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1.    MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 
 

1. Előzmények: 

 

A Swietelsky Vasúttechnika Kft. (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.) végzi Szolnok-
Békéscsaba-Lökösháza vv. 743+71 hm lévő Murony, 4644 jelű út 7+370 km szelvényben lévő 
vasúti átjáró átépítési munkáit. 

 

Mivel a javítási munkák érintik a 4644 jelű utat, ezért a vonatkozó 3/2001. (I.31.) KöViM 

rendelet értelmében a munka végzéséhez ideiglenes forgalomszabályozási tervet kell készíteni. 

A közút területén történő kivitelezési munkák megkezdésének egyik feltétele a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt Békés Megyei Igazgatóság Forgalomtechnikai és Kezelői Osztálya által jóváhagyott 

forgalomszabályozási terv megléte. 

A jelen forgalomszabályozási terv a kivitelezés ütemeihez igazodóan a munkavégzés idején 

bevezetendő forgalomkorlátozást, -szabályozást határozza meg a Közutakon folyó munkák 

elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása című e-ÚT 04.05.12 számú műszaki előírás 

alapján. 

A terv nem tartalmazza az építés technológiája által megkövetelt biztonságtechnikai 

munkavédelmi előírásokat és a közműkiváltásokkal összefüggő elkorlátozásokat! 

 

2. A szabályozás célja: 

A közúton folyó munkák elkorlátozásának és azok előjelzésének célja a közúti közlekedésről 
szóló 1988. I. törvény 14. § -a, a többször módosított 1/1975. (02. 05.) KPM-BM. számú, „A 
közúti közlekedés szabályairól” szóló együttes, és a 20/1984. (12. 21.) KM számú, „Az utak 
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről” című rendelet előírásainak 
figyelembe vételével a forgalombiztonság és a munkahelyen dolgozók testi épségének biztosítása. 

 

3. Főbb adatok: 

Kivitelező neve, címe: 

Swietelsky Vasúttechnika Kft. 

9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14. 
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Felelős műszaki vezető neve, elérhetősége:  

Niksz Norbert 

9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14. 

Tel: 30/337-8173 

Fax: 95/420-067 

Email: info@vasuttechnika.hu 

Borbola László 

5600 Békéscsaba, Szabó Dezső utca 38. 

Tel: 30/998-3866 

Fax: 66/452-390 

Email: info@forgut.hu 

Közútkezelő neve, elérhetősége: 

Magyar Közút Nonprofit Zrt Békés Megyei Igazgatóság 

Központ: 5600 Békéscsaba, szabadság tér 7-9. 

Tel:66/819-650 

Békéscsabai Mérnökség: 5600 Békéscsaba, Berényi út 144. 

Tel:66/819-857 

 

Murony Község Önkormányzati Hivatal 

5672 Murony, Földvári út 1. 

Tel: 66/427-360 

Tel./Fax: 66/427-369 

A kivitelezési munkák várható befejezési ideje: 2017. szeptember 22. 

 

 

mailto:info@vasuttechnika.hu
mailto:info@forgut.hu
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4. Általános előírások: 

A munkahelyek elkorlátozására vonatkozóan (az úton végzett munkák jellegétől függően) a 
közúti forgalom szabályozására és irányítására az e-ÚT 04.05.12 számú Útügyi Műszaki Előírás 
szerint meghatározottak szolgálnak. 

A kihelyezett jelzések, eszközök csak szabványos, ép felületű és jelzési képű, tiszta állapotúak 
lehetnek. 

A közúti jelzőtáblák fényvisszaverő fóliás kivitelűek legyenek, és minden tekintetben feleljenek 

meg az e-ÚT 04.02.12 számú Útügyi Műszaki Előírásnak. 

Az egyéb elkorlátozó elemeknek teljes mértékben ki kell elégíteniük az e-ÚT 04.05.11 számú, „A 

közúti útlezárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei” című Útügyi Műszaki Előírásban 

meghatározottakat. 

(Alkalmazhatók az említett szabványban nem szereplő, de Magyarországon is általánosan 

elfogadott eszközök, a Magyar Közút Nonprofit Zrt Békés Megyei Igazgatóság előzetes 

jóváhagyásával.) 

Minden tekintetben be kell tartani a 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet „A közúton végzett munkák 

elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata” előírásait. 

A munkavégzés ideje alatt külön tehermentesítő út kijelölésére nem kerül sor. 

