:1993 
MSZ 21854:1990/2M:1994 
MSZ 21854:1990/3M:1994 
MSZ 21854:1990/4M:1995 
MSZ 21854:1990/5M:1995 
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284/2007. (X.29.) Korm. rendelet. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól. 
93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- 

és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 
 
 

14. MŰTÁRGYAK 

A tervezési szakaszon az alábbi táblázatban felsorolt műtárgyak épülnek, melyek terveit a „B. 
Hídépítés” külön szakági tervdokumentációk tartalmazzák: 

B690 Felüljáró a 69+087,74 km szelvényben a Székesfehérvár-Szombathely vv. felett  
B696 Felüljáró 69+690 km szelvényben vízfolyás felett  
B696J Felüljáró 8313. j út 1+472 km szelvényben vízfolyás felett 
B696B Felüljáró F691. j földút 0+225 km szelvényben vízfolyás felett 
B709 Aluljáró a 70+900 km szelvényben B700j. burkolt út alatt 
B713 Gyalogos aluljáró a  71+360 km szelvényben 
B735 Felüljáró a 73+580,38 km szelvényben a Székesfehérvár-Szombathely vv. felett 
B742 Felüljáró a 74+245 km szelvényben a 83114. j. Csehbányai bekötőút felett 
B743 Felüljáró a 74+366 km szelvényben Kislődi -Torna-patak felett 
B744 Felüljáró a 74+489,50 km szelvényben a Székesfehérvár-Szombathely vv. felett 
B746 Gyalogos aluljáró a 74+625 km szelvényben 
B749 Városlődi völgyhíd a 74+961,80 km szelvényben 73123. j. út felett 
B750K Felüljáró B751. j földút 0+028 km szelvényben vízfolyás felett 
B751K Felüljáró B751. j földút 0+161 km szelvényben vízfolyás felett 
B756 Gyalogos aluljáró a 75+600 km szelvényben 
B768 Felüljáró 76+825 km szelvényben Kislődi -Torna-patak felett 
B775 Felüljáró a 77+573 km szelvényben F763.j.út felett 
B777 Aluljáró a 77+772,15 km szelvényben B770j. burkolt út alatt 
B789 Aluljáró a 78+942,10 km szelvényben B780j. burkolt út alatt 
B812 Felüljáró 81+281 km szelvényben Szélesvíz-patak felett 
B822 Felüljáró 82+240,86 km szelvényben Csigere-patak felett 
B822K Felüljáró F821 j. földút 0+327,30 km szelvényben Csigere-patak felett 
B833 Aluljáró a 83+360,48 km szelvényben 84101j. burkolt út alatt 
B840 Aluljáró a 84+001,31 km szelvényben 8401j. burkolt út alatt 
B851 Felüljáró 85+120 km szelvényben mederkorrekció felett  
B881 Aluljáró a 88+125,19 km szelvényben B880j. burkolt út alatt 
B883 Gyalogos aluljáró a  88+341 km szelvényben 
B889 Felüljáró 88+922 km szelvényben Csigere-patak felett 
B889K Felüljáró B880.j földút 1+450,89 km szelvényben Csigere-patak felett 
B902 Aluljáró a 90+289,64 km szelvényben B900 j. burkolt út alatt 
B925 Aluljáró a 92+548,26 km szelvényben 8402 j. burkolt út alatt 
B939 Aluljáró a 93+945,15 km szelvényben 84103 j. burkolt út alatt 
B940K Felüljáró 84103 j. burkolt út 0+436 km szelvényben Csigere-patak felett 
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B945 Felüljáró 94+548 km szelvényben Csigere-patak felett 

 

15. KÖZMŰVEK 

Jelen tervdokumentációhoz a következő szakági közmű kiviteli tervek készültek, melyeket külön 
dokumentációk tartalmaznak: 
 

 G0.       Közműgenplán ( 
 G0-K.       7308 j. út közműtervei, Közműgenplán 

G1. Távközlési vezetékek 
G2. Kis- és középfeszültségű villamos vezetékek, érintésvédelem 
G2-6. Világítás 
G3 Nagyfeszültségű villamos vezetékek, érintésvédelem 
G4. Vízellátás, csatornázás 
G5-1. Szénhidrogén szállító vezeték 
G5-2. Bányaüzemi hírközlő kábel 
G5-3. Szénhidrogén elosztó vezetékek 
 

A tervezett létesítmények területén különböző vezetékek találhatók, amelyek azonban az építési 
munkák megkezdése előtt kiváltásra kerülnek. Ezeket a munkákat külön engedélyezési eljárásban 
kiadott engedélyek, illetve – a nyomvonalban történő kiváltások esetén – üzemeltetői hozzájárulások 
birtokában fogják elvégezni. A munkálatok keretében a munkaárkokat előírt tömörségre (Tr = 85%) 
kell visszatölteni. Az útépítéssel közvetlenül is érintett területen a vezetéképítés miatt leszedett humusz 
nem kerül visszaterítésre. 
A tervezési területen található és érintett vezetékeknek mind a jelenlegi, mind az új nyomvonalát 
ábrázoltuk az útépítési és vízépítési helyszínrajzokon. 
A jelenlegi vezetékek keresztezési helyét és a szükséges beavatkozás jellegét a hossz-szelvényeken is 
jelöltük.  

Az egyes közmű-szakágak terveiben a következő vezetékkeresztezések szerepelnek: 

15.1. G1. Távközlési vezetékek   
 

 
8. sz. főút 

Km szelvény 
 

Megnevezés Szolgáltató Beavatkozás 
Kiváltás 
hossza 

70+878,0 Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 1158m 

70+883,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

71+512,0 Optikai Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

71+514,0 Optikai Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 135m 

71+514,0 Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 135m 

71+517,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

74+090,0 Optikai Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 603m 

74+090,0 Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 603m 

74+240,0 Optikai Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 104m 
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74+240,0 Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 111m 

74+243,0 Optikai Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

74+245,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

75+217,0 Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 539m 

75+226,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

83+214,0 Optikai Távközlési kábel Magyar Telekom Nyrt.  Bontandó - 

83+299,0 Optikai Távközlési kábel Magyar Telekom Nyrt.  Kiváltás  

 

