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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
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 A településre dezésről és Építésüg ről szóló / . XII. .  Kor . 
Re delet. A u kavédele ről szóló . évi XCIII. Törvé  .§ / / ekezdés vala i t az 

. évi LXXVIII Épített Kör ezet Átalakításáról és Védel éről szóló Törvé e  előírtak ak 
egfelelőe  alulírott tervező kijele te , hog   

 

„Geszteréd, TOP-1.1.3-15-SB1-2016- 4 gazdaságfejlesztés helyi piac kialakításával” 
cí ű projekthez kapcsolódó parkoló útépítési és csapadékvíz elvezetési u kái ak 

tervét 

az  évi LIII. Törvé t, a  évi LIII törvé , a / . VIII. .  GM re delet, tová á a 
/ /X. ./ KTM és a / ./XI. ./ IKM sz. re delet e  előírtak etartásával, tová á a 

terveket az általá os érvé ű és eseti hatósági előírások tűzvédel i, u kavédel i, 
kör ezetvédel i, te h ológiai követel é ek országos MSZ, OTÉK és ÚT -1.201:2008. 

„Közutak tervezése” ágazati sza vá ok, Műszaki irá elvek alapjá  készítette  el. 
 

A létesít é  tervezése sorá  alkal azta  a / . V. .  MT. Sz. re deletet az 
/ .  § / , , ./ ekezdés e , a / . XII. .  IKM szá ú re delet, vala i t a 

/ . XI. .  IKM Építés Kivitelezés izto sági sza ál zat a  rögzítetteket. 
 

A tervezett létesít é  és a tervdoku e tá ió a  lévő hel szí rajz a valóság ak 
megfelel.  

  

 

  

 

Debrecen, 2017.04. hó 
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 felelős tervező 
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1. ÁLTALÁNOS ADATOK 

 

Ez a terv a tervező és a felelős tervező szelle i u kája. Az . évi LXXVI. törvé  . §-a 

értel é e  szerzői jogvédele  alatt áll, felhasz álása sak a PTK.  §/ / ek. alapjá  
törté het. 
 

2.  ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT 

 

A terület V .  övezeti esorolású. 
- Beépítési ód: oldalhatáro  álló 

- Zöldterület i i ális érete:  % 

- Ma i ális eépíthetőség:  % 

- Épít é agasság: ,   

 

I gatla re dezés: 
A tervezési területe  tö  i gatla  található, el ek a terület re dezése sorá  összevo ásra 
kerül ek. 
A 5/8, 5/9 helyrajzi szá ú területek összevo ása utá  a kialakuló i gatla  hel rajzi szá a 5/8 

lesz, a végleges telekterület:   

Az /  és az /  hel rajzi szá ú i gatla ok felső szakaszá ál az i gatla  lehatárolásra kerül, 
a ögött lévő telekrész tartalék terület jele  eruházás részét e  képezi. 
 

 

A terület jele leg ádassal fedett. A eépítéssel tervezett területe  az épületek ölöp 
alapozással és talpgere da rá sal készül ek, a tér urkolat alatt az ág azati réteg készítése 
előtt a hu usz leszedését követőe  pedig talaj sere törté ik ol a  ódo , hog  a teher írás 

iztosított leg e . A feltöltésre szá t a agot a ér ökkel i ősíte i szükséges, ajd a 
eépítést követőe  a teher írást elle őriz i. 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. TERVEZÉST MEGELŐZŐ ÁLLAPOT, TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA 

 

A tervezési feladat tehát a 253/1997. XII. .  Kor á re delet az országos településre dezési 
és építési követel é ekről . és . szá ú ellékleté e  egállapított, az épít é ek 
re deltetésszerű hasz álatához szükséges elhel eze dő gépko sik szá á ak egfelelő 
felszí i parkolóhel  és közlekedési kap solatá ak kialakítása. 
 

A területe  földszi tes agas tetős pia épület kialakítása tervezett. Az épület  épületrész ől 
áll – kiszolgáló épület, fedett elárusítótér, raktárépület. Az épületrészek itott elárusítóteret 
fog a közre. 
A fedett rész , a itott rész  elárusítóhell el - asztalokkal - tervezett. 

A kiszolgáló épület agá a  foglal: 
- go avizsgáló hel iséget 
- ői, férfi, akadál e tes vizes hel iségeket 

- irodát 
- hulladéktároló hel iséget. 