A helyi médiákon keresztül a forgalmi rend változására fel kell 
hívni a közlekedők és a lakosság figyelmét! A közszolgáltatókat a 
munkakezdés előtt legalább 8 nappal tájékoztatni kell a tervezett 
elkorlátozásokról. 

A megkülönböztetett járművek részére (mentő, tűzoltóság, rendőrség) az akadálytalan 

továbbhaladást az építés ideje alatt is biztosítani kell, jelzőőrök szükség szerinti alkalmazásával. A 

jelzőőrök a forgalomirányítását jelzőtárcsa alkalmazásával végezhetik. 

 

5. Részletes előírások: 

a.,   Az építési munkahelyek elkorlátozását és a közúti forgalom szabályozását az alábbiak szerint 
kell végrehajtani: 

A vállalkozó kötelezettsége a jóváhagyott ideiglenes forgalomszabályozási terv alapján az 

elkorlátozást megvalósítani és folyamatosan nyilvántartani, a munka műszaki ellenőrének 

pedig azt rendszeresen ellenőrizni kell. 

Az építési, a felújítási valamint az üzemeltetési és karbantartási munkák esetén a munka 

megkezdése és befejezése közötti időszakban az elkorlátozási és forgalomirányítási előírások 

betartásáért a munkahely vezetője (építésvezető, brigádvezető, művezető) a felelős. 
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A munkahelyi elkorlátozás és forgalomirányítás eszközeit a munka végleges befejezésekor el 

kell távolítani, amennyiben a korábbi munkaterület rendeltetésszerűen használható (felelős a 

munkahelyi vezető). 

Egy munkaterületen belül, a napi tényleges munkavégzés befejezésekor, a hatálytalanítandó 

jelzéseket a forgalomkorlátozási terv meghatározza. 

A munkahelyi vezető felelős továbbá azért, hogy magánál a munkavégzésnél indokolatlan, a 

szükségesnél nagyobb mértékű, vagy hosszabb időtartamú korlátozás ne történjen. 

A munkahelyi elkorlátozási és forgalomirányítási kötelezettség betartását a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt Békés Megyei Igazgatóság ellenőrzési joggal felruházott dolgozói jogosultak 

figyelemmel kísérni, és a közlekedés biztonságát veszélyeztető esetben a munka 

felfüggesztésére jogosultak intézkedést tenni. 

Ezt követően további munkavégzés csak az előírt feltételek megteremtése, és a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt Békés Megyei Igazgatóság újabb hozzájárulása esetén lehetséges. 

b., A munkahelyi elkorlátozó és forgalomirányító eszközök helyét, és annak mindenkori 

megváltoztatását építési naplóbejegyzéssel (nap, óra, perc, km szelvény) a munkahely vezetője 

tartozik dokumentálni. (Építési napló vezetésére nem kötelezett munkák esetében a 

munkahely elkorlátozó tábláiról a mellékelt táblázat szerint külön nyilvántartást kell vezetni, 

melyeket minimum három évig meg kell őrizni.) 

Egyéb munkáknál a táblázat a munkanapló melléklete, melynek vezetése a naplóírásra 

kötelezett személy feladata. Felméréseknél a felméréssel megbízott személy tartozik 

felelősséggel a kitöltésért. 

c.,   A forgalom biztonsága szempontjából szükséges szinte azonnali, de ideiglenes jellegű, valamint 

az útállapotok miatti táblakihelyezéseket a kiváltó ok szerinti csoportosításban (sárfelhordás, 

egyéb) szintén az építési naplóban kell vezetni, és napra készen tartani. 

Ezek a táblák csak a KRESZ 17, 20, 30, 32, 40, 56, 57, 59, 61, 70, 71, 76, 80, 87, 94. sz. 

ábráján meghatározottak lehetnek (megnevezésüket lásd külön). 

Az útállapot miatt ideiglenesen szükségessé váló súly, illetve járműfajta közlekedési korlátozást 

csak a Magyar Közút Nonprofit Zrt Békés Megyei Igazgatóság hozzájárulásával lehet 

elrendelni, de a végrehajtásra kihelyezett táblák nyilvántartása szintén itt történjen. 

A közúton folyó bármilyen munkavégzéskor valamennyi dolgozónak narancs-piros védőöltözetet 

és védőkobakot kell viselnie (felelős a munkahelyi vezető). 

Fentiek betartásáért a munkahelyi vezető a felelős. 