Út 
Km 

szelvény 
Megnevezés Szolgáltató Beavatkozás 

Kiváltás 
hossza 

8313 2+183,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

8313 2+667,0 Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 1158m 

F692 0+048,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. - - 

F693 0+071,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. - - 

F701 0+011,0 Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 1158m 

B700 0+254,0 Optikai Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

B700 0+255,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

B701 0+617,0 Optikai Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

B701 0+618,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

B701 0+624,0 Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 135m 

B701 0+624,0 Optikai Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 135m 

BM71 bal 
oldal 

0+227,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

BM71 bal 
oldal 

0+229,0 Optikai Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

BM71 bal 
oldal 

0+288,0 Optikai Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

BM71 bal 
oldal 

0+290,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

73304 0+011,0 Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 713m 

73304 0+011,0 Optikai Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 708m 

73304 0+626,0 Optikai Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

73304 0+629,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

73304 0+707,0 Optikai Távközlési kábel Invitel Zrt. - - 

73304 0+713,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. - - 

B714 0+037,0 Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 41m 

B714 0+037,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

F741 0+011,0 Optikai Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 104m 

F741 0+011,0 Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 111m 

F741 0+016,0 Optikai Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

F741 0+016,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

B742 0+335,0 Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 610m 

B742 0+335,0 Optikai Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 610m 

B743 0+048,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

B743 0+051,0 Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 111m 

B743 0+051,0 Optikai Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 104m 

B743 0+052,0 Optikai Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

F751 0+002,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

0+323,0 Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 537m 

B751 0+658,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 
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BM75 jobb 
oldal 

0+128,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

B780 0+064, 0 Optikai Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 2450m 

B780 0+064, 0 Optikai Távközlési kábel tervezett Magyar Telekom Nyrt.  Kiváltás 2450m 

B780 0+249, 0 Optikai Távközlési kábel  Invitel Zrt. Bontandó - 

B780 0+255, 0 Optikai Távközlési kábel  Magyar Telekom Nyrt.  Bontandó - 

B770 0+224,0 Optikai Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 36m 

B770 0+232,0 Optikai Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

B781 0+010,0 Optikai Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

B781 0+011,0 Optikai Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 2601m 

B781 0+101,0 Optikai Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

B781 0+109,0 Optikai Távközlési kábel Magyar Telekom Nyrt.  Bontandó - 

B781 2+335,0 Optikai Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

B781 2+365,0 Optikai Távközlési kábel Magyar Telekom Nyrt.  Bontandó - 

B781 2+705,0 Optikai Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontandó - 

B781 2+708,0 Optikai Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 71m 

F821 1+365,0 Optikai Távközlési kábel Magyar Telekom Nyrt Bontandó - 

F821 1+415,0 Optikai Távközlési kábel tervezett Magyar Telekom Nyrt Kiváltás  

B831 0+015,0 Optikai Távközlési kábel Magyar Telekom Nyrt Bontandó - 

B831 0+024,0 Optikai Távközlési kábel tervezett Magyar Telekom Nyrt Kiváltás  

Körforgalom 0+086,0 Optikai Távközlési kábel Magyar Telekom Nyrt - - 

B821 0+515,0 Optikai Távközlési kábel Magyar Telekom Nyrt Bontandó - 

B821 0+570,0 Optikai Távközlési kábel tervezett Magyar Telekom Nyrt Kiváltás  

B822 0+047,0 Optikai Távközlési kábel Magyar Telekom Nyrt Bontandó - 

B822 0+132,0 Optikai Távközlési kábel Magyar Telekom Nyrt Kiváltás - 

B823 0+106,0 Optikai Távközlési kábel Magyar Telekom Nyrt Kiváltás - 

B823 0+254,0 Optikai Távközlési kábel Magyar Telekom Nyrt Bontandó - 

B880 1+365,0 Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 893m 
B880 1+365,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontand

ó 
- 

B880 1+683,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontand
ó 

- 

B880 2+232,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontand
ó 

- 

B880 2+849,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontand
ó 

- 

B880 3+191,0 Távközlési kábel Invitel Zrt. Bontand
ó 

- 

B900 0+097,0 Távközlési kábel tervezett Invitel Zrt. Kiváltás 384m 

B900 0+222,0 Távközlési kábel  Invitel Zrt. Bontand - 
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15.2. G2 Kis- és középfeszültségű villamos vezetékek 
 

Út 
Km 

szelvény 
Megnevezés Szolgáltató Beavatkozás 

Kiváltás 
hossza 

8313 1+065,0 Ajka Veszprém 35kV légvezeték tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 93m 

8313 1+116,0 Herendbánya 35kV leágazás középfesz. E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

8313 1+233,0 Ajka Veszprém 35kV légvezeték  E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

8313 1+893,0 Ajka Veszprém 35kV légvezeték  E.ON Zrt. Észak-Dunántúl - - 

B691 0+036,0 Herendbánya 35kV leágazás középfesz. E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

F692 0+023,0 Ajka Veszprém 35kV légvezeték  E.ON Zrt. Észak-Dunántúl - - 

F693 0+061,0 Ajka Veszprém 35kV légvezeték  E.ON Zrt. Észak-Dunántúl - - 

B700 0+051,0 Városlőd NOMSZ- Herend NOMSZ 22kV E.ON Zrt. Észak-Dunántúl - - 

B700 0+299,0 Ajka Veszprém 35kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

B700 0+311,0 Ajka Veszprém 35kV légvezeték tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 1335m 

B712 0+023,0 Ajka Veszprém 35kV légvezeték tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 1335m 

B701 0+290,0 Városlőd NOMSZ- Herend NOMSZ 22kV E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

B701 0+042,0 0,4 kV légvezeték tervezett  Kiváltás 89m 

B701 0+046,0 0,4 kV légvezeték   Bontandó - 

B741 0+053,0 Ajka Veszprém 35kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl - - 

B741 0+342,0 Ajka Veszprém 35kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl - - 
BM71 
jobb 

0+383,0 0,4 kV légvezeték tervezett  Kiváltás 89m 

BM71 
bal  oldal 

0+029,0 0,4 kV légvezeték   Bontandó - 

BM71 
bal  oldal 

0+031,0 0,4 kV légvezeték tervezett  Kiváltás 89m 

B742 0+027,0 Ajka Veszprém 35kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

B742 0+037,0 Ajka Veszprém 35kV légvezeték tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 132m 

