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TERVEZŐI NYILATKOZAT
a
„Geszteréd, TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00004 gazdaságfejlesztés helyi piac
kialakításával” című projekthez kapcsolódó parkoló útépítési és csapadékvíz
elvezetési munkáinak kiviteli tervéhez
A településrendezésről és Építésügyről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
Rendelet. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 19.§ /2/ bekezdés valamint az
1997. évi LXXVIII Épített Környezet Átalakításáról és Védelméről szóló Törvényben előírtaknak
megfelelően alulírott tervező kijelentem, hogy
„Geszteréd, TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00014 gazdaságfejlesztés helyi piac kialakításával”
című projekthez kapcsolódó parkoló útépítési és csapadékvíz elvezetési munkáinak
tervét
az 1995 évi LIII. Törvényt, a 1996 évi LIII törvény, a 46/1999. (VIII. 4.) GM rendelet, továbbá a
30/1994/X.6./ KTM és a 30/1994./XI.8./ IKM sz. rendeletben előírtak betartásával, továbbá a
terveket az általános érvényű és eseti hatósági előírások tűzvédelmi, munkavédelmi,
környezetvédelmi, technológiai követelmények országos MSZ, OTÉK és ÚT 2-1.201:2008.
„Közutak tervezése” ágazati szabványok, Műszaki irányelvek alapján készítettem el.
A létesítmény tervezése során alkalmaztam a 12/1984. (V.12.) MT. Sz. rendeletet az
1993/93.19 § /1,2,3./ bekezdésben, a 20/1984.(XII.21.) IKM számú rendelet, valamint a
32/1994. (XI.10.) IKM Építés Kivitelezés biztonsági szabályzatban rögzítetteket.
A tervezett létesítmény és a tervdokumentációban lévő helyszínrajz a valóságnak
megfelel.

Debrecen, 2017. december
Horváth Zsolt
felelős tervező
KÉ/09-0777
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MŰSZAKI LEÍRÁS

„Geszteréd, TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00004 gazdaságfejlesztés helyi piac
kialakításával” című projekthez kapcsolódó parkoló útépítési és csapadékvíz
elvezetési munkáinak kiviteli tervéhez

2017. december

1.

ÁLTALÁNOS ADATOK

Ez a terv a tervező és a felelős tervező szellemi munkája. Az 1999. évi LXXVI. törvény 51. §-a
értelmében szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználása csak a PTK. 409 §/3/bek. alapján
történhet.
2.

ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT

A terület V 1.1 övezeti besorolású.
- Beépítési mód: oldalhatáron álló
- Zöldterület minimális mérete: 20 %
- Maximális beépíthetőség: 40 %
- Építménymagasság: 6,0 m
Ingatlanrendezés:
A tervezési területen több ingatlan található, melyek a terület rendezése során összevonásra
kerülnek.
A 5/8, 5/9 helyrajzi számú területek összevonása után a kialakuló ingatlan helyrajzi száma 5/8
lesz, a végleges telekterület: 10348 m2
Az 5/7 és az 5/12 helyrajzi számú ingatlanok felső szakaszánál az ingatlan lehatárolásra kerül,
a mögött lévő telekrész tartalék terület jelen beruházás részét nem képezi.

A terület jelenleg nádassal fedett. A beépítéssel tervezett területen az épületek cölöp
alapozással és talpgerenda ráccsal készülnek, a térburkolat alatt az ágyazati réteg készítése
előtt a humusz leszedését követően pedig talajcsere történik olyan módon, hogy a teherbírás
biztosított legyen. A feltöltésre szánt anyagot a mérnökkel minősíteni szükséges, majd a
beépítést követően a teherbírást ellenőrizni.

3.

