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1. Előzmények, a tervezési megbízás tárgya
Jelen kiviteli tervdokumentáció a Remeteszőlős – Máriaremete között, a Remeteszurdokban vezető külterületi kerékpárút kijelöléséhez szükséges útépítési munkák terveit
tartalmazza. Elkészítésével Remeteszőlős Község Önkormányzata (2090 Remeteszőlős,
Vénusz u. 8-10.) bízta meg cégünket. A Remete-szurdokban vezető, jelenleg is meglévő földút
kerékpáros forgalomra történő megnyitása részét képezi a Nagykovácsi – Remeteszőlős –
Budapest viszonylatában létrejövő, összefüggő kerékpárút hálózat kialakításának.
A tervezett kerékpáros hálózat, illetve azon belül a tervezési szakasz nyomvonala a
1832-2-2 sz. átnézeti helyszínrajzon látható. A tervezett kerékpáros hálózat a következő két
nyomvonalból tevődik össze:
• Budapest (Adyliget) – Remeteszőlős – Nagykovácsi között a külterületi szakaszokon a
11104 j. úttal párhuzamosan vezetett kerékpárút építése, Remeteszőlős és Nagykovácsi
belterületén kis forgalmú utcák kijelölése kerékpáros forgalomra
• Remeteszőlős – Budapest (Máriaremete) között belterületen kis forgalmú utca kijelölése
kerékpáros forgalomra, külterületen a meglévő turistaút megnyitása a kerékpárosok
közlekedésére
A tervezés előkészítése során a környezetvédelmi hatóság és a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósága által adott állásfoglalást jelen műszaki leírás melléklete tartalmazza.
A tárgyi útépítési munkák a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és az utak
építésének, forgalomba helyezésének és megszűntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012 (V.
10.) kormányrendelet alapján nem útépítési engedély kötelesek, melyet az útügyi hatóság
mellékletben található állásfoglalásában is megerősített.
A tervezési alaptérképet helyszíni felmérés során Faddi Róbert földmérő készítette el.
Az alkalmazott geodéziai rendszer EOV, a mért pontok magasságai balti alapszintre
vonatkoznak.

2. A jelenlegi állapot ismertetése
A Remete-szurdokban vezető turistaút az Ördög-árok medrével párhuzamosan, egykori
országút nyomvonalán vezet Remeteszőlős területéről (Vénusz utca) Budapest II. ker.
Máriaremete területére (Csatlós utca).
A szurdokban vezető út szélessége 2,0…3,0 m, magassági vonalvezetése a
kerékpárosok számára kedvező, jellemzően 5,0%-nál kisebb lejtésű, illetve emelkedésű.
Összefüggő nagyobb esésű (átlagosan 7,5%) szakasz a nyomvonal végén található, mintegy
130 m hosszon.
A meglévő út jellemzően vegyes szelvényben halad, jobb oldalán bevágási rézsűvel, bal
oldalán az Ördög-árok medrével. Bevágás a Csatlós utca előtt, a záportározó felett vezető
szakaszon található.
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A szurdokban vezető út kezdeti, ~300 m hosszú szakaszán salakos anyaggal történő
stabilizálás fedezhető fel, a további szakaszokon az egykori kövesút burkolatának kisebb
foltokban megmaradt maradványai láthatók. A csapadékvíz az út felületéről a felszínen folyik
el, az Ördög-árok medre irányában.
A meglévő földút felszíne túlnyomó részt stabil, szilárdsága, valamit hossz- és
keresztirányú egyenletessége – a tervezési szakasz végén található, bevágásban vezető rész
kivételével – megfelelő a kerékpáros forgalom számára.
A meglévő utat Remeteszőlős irányából sorompó, Budapesten, a Csatlós utca felől, az
út tengelyében elhelyezett nagyméretű sziklatömb zárja el a közúti forgalom elől.
A szurdokban vezető turistaúton jó időben jelenleg is jelentős a kerékpáros forgalom,
naponta 50-100 kerékpáros áthaladásával kell számolni.

3. Tervezési műszaki jellemzők
A terv készítése során – tekintve, hogy a Remete-szurdok fokozottan védett területen
található, ahol szilárd útburkolat, illetve nagyobb mennyiségű beton, vagy geoműanyagok
felhasználásával kialakított műtárgyak nem építhetők – nem volt lehetőségünk az útügyi
műszaki előírások figyelembe vételére. Ezért a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek
megteremtése érdekében szükséges beavatkozások tervezésekor elsősorban természetes
anyagokat, illetve az erdészeti utak építésénél bevált, hagyományos technológiájú módszereket
és műszaki megoldásokat alkalmaztunk.