 

A parkoló- or a szá ítást a re delkezésü kre o sátott építész alaprajz alapjá  végeztük el. 



A ár hivatkozott Kor á re delet . szá ú elléklet . po tja szeri t kereskedel i, 
szolgáltató ö álló re deltetési eg ség árusítóteré ek -100 m2-ig minden megkezdett 10 

, e fölött i de  egkezdett   ettó alapterülete utá , a . po t értel é e  iroda, 
és eg é  ö álló re deltetési eg ségek huza os tartózkodásra szolgáló hel iségei ek i de  
megkezdett 20 m2 ettó alapterülete utá  és a . po t a  foglaltak alapjá  raktározási 
ö álló re deltetési eg ség raktárhel iségei ek i de  egkezdett  -e utá  kell eg  
sze él gépko sit elhel ezését iztosíta i. 
 

Valamint ug a eze  Kor á re delet . szá ú elléklet a. po tja szeri t az 
kereskedele i eg ség -1000 m2-ig az árusító tér i de  egkezdett   alapterülete 
utá   d , . po t értel é e  Igazgatási, ellátó, szolgáltató, e  fekvő eteg-ellátó eg ség 
az iroda- vag  ellátó terület i de  egkezdett   alapterülete utá   d  és a . 
pontban foglaltak alapjá  raktározási, logisztikai eg ség a raktárterület i de  egkezdett 
10 000 m2 alapterülete utá   d  kerékpár elhel ezését kell iztosíta i.  
 

A meglévő állapotot és az épület, tervezett út körvonalát az U-1 Felvételi Helyszí rajz tartalmazza. 

 

  



 

 

A tervezett út és parkolók elhel ezését és vo alvezetését a eglévő közlekedési 
létesít é ek és a tervezett épület hel e határozták eg. 

A tervezési területe   közút (HRSZ 662  satlakozása található. Az i gatla ra való 
ehajtást urkolt út építésével iztosítottuk. Az i gatla  telekhatárá  izto sági okok ók 

kerítéssel kell elkeríte i, a sze él  és gépjár űforgalo  iztosítására alkal as kapuval 
kialakítva. A izto ság iatt az első ségi viszo okat jelzőtá lákkal sza ál oztuk. Az 

alkal azott lekerekítő ívek sugara hel szí rajzról leolvasható. A parkolót a közforgalo tól  
itható lá os korláttal el kell zár i, azo a  a létesít é  itvatartási idejé e  itva kell 

tartani.  

A tervezett burkolat a értékadó jár űtalálkozásokat fig ele e véve ,  -es 

urkolatszelességgel terveztük eg. A tervezett épület közvetle  kör ezeté e  – vele 

egeg ező hel rajzi szá o , a ejárathoz közeli hel e   d  ozgáskorlátozottak részére 
kialakított parkolót alakítottunk ki. 

A Pia  raktárá ak árufeltöltésére szolgáló rakodókat a raktár ejárat kör ezeté e  
alakítottuk ki. Mivel az átalakíta dó i gatla  hátsókerttel re delkezik, ezek a parkolók itt 

kerültek elhel ezésre. Közforgalo  elől szi té  itható lá os korláttal kell lezár i. A 
rakodófu k iót sza vá os KRESZ tá lával is jelez i kell a hel szí rajz szeri t. 

A tová i szükséges  d  erőleges állású sze él gépko si parkolókat a tervezett 

urkolattal azo os rétegre ddel kell kialakíta i. A parkolási lehetőségre a gépjár űvezetők 
fig el ét tá lával fel kell hív i.  

Vo atkozó rajz elléklet: U-2 Helyszí rajz 

 

 

 

 

 

 

 

Helységek fu kciója Nettó 
alapterület 

Szükséges 
sze élygépjár ű 

parkoló szá  

Szükséges 
kerékpártároló 

szá  

Kereskedel i, szolgáltató egység 

 

Árusítótér 

 

 

218,58 m2 

 

 

10+6 db 

 

 

 

4 db 

Irodai és egyé  ö álló 
re deltetési egységek huza os 
tartózkodásra szolgáló helyiségei 

   

Iroda 

Gombavizsgáló hel iség 

18,38 m2 1 db 1 db  

Raktározási ö álló re deltetési 
egység raktárhelyiségei 
Raktár 

 

 

220,03 m2 

 

 

1 db 

 

 

1 db 

összese   18 db 6db 



4., MAGASSÁGI VONALVEZETÉS 

 

A tervezett létesít é  agassági vo alvezetését a közlekedési kap solatot iztosító 
eglévő urkolat szi tje és a terepszi teket kell alapul ve i. A agasság kialakítására 
eghatározó az épület padlószi tje, el hez viszo ította  került kialakításra vala e i 

külső agasság sze po tjá ól síkvidéki jellegű.  
A tervezett utat úg  kell kialakíta i, hog  azoknak a tervezett szegél ek ellett legalá  ,5%-

os folyamatos hosszirá ú esése és e elkedése leg e . Íg  urkolato  összeg űlő 
sapadékvíz a tervezett szikkasztóárkok építésével elvezetésre kerül.  