TERVEZÉST MEGELŐZŐ ÁLLAPOT, TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA

A tervezési feladat tehát a 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet az országos településrendezési
és építési követelményekről 4. és 7. számú mellékletében megállapított, az építmények
rendeltetésszerű használatához szükséges elhelyezendő gépkocsik számának megfelelő
felszíni parkolóhely és közlekedési kapcsolatának kialakítása.
A területen földszintes magas tetős piacépület kialakítása tervezett. Az épület 3 épületrészből
áll – kiszolgáló épület, fedett elárusítótér, raktárépület. Az épületrészek nyitott elárusítóteret
fogna közre.
A fedett rész 20, a nyitott rész 20 elárusítóhellyel - asztalokkal - tervezett.
A kiszolgáló épület magában foglal:
- gombavizsgáló helyiséget
- női, férfi, akadálymentes vizes helyiségeket
- irodát
- hulladéktároló helyiséget.
A parkoló-norma számítást a rendelkezésünkre bocsátott építész alaprajz alapján végeztük el.

A már hivatkozott Kormányrendelet 4. számú melléklet 2. pontja szerint kereskedelmi,
szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett 10
m2, e fölött minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után, a 14. pont értelmében iroda,
és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden
megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után és a 12. pontban foglaltak alapján raktározási
önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m2-e után kell egy
személygépkocsit elhelyezését biztosítani.
Valamint ugyanezen Kormányrendelet 7. számú melléklet 2a. pontja szerint az
kereskedelemi egység 0-1000 m2-ig az árusító tér minden megkezdett 150 m2 alapterülete
után 2 db, 10. pont értelmében Igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység
az iroda- vagy ellátó terület minden megkezdett 100 m2 alapterülete után 1 db és a 13.
pontban foglaltak alapján raktározási, logisztikai egység a raktárterület minden megkezdett
10 000 m2 alapterülete után 1 db kerékpár elhelyezését kell biztosítani.
A meglévő állapotot és az épület, tervezett út körvonalát az U-1 Felvételi Helyszínrajz tartalmazza.

Helységek funkciója

Nettó
alapterület

Szükséges
Szükséges
személygépjármű kerékpártároló
parkoló szám
szám

Kereskedelmi, szolgáltató egység
Árusítótér
Irodai és egyéb önálló
rendeltetési egységek huzamos
tartózkodásra szolgáló helyiségei
Iroda
Gombavizsgáló helyiség
Raktározási önálló rendeltetési
egység raktárhelyiségei
Raktár
összesen

218,58 m2

10+6 db

4 db

18,38 m2

1 db

1 db

220,03 m2

1 db
18 db

1 db
6db

A tervezett út és parkolók elhelyezését és vonalvezetését a meglévő közlekedési
létesítmények és a tervezett épület helye határozták meg.
A tervezési területen 1 közút (HRSZ 662) csatlakozása található. Az ingatlanra való
behajtást burkolt út építésével biztosítottuk. Az ingatlan telekhatárán biztonsági okokbók
kerítéssel kell elkeríteni, a személy és gépjárműforgalom biztosítására alkalmas kapuval
kialakítva. A biztonság miatt az elsőbbségi viszonyokat jelzőtáblákkal szabályoztuk. Az
alkalmazott lekerekítő ívek sugara helyszínrajzról leolvasható. A parkolót a közforgalomtól
nyitható láncos korláttal el kell zárni, azonban a létesítmény nyitvatartási idejében nyitva kell
tartani.
A tervezett burkolat a mértékadó járműtalálkozásokat figyelembe véve 6,00 m-es
burkolatszelességgel terveztük meg. A tervezett épület közvetlen környezetében – vele
megegyező helyrajzi számon, a bejárathoz közeli helyen 1 db mozgáskorlátozottak részére
kialakított parkolót alakítottunk ki.
A Piac raktárának árufeltöltésére szolgáló rakodókat a raktár bejárat környezetében
alakítottuk ki. Mivel az átalakítandó ingatlan hátsókerttel rendelkezik, ezek a parkolók itt
kerültek elhelyezésre. Közforgalom elől szintén nyitható láncos korláttal kell lezárni. A
rakodófunkciót szabványos KRESZ táblával is jelezni kell a helyszínrajz szerint.
A további szükséges 18 db merőleges állású személygépkocsi parkolókat a tervezett
burkolattal azonos rétegrenddel kell kialakítani. A parkolási lehetőségre a gépjárművezetők
figyelmét táblával fel kell hívni.
Vonatkozó rajzmelléklet: U-2 Helyszínrajz