F731 0+029,0 Ajka Veszprém 35kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl - - 

B743 0+025,0 0,4 kV légvezeték  - - 

B743 0+028,0 0,4 kV légvezeték  - - 

B743 0+199,0 Ajka Veszprém 35kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

B743 0+207,0 Ajka Veszprém 35kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl - - 

B744 0+171,0 Ajka Veszprém 35kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl - - 
BM74 
jobb 

0+099,0 Ajka Veszprém 35kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

BM74 
jobb 

0+194,0 Ajka Veszprém 35kV légvezeték tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 233m 

BM74 
bal oldal 

0+257,0 Ajka Veszprém 35kV légvezeték tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 233m 

BM74 
bal oldal 

0+301,0 Ajka Veszprém 35kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

B751 0+573,0 Ajka OVIT- Városlőd 22kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl - - 
BM75 
jobb 

0+065,0 Ajka OVIT- Városlőd 22kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl - - 

BM75 
bal oldal 

0+228,0 Ajka OVIT- Városlőd 22kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl - - 

F762 0+013,0 Ajka OVIT- Városlőd 22kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl - - 

F771 0+002,0 Kislőd TSZ leágazás 22kV légvezeték  E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

F771 0+014,0 Kislőd TSZ leágazás 22kV légvezeték 
tervezett 

E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 386m 

F771 0+760,0 Kislőd Zrínyi u. 22kV légvezeték tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 110m 
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F771 0+792,0 Kislőd Zrínyi u. 22kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

F771 0+806,0 Ajka OVIT- Városlőd 22kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 327m 

F763 0+042,0 0,4 kV légvezeték   Bontandó - 

F763 0+046,0 0,4 kV légvezeték   Bontandó - 

B770 0+013,0 Kislőd TSZ leágazás 22kV légvezeték  E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

B781 2+127,0 Ajka OVIT- Városlőd 22kV légvezeték 
tervezett 

E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 203m 

B781 2+217,0 Ajka OVIT- Városlőd 22kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

F791 1+131,0 Ajka OVIT- Városlőd 22kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 
Körforga

lom 
0+048,0 Bakonygyepes TSZ 22kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

Körforga
lom 

0+059,0 Bakonygyepes község leágazás 22kV 
légvezeték 

E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

Körforga
lom 

0+068,0 Magyarpolány 22kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

Körforga
lom 

0+092,0 Magyarpolány 22kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

F821 1+364,0 Magyarpolány 22kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

F821 1+414,0 Magyarpolány 22kV légvezeték tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 522m 

B821 0+514,0 Magyarpolány 22kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

B821 0+569,0 Magyarpolány 22kV légvezeték tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 522m 

B822 0+048,0 Magyarpolány 22kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

B822 0+132,0 Magyarpolány 22kV légvezeték tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 522m 
B822. 
üzemi 

0+006,0 Magyarpolány 22kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

B823 0+106,0 Magyarpolány 22kV légvezeték tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 522m 

B823 0+255,0 Magyarpolány 22kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

B831 0+009,0 Magyarpolány 22kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

B831 0+024,0 Bakonygyepes TSZ 22kV légvezeték 
tervezett 

E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 522m 

B825 0+014,0 Magyarpolány 22kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

B825 0+045,0 Bakonygyepes TSZ 22kV légvezeték 
tervezett 

E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 97m 

8401 0+361,0 Pápa OVIT- Tapolcafő-Ajka OVIT 20kV 
légvezeték tervezett

E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 134m 

8401 0+364,0 Pápa OVIT- Tapolcafő-Ajka OVIT 20kV 
légvezeték 

E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

8401 0+402,0 Pápa OVIT- Pápakovácsi-Ajka OVIT 22kV 
légvezeték 

E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

F871 0+731,0 Ajka OVIT- Iszkáz 22kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

F871 0+744,0 Ajka OVIT- Iszkáz 22kV légvezeték 
tervezett 

E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 172m 

F871 1+621,0 Székpusztai 22kV légvezeték leágazás E.ON Zrt. Észak-Dunántúl - - 

B880 1+820,0 Ajka OVIT- Devecser- Somlóvásárhely 
22kV légvezeték 

E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

B880 2+292,0 Devecser ÁG Szarvasmarhatelep 22kV 
légvezeték.  

E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

B880 2+490,0 Ajka OVIT- Devecser- Somlóvásárhely 
22kV légvezeték tervezett

E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 85m 

B880 3+178,0 Ajka OVIT- Devecser- Somlóvásárhely 
22kV légvezeték 

E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

BM88 
jobb 

0+382,0 Székpusztai 22kV. légvezeték leágazás E.ON Zrt. Észak-Dunántúl - - 

BM88 
bal oldal 

0+067,0 Székpusztai 22kV légvezeték leágazás E.ON Zrt. Észak-Dunántúl - - 
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B900 0+094,0 Ajka OVIT- Devecser- Somlóvásárhely 
22kV légvezeték tervezett

E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 1144m 

B900 0+224,0 Ajka OVIT- Devecser- Somlóvásárhely 
22kV légvezeték 

E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

F921 0+027,0 Ajka OVIT- Devecser- Somlóvásárhely 
22kV légvezeték tervezett

E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 111m 

F921 0+031,0 Ajka OVIT- Devecser- Somlóvásárhely 
22kV légvezeték  

E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

8402 0+054,0 Ajka OVIT- Devecser- Somlóvásárhely 
22kV légvezeték tervezett

E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 111m 

8402 0+087,0 Ajka OVIT- Devecser- Somlóvásárhely 
22kV légvezeték  

E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Bontandó - 

 

15.3. G3 Nagyfeszültségű villamos vezetékek 
 

8. sz. főút 

Km szelvény Megnevezés Szolgáltató Beavatkozás 
Kiváltás 
hossza 

84+845,0 Pápa- Ajkai Erőmű 132kV légvezeték E.ON Zrt. Észak-Dunántúl - - 

87+605,0 Ajka Celldömölk 132kV légvezeték. E.ON Zrt. Észak-Dunántúl - - 

 

Út 
Km 

szelvény 
Megnevezés Szolgáltató Beavatkozás 

Kiváltás 
hossza 

F871 0+690,0 Ajka Celldömölk 132kV légvezeték. E.ON Zrt. Észak-Dunántúl - - 

 
 

