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Miről lesz szó?

� a tér jelenlegi közlekedése és az infrastruktúra állapota
� a konfliktusok feloldásának lehetőségei, a tervezett forgalmi 

rend
� speciális útépítési megoldások, tervezett burkolatok



Jelenlegi állapot

� Villamosok:

� 59,61 áthaladó
� 4,6,18,59A 

végállomásozó



Jelenlegi állapot

� Autóbuszok:
� 3 áthaladó
� 14 végállomásozó



Jelenlegi állapot

Várfok utca



Jelenlegi állapot
Közúti közlekedés:

- Margit krt. 
(2x2sáv +1 buszsáv)

- Krisztina krt.
(2x2sáv +1 buszsáv)

- Vérmező út
(2x1sáv)

- Szilágyi Erzsébet fasor
(2x2sáv+elfogyó buszsáv)



Jelenlegi állapot

Parkolási „rend”
(35 parkolóhely)



Jelenlegi állapot
� Gyalogosok száma a 2012. 
őszi forgalomszámlálás 
alapján nagyságrendileg: 

200.000 (!) fő/nap

� 20.000 fő csúcsórában



Fő közlekedési irányok



Konfliktuspontok

� vágányok keresztezése
� szintkülönbségek 

(akadálymentesítés hiánya)
� szűkületek
� (rossz átszállási kapcsolatok)



Tervezett állapot



Új burkolatok 

Aszfalt - teljes psz:  13200m²
Aszfalt - kopóréteg:  2200 m²
Bazaltbeton: 3500m²

…az utakon:



Új burkolatok 

…a járdákon és
a kerékpárúton:

Térkőburkolat:       17300 m² 
Aszfalt - teljes psz:  2300m²



Zöldfelületek és vízáteresztő burkolatok

Zöldfelület:        4800 m²
Zöldtető:             560 m² 

Vízáteresztő burk.:   600 m²



Méretezés
� Útkategória meghatározása: e-UT 03.01.11 (ÚT 2-1.201)

belterületi gyűjtőút, sűrűn beépített, érzékeny környezetben

� Tervezés alapja: e-UT 06.03.13 (ÚT 2-1.202) 
az útszakasz forgalmi terhelési osztálya, tehát a 100kN 
egységtengelyeknek a tervezett élettartam alatti összes 
áthaladások száma alapján → „E” (nagyon nehéz)

� Típus pályaszerkezet kiválasztása



Útpályák

Teljes pályaszerkezet átépítés:

� 4 cm SMA 11 kopó (F) kopóréteg
� 7 cm AC22 kötő (F) kötőréteg
� 9 cm AC32 alap (F) alapréteg
� 20 cm Ckt cementstabilizációs alap
� 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg

Kopóréteg-csere:
� 4 cm SMA 11 kopó (F) kopóréteg
� 4 cm marás



Autóbusz megállóhelyek és Várfok utca

Bazaltbeton pályaszerkezet:

� 26 cm CP 4/2.7-32/F2,XF4  bazaltbeton teherátadó 
vasalással

� fóliaszigetelés
� 17cm C12/15 min. betonalap
� 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg



Autóbusz megállóhelyek szegélye

homorú (Kassel Kerb) szegélyelemek
- ~ 40mm-re csökkenthető a busz padlózata és a járda közötti rés
- nem sérül a jármű abroncsa
- ~ 1200 európai városban



Járdák pályaszerkezetei

Aszfalt burkolat:

� 3 cm MA 4 aszfalt kopóréteg
� 15 cm C12/15-32-F1 (földnedves) járda betonalap
� 15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat

Térkő burkolat:
� 10/8/6 cm (tér)kőburkolat 
� 3 cm 2-5mm kőzúzalék ágyazat
� 20 cm Ckt cementstabilizációs alap
� 20 cm homokos kavics védőréteg



Járdák pályaszerkezetei

Kőburkolatok a „háromszögön” belül:
50x75cm bazalt kőlapok 2 árnyalatban, hossz- illetve 
keresztirányban karmolt felülettel, a tér szabálytalan vonalaihoz 
igazítva

A burkolatterveket Léptékterv Tájépítész Iroda készítette



Járdák pályaszerkezetei

50x75x8cm Semmelrock Umbriano térkőburkolat

4,6x4,6x4,6 hasított bazalt kocka bordűr

40x75x8cm stokkolt felületű mészkő sáv

20x30x8cm Semmelrock Umbriano térkőburkolat

A burkolatterveket Léptékterv Tájépítész Iroda készítette.



Járdák pályaszerkezetei

A burkolatterveket Léptékterv Tájépítész Iroda készítette.



Víztelenítés:

Krisztina krt. páratlan oldali járda

Szegélyfolyóka a szint-
különbség áthidalására és a
vízelvezetés biztosítására



Vízáteresztő, járható burkolat

� 4 cm TerraWay burkolat
� 10cm 4-22mm tömörített zúzottkő
� 20 cm homokos kavics védőréteg



Vízáteresztő, járható burkolat

� Fontosabb tulajdonságok: 

� jól járható és tartós felület
� járdák és kisforgalmú utak burkolására alkalmas, de megfelelő teherbírású alépítménnyel 

akár 12-18t a teherbírása és terhelhetősége 100 MN/m2
� fagy- és UV-álló 
� porózus felületi réteg, 30-35% pórustérfogattal
� víz- és légáteresztő, a lehulló csapadék nem terheli a csatornarendszert
� a növényzet gyökérzete vízhez és levegőhöz jut
� kedvezően befolyásolja a mikroklímát
� kis súrlódási ellenállású, halk
� jól tapad, nem csúszik
� 100%-ban újrahasznosítható
� természetes hatás
� jól variálható, változatos kialakítási lehetőségek



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Tóth Kinga
k.m.toth@fomterv.hu


