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Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság   

61/2020. (V.20.) számú ÚB Határozata 

 

 

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a 31/2020. sorszámú kérelemben foglaltak 

megvalósításával egyetért, az M4 autópálya és a 42. sz. főút teherforgalmi összekötésének 

megvalósítására vonatkozóan, az alábbiak szerint:  

a) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás 3.8.1. pontjában 

foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, az előírástól eltérő csomóponti távolságot, mint 

műszaki eltérést engedélyezi: 

- a tervezett 4808 j. út 37+691,9 km szelvényében létesítendő szintbeni csomópont és a 

jelenlegi 4813 j. út 10+599,69 km szelvényében bal oldalon csatlakozó F1 j. földút 

közötti előírástól eltérő 97,69 m távolság,  

- a tervezett 4808 j. út 39+105,03 km szelvényében létesítendő körforgalmú csomópont 

és a Nagykereki déli bekötés 0+269,1 km szelvényében csatlakozó F5 j. 

földútcsatlakozás közötti előírástól eltérő távolság 269,1 m,  

- a tervezett 4808 j. út 42+838,23 km szelvényében létesítendő szintbeni csomópont és a 

Bedő északi bekötést a 0+154,28 km szelvényben keresztező Zrínyi utca közötti 

előírástól eltérő távolság 154,28 m,  

- a Bedő északi bekötés 0+363,83 km szelvényében csatlakozó Nagyváradi utca és a 

VF1.2 j. vegyes használatú út közötti előírástól eltérő távolság 363,83 m,  

- a Zrínyi utca és a Nagyváradi utca közötti előírástól eltérő távolság 209,55 m,  

- a tervezett 4808 j. út 44+375 km szelvényében létesítendő szintbei csomópont és a 

tervezett Bedő déli bekötés 0+100 km szelvényéhez csatlakozó VF2 j. vegyes 

használatú út és az F21 j. földút közötti előírástól eltérő távolság 100,0 m, valamint 

- a tervezett 4808 j. út 46+320 km szelvényében csatlakozó F27 j. földút és a 4808 j. út 

46+561,45 km szelvényében létesítendő körforgalmú csomópont közötti előírástól 

eltérő távolság 241,45 m. 

b) Az e-UT 03.03.21:2004 Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése című 

útügyi műszaki előírás 4.1.3. pontjában foglaltakkal szembeni eltérést támogatja. A kérelem 

2. pontjában nevesített, a tervezett mezőgazdasági utakra és vegyes használatú utakra 
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vonatkozóan, az előírástól eltérő 0 % − 4,5 % relatív töréssel csatlakozó egyenes szakasz 

tervezését, mint műszaki eltérést engedélyezi. 

c) Az e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése című útügyi műszaki előírás 1.9. 

pontjában foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, a körpálya előírástól eltérő 1,75 méteres 

padkaszélességét, mint műszaki eltérést engedélyezi, a kérelem 3. pontjában nevesített, a 4808 

j. út 39+105,03 km szelvényében tervezett körforgalmú csomópontra vonatkozóan.  

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

és elhelyezés közutakon című útügyi műszaki előírás 4.1.6. pontjában, valamint F2 

függelékében foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, a közvilágítási oszlopok előírástól 

eltérő, a vezetőkorlátok hatástartományában történő elhelyezését, mint műszaki eltérést 

engedélyezi, a 4808 j. út 39+105,03 km szelvényében tervezett, valamint a 4808 j. út 46+561,45 

km szelvényében tervezett körforgalmú csomópontokra vonatkozóan.  

 

 

 

Budapest, 2020. május 20. 

 