15.4. G4. Vízellátás, csatornázás 
 

8. sz. főút 

Km szelvény Megnevezés Szolgáltató Beavatkozás 
Kiváltás 
hossza 

71+455,0 Vízvezeték keresztezés Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Bontandó - 

71+456,0 Vízvezeték keresztezés tervezett Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Kiváltás 52m 

74+233,0 Szennyvíznyomó tervezett Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Kiváltás 87m 

74+255,0 Szennyvíznyomó Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Bontandó - 

74+975,0 Szennyvíznyomó tervezett Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Kiváltás 41m 

74+982,0 Szennyvíznyomó Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Bontandó - 

74+986,0 Szennyvíznyomó Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  - - 

83+308,0 Szennyvíz csatorna Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Bontandó - 

83+319,0 Szennyvíz csatorna tervezett Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Kiváltás 91m 

83+917,0 Vízvezeték keresztezés tervezett Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Kiváltás 155m 

83+919,0 Vízvezeték keresztezés Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Bontandó  - 
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Út 
Km 

szelvény 
Megnevezés Szolgáltató Beavatkozás 

Kiváltás 
hossza 

B701 0+560,0 Vízvezeték keresztezés Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  - - 

B711 0+129,0 Vízvezeték keresztezés tervezett Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Kiváltás 80m 

B711 0+136,0 Vízvezeték keresztezés Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Bontandó - 

B713 0+015,0 Vízvezeték keresztezés Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  - - 

BM71 
bal oldal 

0+055,0 Vízvezeték keresztezés tervezett Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Kiváltás 52m 

BM71 
bal oldal 

0+057,0 Vízvezeték keresztezés  Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Bontandó - 

BM71 
jobb 

0+358,0 Vízvezeték keresztezés Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Bontandó - 

BM71 
jobb 

0+360,0 Vízvezeték keresztezés tervezett Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Kiváltás 52m 

73304 0+585,0 Vízvezeték keresztezés Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  - - 

F741 0+015,0 Szennyvíznyomó Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Bontandó - 
Körforga
lom 

8. sz. Szennyvíz csatorna Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Bontandó - 

Körforga
lom 

0+034,0 Szennyvíz csatorna Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Bontandó - 

84101 0+047,0 Szennyvíz csatorna Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Bontandó - 

84101 0+060,0 Szennyvíz csatorna tervezett Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Kiváltás 94m 

84101 0+402,0 Szennyvíz csatorna tervezett Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Kiváltás 301m 

84101 0+472,0 Szennyvíz csatorna Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Bontandó - 

B821 0+643,0 Szennyvíz csatorna Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  - - 

B822 0+150,0 Szennyvíz csatorna  Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Bontandó - 

B822 0+155,0 Szennyvíz csatorna tervezett Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Kiváltás 91m 

B823 0+088,0 Szennyvíz csatorna tervezett Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Kiváltás 91m 

B823 0+111,0 Szennyvíz csatorna Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Bontandó - 

7308 0+016,0 Szennyvíz csatorna Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Bontandó - 

7308 0+026,0 Szennyvíz csatorna tervezett Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Kiváltás 94m 

8401 0+306,0 Vízvezeték keresztezés tervezett Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Kiváltás 155m 

8401 0+308,0 Vízvezeték keresztezés Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Bontandó - 

F831 0+016,0 Szennyvíz csatorna Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  - - 

B880 1+410,0 Vízvezeték keresztezés Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Bontandó - 

B880 1+474,0 Vízvezeték keresztezés tervezett Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Kiváltás 130m 

B880 1+853,0 Vízvezeték keresztezés Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Bontandó - 

B880 2+056,0 Vízvezeték keresztezés Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  Bontandó - 

B882 0+065,0 Vízvezeték keresztezés Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  - - 
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G5-1. Szénhidrogén szállító vezeték 
   G5-2. Bányaüzemi hírközlő kábel 

G5-3. Szénhidrogén elosztó vezetékek 
 

Út 
Km 

szelvény 
Megnevezés Szolgáltató Beavatkozás 

Kiváltás 
hossza 

8313 1+387,0 Bányaüzemi hírközlő kábel FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

8313 1+397,0 Papkeszi Devecser nagynyomású 
gázvezeték DN400 PN63

FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

8313 1+479,0 Bányaüzemi hírközlő kábel tervezett FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 440m 

8313 1+480,0 Papkeszi Devecser nagynyomású 
gázvezeték DN400 PN63 tervezett

FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 427m 

F691 0+077,0 Bányaüzemi hírközlő kábel FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

F691 0+084,0 Papkeszi Devecser nagynyomású 
gázvezeték DN400 PN63

FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

F691 0+147,0 Bányaüzemi hírközlő kábel tervezett FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 440m 

F691 0+148,0 Papkeszi Devecser nagynyomású 
gázvezeték DN400 PN63 tervezett

FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 427m 

B751 0+454,0 Papkeszi Devecser nagynyomású 
gázvezeték DN400 PN63 tervezett

FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 305m 

B751 0+455,0 Bányaüzemi hírközlő kábel tervezett FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 324m 

B751 0+478,0 Papkeszi Devecser nagynyomású 
gázvezeték DN400 PN63

FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

B751 0+487,0 Bányaüzemi hírközlő kábel FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

BM75 
bal oldal 

0+275,0 Bányaüzemi hírközlő kábel FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

BM75 
bal oldal 

0+285,0 Papkeszi Devecser nagynyomású 
gázvezeték DN400 PN63

FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

BM75 
bal oldal 

0+333,0 Bányaüzemi hírközlő kábel tervezett FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 324m 

BM75 
bal oldal 

0+335,0 Papkeszi Devecser nagynyomású 
gázvezeték DN400 PN63 tervezett

FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 305m 

BM75 
jobb 

0+002,0 Bányaüzemi hírközlő kábel FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

Körforga
l

0+080,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték D90 KPE EON KÖZGÁZ Veszprém Bontandó - 
Körforga

l
0+100,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték D90 KPE EON KÖZGÁZ Veszprém Bontandó - 

F821 0+901,0 Bányaüzemi hírközlő kábel tervezett FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 345m 

F821 0+902,0 Ajka- Győr nagynyomású gázvezeték 
DN400 PN63 tervezett

FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 359m 

F821 0+949,0 Bányaüzemi hírközlő kábel FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