4. Pályaszerkezet, földmunka
A Remete-szurdokban meglévő földúton szilárd burkolat építését nem terveztük. A
földút stabilizálását a beavatkozást igénylő, a 6. fejezetben ismertetetésre kerülő szakaszokon
terveztük. Az építendő pályaszerkezet kétrétegű, mechanikai stabilizációra épített murva
burkolat, melynek rétegrendje a következő:
•
•

6 cm mészkőliszttel kötött folyamatos szemeloszlású murva burkolat
15 cm M56 stabilizált burkolatalap

A mészkőliszttel kötött burkolat építése során felhasznált keverékben a kötést a
mészkőliszt karbonátosodása biztosítja, ezért a finom résznek (d<0,06 mm) mintegy 10%
arányban kell a szemeloszlásban megjelennie. A keverék szemeloszlása folytonos legyen, a
legnagyobb szemcseméret dmax = 20 mm.
Humuszleszedést, illetve a fedőréteg eltávolítását ahol szükséges, 30 cm vastagságban
irányoztuk elő. A földmű védőréteg alatti részét 25 cm vastagságban min. Trρ = 93%-ra
szükséges tömöríteni. A burkolatalap alatti meglévő talaj felszínén E2 > 40 Mpa teherbírást kell
az eltakarás előtt igazolni. Szükség esetén az úttükör szilárdítása érdekében meszes
talajstabilizáció alkalmazható. Földmű építése során a feltöltés kialakítása 25-30 cm vastagságú
rétegekben, rétegenkénti tömörítéssel történjen.
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5. Bontási munkák, terület előkészítés
Az építési munkák megkezdése előtt el kell bontani a meglévő sorompót, az érintett
helyeken el kell végezni a növényzet irtását, a humuszleszedést és mentést, valamint a durva
tereprendezést.

6. Építési munkák
A tervezett építési munkák helyszínrajza a 1832-2-3, hossz-szelvénye a 1832-2-4.1 és
1832-2-4.2 sz. tervlapokon látható. A tervezett keresztmetszeti kialakítást a 1832-2-5 sz.
mintakeresztszelvények és a 1832-2-6 sz. keresztszelvények mutatják be. A műtárgyak
kialakítását a 1832-2-7 sz. részletrajzokon ábrázoltuk.
A tervezési szakasz hossza 1029 m, kezdete Remeteszőlősön, a Vénusz utcai átereszt
követően, vége Budapest II. kerületében, a záportározó gátja után, a Csatlós utcánál található.
Figyelembe véve, hogy a Remete-szurdok fokozottan védett területen található, a terv
készítése során és a munkaközi terv elkészültét követően egyeztettünk a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóságával. Az egyeztetésről készült emlékeztetőt és a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóságának vonatkozó állásfoglalását a melléklet tartalmazza.
A szurdokban meglévő földút kerékpározásra történő megnyitása érdekében szükséges,
tervezett útépítési beavatkozások a következők:
• Azokon a helyeken, ahol a meglévő földút felülete károsodott, a csapadékvíz megáll
rajta, vagy szélessége nem éri el a 2,0 métert, a földutat stabilizálni kell a 4. fejezetben
ismertetett pályaszerkezet, vagy – megfelelő alap és geometria esetén – csak a felső
murva réteg beépítésével.
• A földút állapotának javítása érdekében stabilizált felületek szélessége min. 2,0 m,
hossza min. 5,0 m legyen. A földút jellegéből adódó, változó útállapotokra való
tekintettel a tervdokumentációban csak ezeknek a pontszerű beavatkozásoknak az
előirányzott mennyiségét adjuk meg, 200 m2 értékben. Építésük pontos helyét a
kivitelezést megelőző bejárás során kell kijelölni.
• A meglévő földút stabilizálását terveztük továbbá a 0+860 – 1+018 km szelvények
közötti, bevágásban vezető, jelenleg rossz állapotú útszakaszon, valamint az építendő
műtárgyak (sorompók, bélésfalak, mederrézsű védelmek) környezetében is.
• A stabilizált földút szakaszok murvázott felületének szélessége 2,0 m, oldalesése 4,0%.
A 0+077 km szelvényben meglévő sorompó bontását követően két darab új, 3,00 m
nyílású sorompót kell építeni, egymáshoz képest 1,50 m eltolással, egymástól 5,00 m
távolságban. Ez az elrendezés a kerékpárosok részére kis sebességgel könnyű áthaladást tesz
lehetővé, miközben a gépkocsik áthaladását megakadályozza, a motorkerékpárok áthaladását
pedig jelentősen megnehezíti.
Az út jobb oldalán, a bevágási rézsű megtámasztására két helyen, a 0+330 – 0+340 és a
0+580 – 0+590 km szelvények között terveztük szárazon rakott terméskő anyagból bélésfalak
építését. A bélésfalak felett, valamint a 0+930 – 1+000 km szelvények között, a bevágás
mindkét oldalán, a rézsű védelmére rőzsefonatok elhelyezését terveztük.
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Az élő vagy száraz anyagból készített rőzsefonás vagy a szintvonalak irányában,
szakaszosan, a sorok között átfedését létrehozva, vagy rácsosan helyezhető el a rézsűn. Az élő
rőzsefonáshoz jól sarjadó fűz, éger, nyár hajtások használhatók. A rőzsefonatok kialakítását az
alábbi ábra mutatja:

Az út bal oldalán a meder rézsűjének kőszórással történő védelmét terveztük a 0+435 –
0+450, illetve a 0+475 – 0+515 km szelvények közötti szakaszokon.
A tervezett beavatkozások pontos helyét, illetve kezdő- és végszelvényét a
munkakezdés előtt megtartott helyszíni bejáráson kell kijelölni, illetve pontosítani. Erre a
bejárásra a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága illetékes munkatársát is meg kell hívni.

