
3. SZÁMÚ EMLÉKEZTET Ő 
a 2012. július 10-én történt műszaki egyeztetésről 

 
 

Tárgy: Pilisszántó Község Önkormányzata területén lévő mezőgazdasági utak (Placskó, Nyúl, Szarvas 
utcák) fejlesztése” tárgyú beruházás 

 Támogatási iratazonosító: 1254220637. 
 Támogatási kérelem azonosító: 2059044745 
 
Jelen voltak: 
A Beruházó Pilisszántó Önkormányzat részéről:  Görbicz Gyula 
A Kivitelező VIANOVA 87 Zrt. részéről: Kovács Róbert 
A műszaki ellenőrzést végző TANDEM Mérnökiroda Kft. részéről: Pej Kálmán 
 
 
Műszaki Ellenőr megállapította, hogy a 2. számú emlékeztetőben foglaltak teljesültek. Az út nyomvonalának 
pontosítása megtörtént, 2012. július 9-én a Tanya utcától megkezdődött az észak-nyugati oldali süllyesztett 
szegély építése. A teherbírás mérési jegyzőkönyvek adatai alapján a meglévő útpálya teherbírása a 65 Mpa 
értéket meghaladja, ezért azokon a szakaszokon, ahol az magasságilag lehetséges, a jelenlegi útalap 
megtartható. Azokon a szakaszokon, ahol ez magasságilag nem valósítható meg, ott új útalapot kell építeni. 
 
 
 

Sorszám Probléma Intézkedés Határidő Felelős 

1. 

A Tanya utca – Őz utca 
csatlakozásánál mindkét oldalon 
dús a növényzet, ezért a járművek 
számára a beláthatóság nem 
megfelelő. 

Az útcsatlakozás mindkét oldalán a 
kilátást gátló növényzet eltávolítása 
szükséges. 

2012. 07. 16. 
Pilisszántó 

Önkormányzata 

2. 
Csobánka közigazgatási területén 
igénybevett területrész földhivatali 
rendezése. 

Az útépítési munka későbbi fázisában 
lesz látható, hogy pontosan mekkora 
területet vesz igénybe az út, ezért a 
telekmegosztási vázrajz elkészítésére 
később kerül sor. 

Az útépítés 
befejezése előtt 

Pilisszántó 
Önkormányzata 

3. 

A Szarvas utca észak-nyugati 
oldalán a telkeket lezáró kerítés és 
az út jogi határa között 7-8 méter 
eltérés van. 

A Szarvas utcába becsatlakozó 
utcáknál a csatlakozást a Szarvas utca 
észak-nyugati oldali jogi 
határvonaláig kell kiépíteni terv 
szerint. 

Az építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

4. 
Az 1+783-1+815 kmsz. közötti ív 
túlemelése. 

Az ívben a terv szerint 5,0%-os a 
túlemelés, ennek maximális mértéke 
5,5% lehet. Ha ebbe a tartományba 
esik az 1+800-1+819 kmsz. közötti 
szakaszon a meglévő aszfaltburkolat 
túlemelése, akkor ennek 
megtartásával alakítandó ki az ív 
túlemelése. 

Az építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

5. 

A helyszíni szemle alapján 
megállapítást nyert, hogy az építés 
végszelvényét a tervtől eltérően 
kell meghatározni. 

Az 1+829,5 kmsz-ben kell kezdődjön 
a jobb oldali süllyesztett szegély. 
Ebben a szelvényben slussz vágással, 
kifuttatással kell a felső 4 cm AC11 
kopóréteget csatlakoztatni a Tanya 
utca aszfalt burkolatához. A 2492/2 
hrsz-ú ingatlan térkő burkolatú 
kapubehajtóját hozzá kell rendezni a 
megépített süllyesztett szegélyhez. 

Az építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 
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6. 

Görbicz Gyula úr helyszíni 
tájékoztatása szerint a Tanya utca 
déli oldalán 200 mm-es 
csapadékcsatorna vezet a Diófa 
lejtőtől a Szarvas utcáig. Ez a 
csatorna szabadon kifolyik a 
Szarvas utcára. A tervben nem 
szerepel megoldás e vizek 
továbbvezetésére. 

A terv szerint az 1+810 km. 
szelvénybe rácsos folyóka építendő. 
Ez azonban nem megfelelő helyen 
vezeti át a csapadékvizet, ezért rácsos 
folyóka helyett kettős víznyelő 
építendő az 1+800 km. szelvény 
térségében, a mélypontban. Az ülepítő 
aknás víznyelő aknába kell bekötni a 
Tanya utcai csapadékcsatornát, majd 
300-as csővel kell átvezetni a vizet az 
út alatt és terepre kell nyitni a tervben 
megadott módon (kőszórással). 

Az építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

7. Teherbírás mérés az új úttükrön. 

Műszaki Ellenőr kéri, hogy a 
teherbírás mérés időpontját a tervezett 
időpont előtt két nappal jelentse be a 
Kivitelező, hogy azon részt vehessen. 

Folyamatos 
VIANOVA 87 

Zrt. 

8. 
4-500 méteres útszakasz 
megépítése útalap szintig. 

Kb. ilyen szakaszhosszakon meg kell 
építeni mindkét oldali szegélyt, ki kell 
emelni a szükséges helyeken az 
úttükröt, el kell végezni a teherbírás 
mérést, majd be kell hordani a 15 cm 
vastag Z55/80-as zúzottkövet. 

Az építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

9. 

A terv szerint 5 cm vastag Z8/12 
kiékelő zúzalékot kell teríteni a 
zúzott kőre, de ezt az aszfaltozás 
során a járművek megbontják. 

Az 5 cm vastag kiékelő zúzalék 
helyett 5 cm vastag finisherrel épített, 
betömörített mart aszfalt építendő. A 
mart aszfaltot az aszfaltozás előtt 
bitumen emulziós permetezéssel kell 
ellátni. 

Az építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

10. Friss beton utókezelése. 

A szegély alap- és megtámasztott 
betont folyamatosan nedvesen kell 
tartani (nedves geotextíliával, vagy 
folyamatos locsolással), hogy a beton 
megégése elkerülhető legyen. 

Az építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

11. 
A tartósan 30 C fok fölötti 
hőmérséklet miatt a dolgozók 
egészségvédelmét biztosítani kell. 

A szerződésben megadott munka és 
egészségvédelmi felelős soron kívüli 
intézkedését kéri műszaki ellenőr a 
saját és az alvállalkozók baleset és 
egészségvédelme érdekében: 
védőfelszerelések, védőital, stb. 

Az építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

 
 
A következő kooperáció időpontja 2012. 07. 19-én 8.00 órakor Pilisszántón, ahol az építési munka folyik. 
 
Az emlékeztetőt összeállította 2012. 07. 10-én: Pej Kálmán műszaki ellenőr, TANDEM Mérnökiroda Kft. 