F821 0+958,0 Ajka- Győr nagynyomású gázvezeték 
DN400 PN63 

FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

F821 1+478,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték D90 KPE EON KÖZGÁZ Veszprém Bontandó - 

F821 1+531,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték D90 KPE EON KÖZGÁZ Veszprém Bontandó - 

F821 1+834,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték D90 KPE EON KÖZGÁZ Veszprém Bontandó - 

F824 0+133,0 Bányaüzemi hírközlő kábel tervezett FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 345m 

F824 0+134,0 Ajka- Győr nagynyomású gázvezeték 
DN400 PN63 tervezett

FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 359m 

B821 0+052,0 Bányaüzemi hírközlő kábel tervezett FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 345m 

B821 0+053,0 Ajka- Győr nagynyomású gázvezeték 
DN400 PN63 tervezett

FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 359m 

B821 0+096,0 Bányaüzemi hírközlő kábel FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

B821 0+105,0 Ajka- Győr nagynyomású gázvezeték 
DN400 PN63 

FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

B821 0+617,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték D90 KPE EON KÖZGÁZ Veszprém Bontandó - 

B822 0+125,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték D90 KPE EON KÖZGÁZ Veszprém Bontandó - 
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B823 0+153,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték D90 KPE EON KÖZGÁZ Veszprém Bontandó - 

B823 0+588,0 Ajka- Győr nagynyomású gázvezeték 
DN400 PN63 

FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

B823 0+595,0 Bányaüzemi hírközlő kábel FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

B823 0+634,0 Ajka- Győr nagynyomású gázvezeték 
DN400 PN63 tervezett

FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 359m 

B823 0+635,0 Bányaüzemi hírközlő kábel tervezett FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 345m 

B831 0+033,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték D90 KPE  EON KÖZGÁZ Veszprém Bontás - 

B825 0+029,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték D90 KPE 
tervezett 

EON KÖZGÁZ Veszprém Kiváltás 1010m 

7308 0+034,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték D90 KPE 
tervezett 

EON KÖZGÁZ Veszprém Kiváltás 1010m 

F831 0+467,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték D90 KPE 
tervezett 

EON KÖZGÁZ Veszprém Kiváltás 1010m 

F871 0+889,0 Bányaüzemi hírközlő kábel FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

F871 0+897,0 Papkeszi Devecser nagynyomású 
gázvezeték DN400 PN63

FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

F871 0+911,0 Bányaüzemi hírközlő kábel tervezett FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 260m 

F871 0+912,0 Papkeszi Devecser nagynyomású 
gázvezeték DN400 PN63 tervezett

FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 241m 

B900 0+465,0 Papkeszi Devecser nagynyomású 
gázvezeték DN400 PN63

FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

B900 0+467,0 Papkeszi Devecser nagynyomású 
gázvezeték DN400 PN63tervezett

FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 74m 

B900 0+471,0 Bányaüzemi hírközlő kábel FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

B900 0+473,0 Bányaüzemi hírközlő kábel tervezett FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 70m 

F913 0+830,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték DN80 
tervezett 

EON KÖZGÁZ Veszprém Kiváltás 839m 

F913 1+126,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték DN80  EON KÖZGÁZ Veszprém Bontandó - 

F921 0+040,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték DN80 EON KÖZGÁZ Veszprém Bontandó - 

F921 0+090,0 Bányaüzemi hírközlő kábel  FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

F921 0+098,0 Nagylengyel-Devecser nagynyomású 
gázvezeték DN400 PN63

FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

8402 0+028,0 Bányaüzemi hírközlő kábel tervezett FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 192m 

8402 0+030,0 Nagylengyel-Devecser nagynyomású 
gázvezeték DN400 PN63 tervezett

FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 207m 

8402 0+108,0 Bányaüzemi hírközlő kábel FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

8402 0+115,0 Nagylengyel-Devecser nagynyomású 
gázvezeték DN400 PN63

FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

84103 1+263,0 Bányaüzemi hírközlő kábel FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

84103 1+275,0 Nagylengyel-Devecser nagynyomású 
gázvezeték DN400 PN63

FGSZ Földgázszállító Zrt. Bontandó - 

84103 1+281,0 Bányaüzemi hírközlő kábel tervezett FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 151m 

84103 1+282,0 Nagylengyel-Devecser nagynyomású 
gázvezeték DN400 PN63 tervezett

FGSZ Földgázszállító Zrt. Kiváltás 132m 

D. j. 
csomóp

0+017,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték DN80 EON KÖZGÁZ Veszprém Bontandó - 

D. j. 
csomóp

0+243,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték DN80 
tervezett 

EON KÖZGÁZ Veszprém Kiváltás 839m 

A. j. 
csomóp

0+033,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték DN80 
tervezett 

EON KÖZGÁZ Veszprém Kiváltás 839m 

A. j. 
csomóp

0+229,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték DN80 EON KÖZGÁZ Veszprém Bontandó - 

Körpály
a- Dél 

0+103,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték DN80  EON KÖZGÁZ Veszprém Bontandó - 

Körpály
a- Dél 

0+167,0 Nagy-közép nyom. gázvezeték DN80 EON KÖZGÁZ Veszprém Bontandó - 
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15.5. Közvilágítás 
8. sz. főút 

Szelvényszám Megnevezés Szolgáltató Beavatkozás 
Kiváltás 
hossza 

71+399,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 257m 
75+600,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 183m 
77+494,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 227m 
77+571,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 124m 
81+283,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 42m 
81+558,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 237m 
88+382,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 88m 

 
B711 0+137,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 257m 

BM71 bal 
oldal 

0+165,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás  49m 

BM71 jobb 
oldal 

0+250,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 55m 

BM71 jobb 
oldal 

1+252,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 112m 

BM71 jobb 
oldal  

0+303,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 257m 

B712 0+006,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 203m 

BM75 bal 
oldal 

0+118,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl 
 

Kiváltás 59m 

BM75 jobb 
oldal 

0+154,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 154m 

BM75 jobb 
oldal 

0+155,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 56m 

BM75 jobb 
oldal 

0+265,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 250m 

BM77 bal 
oldal 

0+066,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl 
 

Kiváltás 227m 

BM77 jobb 
oldal 

0+240,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 227m 

F811 0+044,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 134m 
BM81 bal 

oldal 
0+062,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl 

 
Kiváltás 237m 

BM81 jobb 
oldal 

0+282,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 237m 

B825 0+039,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 102m 

7308 0+023,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 153m 

84101 0+034,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 53m 

B831 0+032,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 31m 

B880 0+039,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 184m 

B881 0+281,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 58m 
BM88 bal 

oldal 
0+159,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl 

 
Kiváltás 88m 

BM88 bal 
oldal 

0+160,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl 
 

Kiváltás 60m 

BM88 bal 
oldal 

0+161,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl 
 

Kiváltás 57m 
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BM88 jobb 
oldal 