7. Forgalomtechnika
A szurdokban vezető utat – a jelentős turista és rekreációs célú gyalogos forgalomra
való tekintettel – gyalog- és kerékpárútként javasoljuk kitáblázni. A sorompókat a
balesetveszély elkerülése érdekében sávos terelő táblákkal kell a helyszínrajzon ábrázoltak
szerint megjelölni.
A kihelyezendő jelzőtáblák méretei a következők legyenek:
• kör alakú táblák: 450 mm
• téglalap alakú táblák: iránytábla 500 x 1500 mm, terelőtábla 250 x 1000 mm
Az út elején és végén elhelyezett jelzőtáblák mellett a nyomvonalon ~100 m-ként
kerékpáros turista jelzések felfestését terveztük.

8. Vízelvezetés
A csapadékvíz elvezetésére a 0+860 – 1+018 km szelvények között, a bevágás jobb
oldalán, terméskő folyóka építését terveztük, amely a záportározót lezáró műtárgynál az Ördögárok medrébe csatlakozik.
A nyomvonal többi szakaszán a meglévő vízelvezetés nem módosul. Az 1+019 km
szelvényben keresztezett, lapburkolatú mederátjárót ki kell tisztítani, jó karba kell helyezni.
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9. Közművek
A tervezett útszakaszon közmű vezeték nem található. A tervezési terület környezetében
hálózattal rendelkező közmű kezelők az alábbiak:
• ELMŰ Hálózati Szolgáltató Kft. 1132 Budapest Váci út 72-74.
• TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 2100 Gödöllő Kenyérgyár u. 2.
• Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság 1073 Budapest Dob u. 78.
• Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 2000 Szentendre, Kalászi út 2.

10. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások
Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi
előírások figyelembe vételével készült, illetve azok megvalósítása megtervezésre került.
Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási
óvórendszabályokat be kell tartani, betartásukért a kivitelező által kijelölt munkavédelmi
felelős, illetve az építésvezető személyesen felelős. Biztosítani kell, hogy a munkavégzés idején
mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelős.
Utalva arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkenését semmi sem
indokolja, külön felhívjuk a kivitelező figyelmét az alábbiak pontos betartására:
− A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell valósítani, a
munkaárkokon való átjárást kellő módon biztosítani szükséges.
− Földmunkák végzését szűk munkatér esetén kézi erővel írjuk elő.
− Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen lehetséges, ahol más
létesítményekben a gépi földmunkából károk nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok
miatt ilyen kár előfordulása lehetséges, úgy a gépi földmunka végzését feltétlenül mellőzni
kell.
− A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe bejelölni.
Keresztező közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett
területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve
biztosítani.
− Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok
feltárását ilyen helyeken igen gondos, óvatos felásással kell elvégezni. Különös gondot kell
fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely
melletti vezetéknek szakközeg (üzemeltető) útján való áramtalanításáról is gondoskodni
kell. Kotrós munka esetén külön ellenőrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotró és
gémje azt az előírt biztonsági övezeten belül meg ne közelítse.
− Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös
figyelemmel, gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett, megfelelő
felszerelések, védőeszközök használatával.
− A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni
segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények
figyelembevételével a kivitelező feladata.
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Az építési munkák 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.

11. Mellékletek
Jelen műszaki leírás mellékletként a tervezői nyilatkozatot, a tervezési területet
bemutató fénykép mellékletet, valamint az alábbi egyeztetési dokumentumokat tartalmazza:
• Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Útügyi Osztálya 2018. 10. 11-én kelt
állásfoglalása
• Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály 2018. 06. 28-án kelt állásfoglalása
• Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 2018. 09. 06-án kelt állásfoglalása
• emlékeztető a 2019. 02. 28-án a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságán tartott
egyeztetésről
• Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 2019. 03. 28-án kelt állásfoglalása
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REMETE-SZURDOK
KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE
ÚTÉPÍTÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS
KIVITELI TERV
TERVEZŐI NYILATKOZAT
A Pannon Engineering Kft. (2040 Budaörs, Vöröskő u. 10.) vezető tervezője kijelentem,
hogy a tárgyi tervdokumentációt a tervezés időszakában érvényes műszaki előírások
figyelembe vételével készítettük el. A tervdokumentáció az érdekelt szakhatóságokkal,
tulajdonosokkal, üzemeltetőkkel a szükséges mértékben egyeztetésre került.

Kiss Csaba
felelős tervező
KÉ-K, KÉ-KK 01-8449
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