KIVITELI TERV
Tárgy

Budakalász "fél-elkerülő" út megvalósításához szükséges
környezetvédelmi, engedélyezési, valamint kiviteli terv
és tender tervek elkészítése és engedélyeztetés
PST: A000.53

Megrendelő

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
tel.: (+36-1) 436 8100, fax: (+36-1) 436 8110
e-mail: info@nif.hu, web: www.nif.hu

Generáltervező

Tervszám

UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
1117 Budapest, XI. Dombóvári út. 17-19.
tel.: (+36-1) 371 4000, fax: (+36-1) 204 2969
e-mail: 503@uvaterv.hu, web: www.uvaterv.hu

Főtervező

Paulini Levente 01-11924

Szaktervező

Projekt koordinátor

Projektvezető

Fülöp Levente 01-15571

52.559

Vezérigazgató-helyettes

Vincze Gézáné

Vezérigazgató

Törő Gyula

Bretz Gyula

Tervszám

UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
1117 Budapest, XI. Dombóvári út. 17-19.
Telefon: (+36-1) 371 4000, Fax: (+36-1) 204 2969
E-mail: 503@uvaterv.hu, Honlap: www.uvaterv.hu

52.559

Felelős tervező

Tervező

Ellenőr

Ügyvezető

Paulini Levente 01-11924

Varga Pál

Fülöp Levente 01-15571

Törő Gyula

Szakág

Tervfázis

L - Kezelői lehatárolási terv

K - Kiviteli terv

Részművelet

Tervjel

Műszaki leírás
Dátum

L

Méretarány

Rajzszám

01.01.

2021. július 27.
Tervkód

L - 01.01 - K
Szakág jele

Rajz
sorszáma

A terv szellemi tulajdonának védelmét jogszabály biztosítja.

Tervfázis
jele

- V01 - dwg
Szállítási
ütem

Kiterjesztés

Műszaki leírás
„a Budakalász „fél‐elkerülő” út megvalósításához szükséges
(környezetvédelmi, engedélyezési, valamint kiviteli terv és tender)
tervek elkészítése és engedélyeztetés”
megnevezésű munkához

Kezelői lehatárolási terv

TARTALOMJEGYZÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A tervezés tárgya, előzmények........................................................................................................ 3
A tervezés kiindulási alapjai ............................................................................................................ 3
Közutak területe .............................................................................................................................. 3
Kerékpárutak ................................................................................................................................... 3
MÁV‐HÉV keresztezés ..................................................................................................................... 4
Vízfolyások üzemeltetése, kezelése ................................................................................................ 4
A közművek üzemeltetése, kezelése............................................................................................... 4
Egyéb területek ............................................................................................................................... 4

2

1.

A tervezés tárgya, előzmények

A Budakalász elkerülő út építési engedélyezési tervét a Tetthely‐Utiber Konzorcium készítette el. Az
engedélyezési terv 2010‐ben az érintett települések bevonásával és jóváhagyásával került
véglegesítésre. A Budakalász forgalmának tehermentesítése érdekében a megtervezett út 2015.
augusztus 2‐án jogerős építési engedélyt kapott.
2016. őszén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a NIF Zrt. felé elrendelte a Budakalász ‐ Pomáz
elkerülő út "felének", vagyis a 11 sz. főút és az 1111 j. út közötti szakaszának megvalósítását és
egyben a projektet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította.
Jelen tervdokumentáció a

a Budakalász „fél‐elkerülő” út megvalósításához szükséges (környezetvédelmi,
engedélyezési, valamint kiviteli terv és tender) tervek elkészítése és engedélyeztetés
L‐ Kezelői lehatárolás
Kiviteli terveit tartalmazza.

2.

A tervezés kiindulási alapjai

Jelen terv előzménye a korábban elkészült A ‐ Útépítési Engedélyezési terv. Célja, hogy a létesítmény
átadását követő kezelői, tulajdonosi viszonyokat bemutassa.

3.

Közutak területe

Az egyes közútkezelők által kezelt területek lehatárolása a tervlapokon kerülnek bemutatásra.
Közútkezelők:
‐ Magyar Közút NZrt.
‐ Budakalász Város Önkormányzata
‐ Szentendre Város Önkormányzata
‐ Pomáz Város Önkormányzata
Általánosságban a számozott utak kezelője a Magyar Közút NZrt. Külterületen párhuzamos földút
esetén a közút kezelői határa a műszakilag szükséges határvonal. Az azon túli területek kezelője a
területileg illetékes önkormányzat.
A helyi közutak és a földutak, valamint a földútcsatlakozások kezelője a lekerekítések közötti elméleti
útszél vonalától a területileg illetékes önkormányzat.

4.

Kerékpárutak

A 355/2017 (XI.29.) Korm. rendelet alapján a 11‐es út (főút) melletti kerékpárút kezelője a Magyar
Közút NZrt.
Az összekötő utak mellett elhelyezkedő kerékpárutak kezelői az önkormányzatok.
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5.

MÁV‐HÉV keresztezés

A tervezett elkerülő út külön szinten (153+11,77 hm szelvényben) keresztezi a meglévő H5‐ös
Budapest–Szentendre HÉV vonalat.
A különszintű MÁV‐HÉV keresztezésnél a felüljáró hídszerkezet, hídtartozék, útpályaszerkezet,
úttartozék kezelője a Magyar Közút NZrt., a felüljáró alatti MÁV‐HÉV ingatlan tulajdonosa/kezelője a
továbbiakban is a MÁV‐HÉV Zrt.

6.

Vízfolyások üzemeltetése, kezelése

A meglévő érintett vízfolyások kezelése és üzemeltetése ‐ a mederélek között ‐ a vízfolyás
kezelőjének feladata.
Csőáteresz alkalmazásakor a keresztező vízfolyás üzemeltetője általában a csőáteresz fejéig
üzemeltet.

7.

A közművek üzemeltetése, kezelése

A tervezési szakaszon érintett közművek – azok építése, kiváltása esetén is – kezelői/üzemeltetői
tisztázottak, a tervezés folyamán egyeztetési szinten bevonásra kerültek, írásos nyilatkozataikat,
hozzájárulásaikat megadták, azok a közműtanulmányban és a szakági munkarészekben
megtalálhatók.

8.

Egyéb területek

A kisajátítás során a közút területéhez nem tartozó egyéb területek kezelője a NIF Zrt. / Budakalász
Város Önkormányzata / Szentendre Város Önkormányzata / Pomáz Város Önkormányzata.
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