0+285,0 Közvilágítási kábel tervezett E.ON Zrt. Észak-Dunántúl Kiváltás 98m 

 
MÁV vezetékek 

8. sz. főút 

Km szelvény 
 

Megnevezés Szolgáltató Beavatkozás 
Kiváltás 
hossza 

69+095,0 MÁV Optikai kábel MÁV Zrt - - 
69+101,0 MÁV Állomási kábel MÁV Zrt - - 
73+565,0 MÁV Állomási kábel MÁV Zrt - - 
73+577,0 MÁV Optikai kábel MÁV Zrt - - 
74+487,0 MÁV Állomási kábel MÁV Zrt - - 
74+494,0 MÁV Optikai kábel MÁV Zrt - - 

 

Út 
Km 

szelvény 
Megnevezés Szolgáltató Beavatkozás 

Kiváltás 
hossza 

8313 0+848,0 MÁV Állomási kábel MÁV Zrt - - 

8313 0+851,0 MÁV Optikai kábel MÁV Zrt - - 

16. KÖZVILÁGÍTÁS 

Közvilágítást az alábbi szakaszokon terveztünk: 
 

1. A 8. sz. főút 71+300 km szelvény térségében tervezett BM71 jelű buszöbölbe, gyalogos-
kerékpáros aluljáróba, valamint az azokat összekötő útszakaszokra. 

2. A 8. sz. főút 74+600 km szelvény térségében tervezett BM74 jelű buszöbölbe, gyalogos-
kerékpáros aluljáróba, valamint a szükséges út, és járda szakaszokra. 

3. A 8. sz. főút 75+600 km szelvény térségében tervezett BM75 jelű buszöbölbe, gyalogos-
kerékpáros aluljáróba, valamint a szükséges út, szakaszokra. 

4. A 8. sz. főút 77+400 km szelvény térségében tervezett BM77 jelű buszöbölbe, illetve a 
távolabbi aluljáróba, valamint a szükséges út illetve járda szakaszokra. 

5. A 8. sz. főút 81+400 km szelvény térségében tervezett BM81 jelű buszöbölbe, illetve a 
távolabbi aluljáróba, valamint a szükséges út illetve járda szakaszokra. 

6. A tervezett 8401 jelű út a 8. sz. útról történő elválásánál, a meglévő közvilágítási hálózatot a 
tervezett út nyomvonalához történő igazítása szükséges. 

7. Ajka Bakonygyepes csomópontnál a tervezett 84101. j. útnál,(B821, F831 jelű utak) valamint a 
tervezett körforgalomba és a körforgalom ágaiba 

8. A 8. sz. főút 88+300 km szelvény térségében tervezett BM88 jelű buszöbölbe, gyalogos-
kerékpáros aluljáróba, valamint az azokat összekötő útszakaszokra. 

17. EGYÉBB NYOMVONALAS KERESZTEZŐ LÉTESÍTMÉNYEK 

A tervezett utak az alábbi vasútvonalakat keresztezik: 
Útszám Km szelvény Keresztezett létesítmény Műtárgy 

8 69+087,74 
Székesfehérvár- Szombathely (Boba ) vasútvonal  
 B 690 j felüljáró 

8 73+580,38 
Székesfehérvár- Szombathely (Boba ) vasútvonal  
 

B 735 j felüljáró 

8 74+489,50 Székesfehérvár- Szombathely (Boba ) vasútvonal B 744 j. felüljáró 
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18. A KÖZÚTI ÜZEMMEL KAPCSOLATOS LÉTESÍTMÉNYEK 

 
A különszintű csomóponti ágak által bezárt területek megközelítésére üzemi lehajtókat kell létesíteni. 
 
Üzemi átjárók 100 m hosszban, a főpálya középső elválasztó sávjában, a főpálya burkolatszerkezetével 
az alábbi szelvényekben kerülnek kialakításra: 
69+300, 72+500, 76+300, 79+500, 82+100, 85+600, 87+500, 91+200, 94+050, km sz. 
 
Üzemi hírközlő hálózat és berendezések valamint segélykérő telefon tervezése jelen feladatnak nem 
része. A Megrendelővel egyeztetve az alépítmény elhelyezésére az árok széle é a terület-igénybevételi 
határ között - ahol egyéb akadály nem merült fel ott  - mindkét oldalon 3 m-t biztosítottunk. 
 
A 71+300, 74+600, 75+600, 77+400, 81+400, és a 88+300 km szelvények térségében kétoldali 
buszöblök, illetve a megközelítésükhöz gyalogos járdák kerültek kialakításra, amelyeket gyalogos, 
aluljáró köt össze. Az aluljáró biztosítja a kettévágott területek közötti gyalogos forgalmat. 
  
Az érintett tervezési szakaszon, az alábbi helyeken épülnek forgalomszámláló berendezések, a 
meglévő 8. sz úti szelvényben lévő berendezések áttelepítésével. 
 
 

 75+159 km szelvényben járműosztályozós forgalomszámláló berendezés kiépítése, forgalmi 
sávonként 2 db burkolatba épített hurokkal.  A forgalomszámláló berendezésnek a 
járművenkénti osztályozáson kívül alkalmasnak kell lennie a sebesség és követési idő 
meghatározására.  
 

 94+232 km szelvényben folyamatos működtetésű (0-24 h) online adatátvitelre alkalmas 
járműosztályozós forgalomszámláló berendezés kiépítése forgalmi sávonként 2 db burkolatba 
épített hurokkal. A forgalomszámláló berendezésnek alkalmasnak kell lennie az érkezési idő, 
jármű sebesség, jármű hossz, jármű osztály és követési idő rögzítésére. A forgalomszámláló 
berendezés folyamatos működését napelem kiépítésével kell biztosítani.  
 