4.,

MAGASSÁGI VONALVEZETÉS

A tervezett létesítmény magassági vonalvezetését a közlekedési kapcsolatot biztosító
meglévő burkolat szintje és a terepszinteket kell alapul venni. A magasság kialakítására
meghatározó az épület padlószintje, melyhez viszonyítottan került kialakításra valamennyi
külső magasság szempontjából síkvidéki jellegű.
A tervezett utat úgy kell kialakítani, hogy azoknak a tervezett szegélyek mellett legalább 0,5%os folyamatos hosszirányú esése és emelkedése legyen. Így burkolaton összegyűlő
csapadékvíz a tervezett szikkasztóárkok építésével elvezetésre kerül.
Vonatkozó rajzmelléklet: U-5 Magassági helyszínrajz.

5.,

KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS

A 5/9 HRSZ-on tervezett út 6,00 m szélességű, melyhez mindkét oldalon merőleges
parkolóállások csatlakoznak 5,00 m mélységben. A tervezett parkolóállásokat 2,50 m
szélességgel kell kijelölni, továbbá egy darab mozgáskorlátozott parkoló mely 3,60 m széles és
5,50 m mélységgel kerül kialakításra. A tervezett burkolatot 2,5%-os kétoldali oldaleséssel kell
kialakítani az ingatlan kapubejárójáig, a csapadékvíz a meglévő árokban kerül elvezetésre. Az
ingatlanon belül a tervezett burkolatot 2,5%-os, a parkolókat 2,0%-os oldaleséssel kell
megépíteni az építendő szikkasztóárok felé.
A zöldfelülethez és a járdához csatlakozó térkőburkolatokat, az útcsatlakozás és a
járdacsatlakozások vonalában süllyesztett szegéllyel kell határolni. A tervezett
mozgáskorlátozott parkolót teljes szélességében ki kell alakítani az útcsatlakozást a tengelyek
merőleges csatlakoztatásával.
A rakodást biztosító utat szintén 6,00 m széles burkolattal kell kialakítani, 5,00 m beállási
hosszal és 1,40-2,60%-os egyoldali oldaleséssel a tervezett szikkasztóárok felé. A tervezett utat
2,50%-os egyoldali oldaleséssel kell megépíteni a tervezett szikkasztóárok felé, ezzel biztosítva
a vízelvezetést. A tervezett út mindkét oldalon süllyesztett szegéllyel határolt.
A járdacsatlakozások vonalában és az akadálymentes parkolóállások környezetében a
tervezett szegélyeket minden esetben le kell süllyeszteni az akadálymentesség
követelményeinek megfelelően.
Vonatkozó rajzmelléklet: U-3 Mintakeresztszelvények.

6.,

A TERVEZETT PÁLYASZERKEZET MÉRETEZÉSE

A tervezett utakat, személygépkocsi parkolókat és rakodókat beton térkőburkolattal kell
megépíteni az e-ÚT 06.03.42. szabvány A terhelési osztályra tervezhető típusburkolatai
alapján:
Vastagság
Szerkezeti réteg
8 cm
beton térburkolókő
3 cm
zúzotthomok ágyazat
20 cm
Ckt4 útalap
20 cm homokos kavics talajjavító és védőréteg
A beépítéshez bármely kapcsolódási osztályú térburkolókő alkalmazható, halszálka vagy
kettős halszálka kötésben vagy ezekkel egyenértékű fektetési mintázattal.

A tervezett járdákat szintén beton térkőburkolattal kell megépíteni lehetőség szerint
színben és mintázatban az útétól eltérő kialakítással az e-ÚT 06.03.11. szabvány típus
pályaszerkezete alapján:
Vastagság
Szerkezeti réteg
6 cm
beton térburkolókő
3 cm
zúzott homok ágyazat
10 cm
Ckt4 útalap
10 cm homokos kavics talajjavító és védőréteg
Vonatkozó rajzmelléklet: U-3 Mintakeresztszelvény
7.