Az ábraszám szerint meghatározott KRESZ táblák megnevezései: 

18.  ábra: „Kötelező haladási irány” 
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30.  ábra: „Sebességkorlátozás”, 

32.  ábra: „Előzni tilos”, 

40. ábra: „Mindkét irányból behajtani tilos”, 

80.  ábra: „Úton folyó munkák”, 

146.  ábra: „Terelőút” 

 

6. Részletes ismertetés 

A terv készítésekor mind a kivitelezés során alkalmazandó technológiai folyamatokat, mind az építési 
helyszínek változásából adódó sajátosságokat figyelembe vettem, melyek alapján minden technológiai 
folyamatra külön-külön tervet készítettem. 

A kidolgozott „típustervek” a helyszíni viszonyok figyelembe vételével természetesen kisebb módosításra 
kerülhetnek, melyet minden esetben csak a jelen forgalomszabályozási terv készítőjének jóváhagyásával 
történhet. 

A tervet az e-ÚT 04.05.12 számú „A közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes 
forgalomszabályozásának kézikönyve” című Útügyi Műszaki Előírás alapján készítettem el.  

A munkahelyi elkorlátozások, forgalomterelések alapkövetelménye a munkaterület kellő távolságból való 
előrejelzése és annak megfelelő elhatárolása. 

A vasúti pályán történő átépítési munkák miatt a forgalomkorlátozások a vasúti vágányzár 
időpontjához igazítva az alábbi időpontokban történnek:  

Teljes útzár: 

 2017. augusztus 23.-én (szerda) 20 órától - 2017. augusztus 24.-én (csütörtök) 07 óráig 

 2017. augusztus 24.-én (csütörtök) 20 órától - 2017. augusztus 25.-én (péntek) 07 óráig 

 2017. szeptember 20.-án (szerda) 20 órától - 2017. szeptember 21.-én (csütörtök) 07 óráig 

 2017. szeptember 21.-én (csütörtök) 20 órától - 2017. szeptember 22.-én (péntek) 07 óráig 
 

Az útzárak időpontjának lehetőség szerint igazodnia kell a menetrend szerinti autóbusz járatokhoz. 

Az építés ideje alatt az alábbiakban részletezett forgalomkorlátozások szükségesek. 

 

6.1. Vasúti átjáró lezárása 

A forgalomkorlátozás kialakítása a 1. számú elkorlátozási rajzon látható. 
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A 47. számú út felöl a munkaterület felé közlekedő járművek részére az alábbi jelzőtáblákat kell 

kihelyezni: 

- 250 m távolságra „Úton folyó munkák” és „Előzni tilos” jelzőtáblákat kell kihelyezni. 

- 150 m távolságra 60 km/h „Sebességkorlátozás” jelzőtáblákat kell kihelyezni. 

- 50 m távolságra 40 km/h „Sebességkorlátozás” jelzőtáblát kell elhelyezni.  

- 0 m távolságra a lezárt szakasz forgalommal szemben lévő végén és mellette „Behajtani tilos” 

jelző táblát kell szilárd módon kitenni. 

- A munkaterület lehatárolását összefüggően alkalmazott, mindkét oldalán piros-fehér sávozású 
korlátelemekkel, vagy láncfüzérrel kell elvégezni.  

A Békés felöl a munkaterület felé közlekedő járművek részére az alábbi jelzőtáblákat kell 

kihelyezni: 

- 100 m távolságra „Úton folyó munkák” és „Előzni tilos” jelzőtáblákat kell kihelyezni. 

- 50 m távolságra 30 km/h „Sebességkorlátozás” jelzőtáblát kell elhelyezni.  

- 0 m távolságra a lezárt szakasz forgalommal szemben lévő végén és mellette „Behajtani tilos” 

jelző táblát kell szilárd módon kitenni. 

- A munkaterület lehatárolását összefüggően alkalmazott, mindkét oldalán piros-fehér sávozású 
korlátelemekkel, vagy láncfüzérrel kell elvégezni.  

Verseny utcában a munkaterület felé közlekedő járművek részére az alábbi jelzőtáblákat kell 

kihelyezni: 

- 100 m távolságra „Úton folyó munkák” és a munkavégzés irányába mutató „nyíl” kiegészítő 

jelzőtáblát kell kihelyezni. 

- Csomópontban a „Kötelező haladási irány balra” jelzőtáblát kell kihelyezni. 

A bevezettet korlátozásokat a munkavégzés szüneteltetése esetén hatálytalanítani kell, illetve az úttestről el 
kell távolítani! 

A munkaterületet éjszaka sárga fényű villogó lámpával kell megvilágítani! 