 
Épülő Útmeteorológiai Mérésadatgyűjtő rendszerek építése a meglévő 8. sz. úti szelvényben az alábbi 
helyen kerül áttelepítésre. 
 

 70+273 km szelvényben (Herend) lévő napelemes útmeteorológiai állomás burkolatba épített 
útszondával, és webkamerával.  

19. FENNTARTÁSI KÉRDÉSEK 

A kezelői- és üzemeltetői határokat külön tervcsomag, a „L. Lehatárolási terv” tartalmazza 

20. KÖRNYEZETVÉDELEM 

 
Veszprém 57,1 km - Körmend elkerülő közötti szakasz ra a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2389/2012 számon, környezetvédelmi engedélyt adott ki.  
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A jelen engedélyezési terv készítése során felmerült környezetvédelmi engedélytől való eltérések az 

egyéb utak részletesen megtervezett hálózata, a környezetvédelmi engedély módosítását igényli, amely 

a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez benyújtásra 

került. A módosítás igénye a már teljesen megtervezett és párhuzamos úti kapcsolatokkal kialakított 

közlekedési rendszerre vonatkozik, és tartalmazza a műszakilag szükséges területek igénybevételén túl 

az esetleges mederkorrekciókat, véderdő telepítéseket, záportározókat, egyéb szükséges 

közműkiváltásokat. 

 Lényegesebb változások álltak elő Ajka Bakonygyepes elkerülő szakaszán a 84101. j. út átvezetésénél 

tervezett j csomópont, és komplex pihenő tervezésével, valamint a 7308. j út elkerülő út tervével. 

Változott a csehbányai bekötés helyszínrajzi kialakítása, csatlakozási pontjai.  

   
A tárgyi engedélyezési dokumentációhoz külön környezetvédelmi dokumentáció készült E1. 

Környezetvédelem - Összefoglaló leírás címmel. 

 

Szintén külön dokumentáció készült a tervezett zajárnyékolásra, amely az E4. Környezetvédelem, 

Zajárnyékoló falak megnevezésű munkarészben került kidolgozásra. 

Zajárnyékoló falak az alábbi szakaszhatárok között kerültek betervezésre: 

Gombáspuszta  jobb oldal  71+320-71+560   3,50 m magas   

Városlőd   jobb oldal  74+190-74+390   2,75 m magas 

Városlőd  bal oldal  74+190-74+400  2,75 m magas 

Kislőd bal I.  bal oldal  76+842-77+000  3,00 m magas 

Kislőd bal II.  bal oldal  77+400-77+690  4,00 m magas 

Ajkarendek temető bal oldal  81+030-80+230  3,00 m magas 

Székpuszta  bal oldal  88+390-88+780  4,00 m magas 

 

21. NÖVÉNYTELEPÍTÉS, VÉDŐKERÍTÉS, HÓFÚVÁS ELLENI VÉDELEM 

 
A szakági terveket külön tervcsomag, a „F1. Növénytelepítés, védőkerítés” dokumentáció tartalmazza 
 

A állandó hófúvás elleni védelmet az e-ÚT 08.03.22. Tervezési Útmutató szerint kialakított hófogó 

növénysávokkal lehet biztosítani. A minimális hófogó cserjesáv terület igénye kb. 25 m, amiből az 

útkoronától számítva 10-15 m a lerakósáv és kb. 10 m a cserjesáv.  
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Megbízói döntés értelmében azokon a helyeken, ahol a 8. sz út mentén meglévő erdősávok, illetve 

telepített hófogó növénysávok védik az utat a hófúvástól, a négynyomúsítás után is biztosítani kell a 

sávok meglétét. Így ahol párhuzamos út építése miatt érintjük a növénysávot, ott a szabványos 

kialakítás szintjén pótolni kell, ott, ahol a szélesítés iránya miatt kiírtjuk az erdősávot új erdősáv 

telepítését tervezzük. Az elkerülő szakaszokon, illetve az új nyomvonallal érintett szakaszokon, ahol a 

minimálisan szükséges terület nem áll rendelkezésre, a hófúvás elleni védelmet az e-ÚT 08.03.12. 

Útügy Műszaki Előírás szerint kialakítandó mobil hóvédő művek telepítésével kell megoldani, és  

 mobil hóvédművek kihelyezését irányozzuk elő.  

 

A Közútkezelő illetékesével folytatott egyeztetések alapján az alábbi szakaszhatárok között nincs 

megfelelő terület a növénysávval történő hófúvás elleni védekezéshez.  

 

80+080-81+300 km között j.o. 

82+400-83+200 km között j.o. 

83+400-84+000 km között j.o. 

84+000-84+500 km között j.o. 

90+300-95+000 km között j.o. 

 
 

Az erdősávval, illetve hófogó növénysávokkal valamint azok pótlásával kapcsolatos javaslatokat az F1. 

jelű szakterv tárgyalja. 

 

22. TERÜLET IGÉNYBEVÉTEL, ÉRINTETT ÉPÜLETEK ÉS EGYÉB 

ÉPÍTMÉNYEK 

Az általános helyszínrajzokon ábrázoltuk a tervezett terület-megszerzési határokat, és a kataszteri 

alaptérkép adatait (birtokhatár vonalak, helyrajzi számok, művelési ág határok). 

 

A Herendi Majolika gyári bekötőút közvetlen kapcsolata megszűnik és a meglévő 8318j. út 

meghosszabbításával, valamint a B701, B700jelű utak, és a 73304. j út összekötésével kiépítésével egy 

rejtett csomóponti kapcsolat jön létre, amely a távolsági buszjáratok behajtását is biztosítani tudja a 8. 

sz. út és Herend között. 
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Űrszelvényi probléma miatt szükséges a B742 jelű, Csehbányai bekötőút (83114.j. közút ) közvetlen 

csatlakoztatása a tervezett 8. sz úthoz. A kapcsolat kiépítése a 73121. jelű út, és a meglévő 

Székesfehérvár- Szombathely vasútvonal keresztezésében meglévő aluljáró műtárgy magassági 

űrszelvény méretének hiánya miatt szükséges. Ebben a keresztezésben a hídszerkezet alsó éle, és a 

meglévő út pályaszintje közötti távolság 3,19m. A NIF Zrt tájékoztatása alapján a közeljövőben nem 

várható az érintett vasútvonal pályaszintjének módosítása, annak ellenére, hogy a Székesfehérvár -

Boba vonalszakaszra korábban elkészített rekonstrukciós terv, a műtárgy 25cm-es emelését irányozta 

elő. 