FÖLDMUNKA, ÚTÉPÍTÉS

A tervezési területre földfeltöltés szükséges a meglévő terepmagasságok
szintbehozása miatt.
Az új útpályaszerkezet beépítésének megkezdése előtt a teherbírást ellenőrizni kell a
terhelésnek kitett földmű felületén. Csak akkor szabad a burkolat legalsó alaprétegét a
földműre ráépíteni, ha a mérési eredmények megfelelnek az ÚT 2-1.222 számú ágazati
szabványban előírt követelményeknek. A tervezett pályaszerkezet átázott földműre nem
építhető.
Az útalapok, meg kell, hogy feleljenek az ÚT 2-3.601 útügyi műszaki előírás
követelményeinek.
Tervező felhívja Építtető figyelmét a fenti minőségi követelményeknek, azok
ellenőrzésének és a vizsgálatok sűrűségének (darabszámának) fontosságára és azok építési
szerződésben való rögzítésére. Az egyes munkanemek vonatkozásában az ágazati
szabványok előírásait kell betartani.

8.,

VÍZELVETETÉS

A burkolatokra hulló csapadékvíz elvezetését a burkolatok kereszt-, illetve hosszirányú
esésének kialakításával oldottuk meg. A tervezett burkolatokra hulló csapadékvíz a kialakított
esésviszonyok következtében a továbbra is a meglévő vízelvezető árokba, illetve a tervezett
szikkasztó árokba jut. A meglévő rendszerben az áteresz átépítése szükséges, továbbá a
tervezett járda alatt szintén új áteresz építése szükséges. Az tervezett kapubejárónál található
áteresz bontásra kerül, helyette új 40cm átmérőjű ROHR cső áteresz kerül kiépítésre, kétoldalt
támfal lezárással, továbbá az ingatlan gyalogos célú megközelíthetősége érdekében járda
kialakítása a meglévő árkon keresztül új 40 cm átmérőjű betoncső áteresz építése, két végén
beton támfal lezárással.

9.

FORGALOMTECHNIKA

A tervezett kialakítással egy időben az elsőbbségi viszonyokat szabványos KRESZtáblával kell jelezni. Szintén el kell helyezni a szükséges tiltó és tájékoztató táblákat az U-2
helyszínrajzon jelölteknek megfelelően.
A parkolók kijelölését eltérő színű térkövek beépítésével javasoljuk megoldani. A

mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolókat szabványos burkolati jellel és tájékoztató
táblával is jelezni kell. Szintén eltérő színű burkolattal javasoljuk megépíteni a kapubejárókat
és a gyalogosforgalmi felületeket.

10. IDEIGLENES FORGALOMKORLÁTOZÁS
Az építési munkák megkezdése előtt és közben az építési ütemezésnek megfelelően ki
kell helyezni az ideiglenes forgalomkorlátozási KRESZ táblákat.

11.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az építési fázis légszennyez hatása csekély, az emberi egészséget, az élővilág fajait, a
területhasználat lehetőségeit nem veszélyezteti. Az építési munkák csupán rövid ideig és nem
jelentős mértékben terhelik a települési környezetet.

12.

MUNKAVÉDELEM

Az anyagminőségek és teherbírási előírások a Magyar Szabványok, Szabályzatok és
Műszaki Irányelvek legutolsó kiadásában adott követelményeknek kell, hogy megfeleljenek.
Olyan esetekben, amikor az előírások vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle
minőségi szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtják, azokat a
követelményeket kell kötelezően figyelembe venni, amelyek a legjobb minőségnek felelnek
meg.
Ezek a feltételek betartása mind a Beruházóra, mind a Kivitelezőre vonatkozóan
kötelezőek.
Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási
óvórendszabályokat a legszigorúbban be kell tartani.
Ez a tervdokumentáció a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 18.§ (1.) bekezdés
előírásainak betartásával készült, figyelembe véve az érvényes egészségügyi és munkavégzés
biztonságát szolgáló szabályokat, szociális előírásokat és különleges kivitelezési
technológiákat.
Debrecen, 2017. december

Horváth Zsolt
felelős tervező
KÉ/09-0777