Vo atkozó rajz elléklet: U-5 Magassági hel szí rajz. 
 

5., KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS 

 

A 5/9 HRSZ-on tervezett út 6,0   szélességű, el hez i dkét oldalo  erőleges 
parkolóállások satlakoz ak ,   él ség e . A tervezett parkolóállásokat 2,50 m 

szélességgel kell kijelöl i, tová á eg  dara  ozgáskorlátozott parkoló el  ,   széles és 
,   él séggel kerül kialakításra.  A tervezett burkolatot 2,5%-os kétoldali oldaleséssel kell 

kialakíta i az i gatla  kapu ejárójáig, a sapadékvíz a eglévő árok a  kerül elvezetésre.  Az 

i gatla o  elül a tervezett urkolatot , %-os, a parkolókat , %-os oldaleséssel kell 
egépíte i az építe dő szikkasztóárok felé. 

A zöldfelülethez és a járdához satlakozó térkő urkolatokat, az út satlakozás és a 
járda satlakozások vo alá a  süll esztett szegéll el kell határol i. A tervezett 

ozgáskorlátozott parkolót teljes szélességé e  ki kell alakíta i az út satlakozást a te gel ek 
erőleges satlakoztatásával. 

A rakodást iztosító utat szi té  ,   széles urkolattal kell kialakíta i, ,   eállási 
hosszal és , -2,60%-os eg oldali oldaleséssel a tervezett szikkasztóárok felé. A tervezett utat 

2,50%-os eg oldali oldaleséssel kell egépíte i a tervezett szikkasztóárok felé, ezzel iztosítva 
a vízelvezetést. A tervezett út i dkét oldalo  süllyesztett szegéll el határolt.  

A járda satlakozások vo alá a  és az akadál e tes parkolóállások kör ezeté e  a 
tervezett szegél eket i de  eset e  le kell süll eszte i az akadál e tesség 
követel é ei ek egfelelőe . 
 

Vo atkozó rajz elléklet: U-3 Mi takeresztszelvé yek. 

 

6., A TERVEZETT PÁLYASZERKEZET MÉRETEZÉSE 

 

A tervezett utakat, sze él gépko si parkolókat és rakodókat eto  térkő urkolattal kell 
egépíte i az e-ÚT . . . sza vá  A terhelési osztál ra tervezhető típus urkolatai 

alapjá : 
 

Vastagság Szerkezeti réteg 

8 cm eto  tér urkolókő 

3 cm zúzottho ok ágyazat 

20 cm Ckt4 útalap 

20 cm homokos kavics talajjavító és védőréteg 

A eépítéshez ár el  kap solódási osztál ú tér urkolókő alkal azható, halszálka vagy 

kettős halszálka kötés e  vag  ezekkel eg e értékű fektetési i tázattal. 



 

A tervezett járdákat szi té  eto  térkő urkolattal kell egépíte i lehetőség szeri t 
szí e  és i tázat a  az útétól eltérő kialakítással az e-ÚT . . . sza vá  típus 
pál aszerkezete alapjá : 
 

Vastagság Szerkezeti réteg 

6 cm eto  tér urkolókő 

3 cm zúzott ho ok ágyazat 

10 cm Ckt4 útalap 

10 cm ho okos kavi s talajjavító és védőréteg 

 

Vo atkozó rajz elléklet: U-3 Mi takeresztszelvé y 

 

7. FÖLDMUNKA, ÚTÉPÍTÉS 

 

A tervezési területre földfeltöltés szükséges a eglévő terep agasságok 
szi t ehozása iatt.  

Az új útpál aszerkezet eépítésé ek egkezdése előtt a teher írást elle őriz i kell a 
terhelés ek kitett föld ű felületé . Csak akkor sza ad a urkolat legalsó alaprétegét a 
föld űre ráépíte i, ha a érési ered é ek egfelel ek az ÚT - .  szá ú ágazati 
sza vá a  előírt követel é ek ek. A tervezett pál aszerkezet átázott föld űre e  
építhető. 