 

Városlőd térségében a 74,2 km sz közelében a jobb oldalon a tervezett közúti átvezetés miatt (B743 

jelű út), lakóingatlan kisajátításra és a meglévő épület elbontására van szükség. 

Kislőd térségében a 77,9 km sz-nél jobb oldalon lévő víztározó épül.  A település felől a tervezett 

kerethídon gyalogosan, lehet megközelíteni a tervezett létesítményt. A járművel történő megközelítését 

az F773 jelű keresztező földút, valamint az F763 jelű párhuzamos út biztosítja. 

  

 

Bontandó épület a 77,7 km sz.-nél található, ahol 2 db lakóingatlant érint a tervezett létesítmény. 

 

A 83,050 m szelvényben komplex pihenő elhelyezésére került sor. A megbízóval történt egyeztetés 

alapján, a pihenőhelyet a megfelelő helybiztosítással kellett megtervezni, a belső úthálózat útjai nélkül. 

 

 

Az ingatlanok ellehetetlenült útkapcsolatainak kiváltását a tervezett alsóbbrendű utakkal biztosítottuk.  

 

A térképek adatai EOV rendszerben vannak, a magassági értékek Balti alapszintre vonatkoznak. 

23. BONTÁS ÉS REKULTIVÁCIÓ 

A teljes tervezési szakaszon előforduló bontási és rekultivációs területek kezelését, az F1. jelű 

Növénytelepítés és védőkerítés terv tartalmazza. A terv a szakaszon érintett bontandó 

pályaburkolatokon felül, az elmaradó útcsatlakozások során visszamaradó szükséges bontásokat illetve 

beavatkozásokat taglalja, és jelzi a szükséges épületbontásokat is.    

Bontandó épület a 77,7 km sz. -nél található, ahol 2 db lakóingatlant érint a tervezett létesítmény. 
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24. MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályokban 

és szabványokban előírt munkavédelmi követelményeket. A munkavédelmi és balesetelhárítási 

óvórendszabályokat a legszigorúbban be kell tartani. A tervek az előírások betartásával készültek és 

egyúttal biztosítják az építéshez az előírások betartásának feltételeit. A kivitelező munkavédelmi felelőst 

- esetleg felelősöket - köteles kijelölni és biztosítani kell, hogy munkavégzés idején mindig legyen a 

helyszínen munkavédelmi felelős. 

Ismételten felhívjuk a figyelmet a földalatti vezetékkeresztezések környezetében végzendő gondos és 

körültekintő munkára. 

Ez a tervdokumentáció munkavédelemről szóló 1993. XCIII. törvény szerint készült, figyelembe véve az 

érvényes egészségügyi munkavégzés biztonságát szolgáló szabályokat, szociális előírásokat és a 

különleges kivitelezési technológiákat. 

Az építkezés alatt az utak forgalmi rendjében szükséges változásokra forgalomtechnikai tervet kell 

készíteni és azt a területileg illetékes útkezelőhöz jóváhagyásra be kell nyújtani. A forgalom irányítását 

csak kiképzett és vizsgázott dolgozók végezhetik.  

Közművek átépítésénél a szaktervek előírásait be kell tartani. A villamos távvezetékek biztonsági 

övezetén belül munkagépeket várakoztatni, vagy üzemanyagot tárolni nem szabad! 

A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani az alább felsorolt munka-, tűz- és 

környezetvédelemre vonatkozó főbb jogszabályok, szabványok és utasítások, valamint minden egyéb, 

itt fel nem sorolt, a munka-, tűz- és környezetvédelem körébe tartozó érvényes jogszabályok, az 

anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések 

kezelési utasításainak, a kivitelező cég(ek) munkavédelmi szabályzatának előírásait. 

1993. évi XCIII. tv.  a munkavédelemről 
5/1993 (XII.26.) MüM rendelet  a munkavédelemről szóló egyes rendelkezéseinek 

 végrehajtásáról 
3/2001(I.31.) KÖVIM rendelet  A közutakon végzett munkák elkorlátozási és 

 forgalombiztonsági követelményei 

e-ÚT 04.05.11 (ÚT-2-1.152:2001) A közúti útelzárás, elkorlátozás és  forgalomterelés elemei 

e-ÚT 04.05.12 (ÚT 2-1.119:2007) Közutakon folyó munkák elkorlátozása és  ideiglenes 
forgalomszabályozása 

e-ÚT 04.00.15 (ÚT 1-1.145:2001) A közutakon végzett munkák elkorlátozási és 
 forgalombiztonsági szabályzata. 
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MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Építőipari munkák általános 
biztonságtechnikai követelményei 

MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és 
alapozások biztonságtechnikai követelményei. 

MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbetonmunkák 
biztonságtechnikai követelményei. 

MSZ-04-965:1984 Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési követelményei 

MSZ-10-280:1983 Szennyvíz-, és csapadékvíz-csatornázás munkavédelmi 
követelményei.. 

MSZ 17305:1983 Anyagmozgatási munkák általános biztonsági követelményei. 

MSZ 14399:1980 Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások 
munkavédelmi követelményei. 

MSZ EN 60439-4:1995 Felvonulási helyszínek berendezéseinek egyedi 
követelményei 

4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat 

25. TŰZVÉDELEM 

A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályoknak 

és szabványoknak előírt tűzvédelmi követelményeket. 

A tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Az építés 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, s megfelelő tűzjelzést is biztosítani kell. 

A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani az alább felsorolt munka-, tűz- és 

környezetvédelemre vonatkozó főbb jogszabályok, szabványok és utasítások, valamint minden egyéb, 

itt fel nem sorolt, a munka-, tűz- és környezetvédelem körébe tartozó érvényes jogszabályok, az 

anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések 

kezelési utasításainak, a kivitelező cég(ek) munkavédelmi szabályzatának előírásait. 9/2008.(II.22.) 

ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. 

 

 