 

6.2. Csomópontok táblázása 

A forgalomkorlátozás kialakítása a 2. számú elkorlátozási rajzon látható. 

A 4644 jelű út és a Tessedik utca csomópontjában az alábbi az alábbi jelzőtáblát kell kihelyezni: 
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- a 4644 jelű úton a 47 sz főút irányából közlekedő járművek részére a csomópont előtt „Vasúti 

átjáró lezárva 400 m” és a lezárás időpontjait tartalmazó felirattal ellátott jelzőtáblát kell 

kihelyezni. 

- a 4644 jelű úton a 47 sz főút irányából közlekedő járművek részére a csomópontban 

„Murony, Békés jobbra” ellátott terelőtáblát kell kihelyezni. 

- a Tessedik utcában közlekedő járművek részére a csomópontban „Kamut, Kondoros balra” 

ellátott terelőtáblát kell kihelyezni. 

A 46168 jelű út és a Tessedik utca csomópontjában az alábbi az alábbi jelzőtáblát kell kihelyezni: 

- a 46168 jelű úton Békés felöl közlekedő járművek részére a csomópontban „Kamut, 

Kondoros jobbra” ellátott terelőtáblát kell kihelyezni. 

- a Tessedik utcában közlekedő járművek részére a csomópontban „Murony, Békés balra” 

ellátott terelőtáblát kell kihelyezni. 

- Meglévő „Zsákutca” táblát az elkorlátozás idejére hatálytalanítani kell. 

A 4644 és a 46168 jelű utak csomópontjában az alábbi az alábbi jelzőtáblát kell kihelyezni: 

- a 46168 jelű úton 47 számú út felöl közlekedő járművek részére a csomópontban meglévő 

útbaigazító táblán a „Kamut, Kondoros balra” feliratot hatálytalanítani kell. 

- a 4644 jelű úton Békés felöl közlekedő járművek részére a csomópontban meglévő 

útbaigazító táblán a „Kamut, Kondoros” irányt kell módosítani egyenesre. 

- a 4644 jelű útón Békés felől közlekedő járművek részére a csomópont előtt „Vasúti átjáró 

lezárva 300 m” és a lezárás időpontjait tartalmazó felirattal ellátott jelzőtáblát kell kihelyezni. 

A bevezettet korlátozásokat a munkavégzés szüneteltetése esetén hatálytalanítani kell, illetve az úttestről el 
kell távolítani! 

 

7. Egyéb előírások: 

Amennyiben a tervben nem szereplő technológiák kerülnek alkalmazásra, úgy az elkorlátozás a már 

említett Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltak betartása mellett történhet. 

A munkahelyi elkorlátozáshoz csak szabványos, fényvisszaverő fóliás, ép és tiszta felületű 

elkorlátozó elemek és jelzőtáblák alkalmazhatók (e-ÚT 04.02.11, e-ÚT 04.02.12). 

Az elkorlátozó eszközöket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy az e-ÚT 04.02.11 számú Útügyi 

Műszaki Előírás szerinti szélterhelés esetén azok ne csússzanak le, ne forduljanak el. 
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04    MELLÉKLET 

 Ideiglenes forgalomkorlátozások nyilvántartása 
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IDEIGLENES 

FORGALOMKORLÁTOZÁSOK 

 

                                                Év:..............         Sorszám:............. 

NYILVÁNTARTÁSA 

....................................Kivitelező 

Elkorlátozás jellege: 

 

 Az út A jelzőtáblák 

S.sz. Száma vagy neve Szelvénye 

(km) 

Helye 

(oldal) 

Megnevezése Kihelyezés 

időpontja 

Kihelyezés oka 

 (hivatkozás határozatra v. 

elkorlátozási tervre) 

Eltávolítás 

időpontja 

        

        

        

        

        

        

        

       

Ellenőrizte: 
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05   TERVJEGYZÉK 
 

 

Vasúti átjáró lezárása 

(1. számú elkorlátozási rajz) 

Csomópontok táblázása 

(2. számú elkorlátozási rajz) 



1. sz. elkorlátozási rajz 

 

Ideiglenes forgalomkorlátozási terv  
Murony, 4644 j út 7+370 km szelvényében lévő vasúti átjáró felújítási munkálatai 



2. sz. elkorlátozási rajz 

A MUNKAVÉGZÉS 

IDEJÉRE 

HATÁLYTALANÍTANI! 

 

Ideiglenes forgalomkorlátozási terv  
Murony, 4644 j út 7+370 km Szarvasi utca vasúti átjáró karbantartás munkáihoz 

 