Az útalapok, eg kell, hog  felelje ek az ÚT - .  útüg i űszaki előírás 
követel é ei ek.  

Tervező felhívja Építtető fig el ét a fe ti i őségi követel é ek ek, azok 
elle őrzésé ek és a vizsgálatok sűrűségé ek dara szá á ak  fo tosságára és azok építési 
szerződés e  való rögzítésére. Az eg es u ka e ek vo atkozásá a  az ágazati 
sza vá ok előírásait kell betartani. 

 

8., VÍZELVETETÉS  
 

A urkolatokra hulló sapadékvíz elvezetését a urkolatok kereszt-, illetve hosszirá ú 
esésé ek kialakításával oldottuk eg. A tervezett urkolatokra hulló sapadékvíz a kialakított 

esésviszo ok következté e  a tová ra is a eglévő vízelvezető árok a, illetve a tervezett 
szikkasztó árok a jut. A eglévő re dszer e  az áteresz átépítése szükséges, tová á a 
tervezett járda alatt szi té  új áteresz építése szükséges. Az tervezett kapu ejáró ál található 

áteresz o tásra kerül, hel ette új  át érőjű ROHR ső áteresz kerül kiépítésre, kétoldalt 
tá fal lezárással, tová á az i gatla  g alogos élú egközelíthetősége érdeké e  járda 
kialakítása a eglévő árko  keresztül új   át érőjű eto ső áteresz építése, két végé  

eto  tá fal lezárással. 
 

9.  FORGALOMTECHNIKA 

 

A tervezett kialakítással egy idő e  az első ségi viszo okat sza vá os KRESZ-

tá lával kell jelez i. Szi té  el kell hel ez i a szükséges tiltó és tájékoztató tá lákat az U-2 

hel szí rajzo  jelöltek ek egfelelőe . 
A parkolók kijelölését eltérő szí ű térkövek eépítésével javasoljuk egolda i. A 



ozgáskorlátozottak részére fe tartott parkolókat sza vá os urkolati jellel és tájékoztató 
tá lával is jelez i kell. Szi té  eltérő szí ű urkolattal javasoljuk egépíte i a kapu ejárókat 
és a g alogosforgal i felületeket. 

 

10. IDEIGLENES FORGALOMKORLÁTOZÁS 

 

Az építési u kák egkezdése előtt és köz e  az építési üte ezés ek egfelelőe  ki 
kell helyezni az ideigle es forgalo korlátozási KRESZ tá lákat. Kiviteli terv részeké t elkészül 
az ideigle es forgalo korlátozási tervdoku e tá ió. 
 

11.  KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

Az építési fázis légsze ez hatása sekél , az e eri egészséget, az élővilág fajait, a 
területhasz álat lehetőségeit e  veszél ezteti. Az építési u kák supá  rövid ideig és e  
jele tős érték e  terhelik a települési kör ezetet. 
 

12.  MUNKAVÉDELEM 

 

Az a ag i őségek és teher írási előírások a Mag ar Sza vá ok, Sza ál zatok és 
Műszaki Irá elvek legutolsó kiadásá a  adott követel é ek ek kell, hogy megfeleljenek. 

Ol a  esetek e , a ikor az előírások vag  a hivatkozott sza vá ok kikötései külö féle 
i őségi szi teket jele te ek, vag  a választás lehetőségét újtják, azokat a 

követel é eket kell kötelezőe  fig ele e ve i, a el ek a legjo  i őség ek felel ek 
meg. 

Ezek a feltételek etartása i d a Beruházóra, i d a Kivitelezőre vo atkozóa  
kötelezőek. 

Az építés sorá  az érvé e  lévő u kavédel i és alesetelhárítási 
óvóre dsza ál okat a legszigorú a  e kell tarta i. 
Ez a tervdoku e tá ió a u kavédele ről szóló . évi XCIII. Törvé  .§ .  ekezdés 
előírásai ak etartásával készült, fig ele e véve az érvé es egészségüg i és u kavégzés 

izto ságát szolgáló sza ál okat, szo iális előírásokat és külö leges kivitelezési 

te h ológiákat. 
 

Debrecen, 2017. április hó 

 

 

 Horváth Zsolt 
 felelős tervező 

 KÉ/ -0777 


