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Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság   

41/2020. (IV.22.) számú ÚB Határozata 

 

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a 43/2020. sorszámú kérelemben foglaltak 

megvalósításával egyetért, a Győr belső tehermentesítő út az 1. sz. főút és a 14. sz. főút közötti 

szakasz, Mosoni-Duna-híd megvalósítására vonatkozóan az alábbiak szerint:  

a) Az e-UT 07.05.11:2010 Közúti visszatartó rendszerek II. Követelmények hidakon című 

útügyi műszaki előírás 6.17. pontjában foglaltakkal szembeni eltérést támogatja (43/2020. 

kérelem 1. pont), a fém korlátoszlopok felületének a talplemez feletti 10 cm magasságig történő 

védőbevonattal történő ellátása helyett annak elhagyását engedélyezi. Amennyiben a korlát 

talplemez és oszlop gyártóműben kerül hegesztésre és azt követően együtt kap a vonatkozó 

előírásnak megfelelő tűzihorganyzást, a termék korrózióvédelme megoldottnak tekinthető. 

b) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás 4.2. 

táblázatában foglaltakkal szembeni eltérést támogatja (43/2020. kérelem 2. pont), a tervezett 

tehermentesítő út kiemelt szegélyek közötti, előírástól letérő, 3,5 méteres szélességét, mint 

műszaki eltérést engedélyezi. 

c) Az e-UT 04.04.12:2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények 

és elhelyezés közutakon című útügyi műszaki előírás 1.1 ábrájában foglaltakkal szembeni 

eltérést támogatja (43/2020. kérelem 3. pont). A 3,0 méternél magasabb töltésen vezetett 

szakaszokon alkalmazott H1, H2 feltartóztatási fokozatú korlát ütközési síkjától előírástól 

eltérő távolságban tervezett közvilágítási oszlopok, portál oszlopok, valamint zajárnyékoló fal 

elhelyezését, mint műszaki eltérést engedélyezi. 

d) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás 4.8.1. pontjában 

foglaltakkal szembeni eltérést támogatja (43/2020. kérelem 5. pont), az előírástól eltérő 

csomóponti távolságot, mint műszaki eltérést engedélyezi, az alábbiak szerint:  

- az Új Bácsai úti körforgalmi csomópont és a Ladik utcai csomópont, előírástól elérő 

129 méteres távolsága,  

- a tehermentesítő út és a 14. sz. főút körforgalmú csomópontja valamint a szervizútként 

funkcionáló főút felhagyott szakaszán található csatlakozások 41 méteres és 48 méteres 

távolsága,  

- a tehermentesítő út és a 14. sz. főút körforgalmú csomópontja és a 14. sz. főút jobb 

oldalán található útcsatlakozás 111 méteres távolsága,  
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- a tehermentesítő út és a 14. sz. főút körforgalmú csomópontja és az épülő lakópark 

megközelítését biztosító útcsatlakozás 109 méteres távolsága. 

 

e) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás 4.2. 

táblázatában foglaltakkal szembeni eltérést támogatja (43/2020. kérelem 7. pont), a Bácsai 

(1301 j.) út a tehermenetesítő út csatlakozásánál történő szélesítésének előírástól eltérő 

elhagyását, így a 6,0 méteres keresztmetszeti kialakítását, mint műszaki eltérést engedélyezi.  

f) Az e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése című útügyi műszaki előírás 5.2. 

pontjában foglaltakkal szembeni eltérést támogatja (43/2020. kérelem 8. pont), a körforgalmú 

csomópont ágain, az útirányjelző táblák (főjelzők) előírástól eltérő kihelyezését, mint műszaki 

eltérést engedélyezi, a 14. sz. főúti körforgalmi csomópontra vonatkozóan. 

g) Az e-UT 04.04.12:2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények 

és elhelyezés közutakon című útügyi műszaki előírás 5.2. pontjában foglaltakkal szembeni 

eltérést támogatja, (43/2020. kérelem 9. pont) az átmeneti szerkezetekkel szemben támasztott 

követelmények (visszatartási fokozat, hatástartomány, ütközéshevességi fokozat) alóli 

műszaki eltérést engedélyezi. 

h) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás 3.6.1.1. 

pontjában foglaltakkal szembeni eltérést támogatja (43/2020. kérelem 10. pont), az átmeneti 

ív előírástól eltérő elhagyását, mint műszaki eltérést engedélyezi, a tehermentesítő út Új 

Bácsai úti körforgalmú csomóponti csatlakozása előtt.  

 

 

 

Budapest, 2020. április 22.    

 

  


