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Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság   

69/2022. (V.4.) számú ÚB Határozata 

 

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a 48/2022. sorszámú kérelemben foglaltak 

megvalósításával egyetért, a Vereb – Vál – Gyúró – Etyek fejlesztésére vonatkozóan, az 

alábbiak szerint: 

a) Az e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése című útügyi műszaki előírás 1.1. 

táblázatában és 1.9. pontjában foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, Etyeken a 0+000 km 

szelvényben, Gyúrón a 9+793,88 km szelvényben, Válon a 14+985,16 km szelvényben és 

Vereben a 22+496,21 km szelvényben tervezett körforgalmú csomópontok előírástól eltérő 

geometriai kialakítását, mint műszaki eltérést engedélyezi, az alábbiak szerint: 

- belső sugár (Rb): 12,0 m,  

- körpálya burkolat-szélessége (SZ): 7,0 m,  

- csatlakozó csomóponti ágak maximális száma: 4 db, a váli körforgalom esetén 5 ág, 

- járható gyűrű szélessége (gy): 1,5 m,  

- burkolat szélesség belépésnél (SZbe): 3,5 m, 

- burkolat szélesség kilépésnél (SZki): 4,5 m, 

- belépési sugár (Rbe):11,0 m, a váli körforgalom esetében 10,0 m, 

- kilépési sugár (Rki): 14,0 m,  

- belépés forgalmi sáv szélessége: 3,0 m, 

- kilépés forgalmi sáv szélessége: 4,0 m, 

- biztonsági sáv: 0,25 m, 

- körpálya forgalmi sáv szélessége: 6,5 m, 

- padkaszéllesség: 1,75 m. 

b) 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 távolság kialakítását, 

mint műszaki eltérést engedélyezi, az alábbi szakaszokra vonatkozóan:  

- FK 94 útcsatlakozás (9+393,63 km sz.) és az FK 97 útcsatlakozás (9+691,24 km sz.) 

távolsága: 297,61 m,  

- FB 110 útcsatlakozás (11+025 km sz.) és az FJ 111 útcsatlakozás (11+132 km sz.) 

távolsága: 297,61 m,  
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- FK 142 útcsatlakozás (14+221,18 km sz.) és az FK 144 útcsatlakozás (14+397,5 km sz.) 

távolsága: 176,32 m,  

- Váli körforgalom (14+985,15 km sz.) és az FK 151 útcsatlakozás (15+235,24 km sz.) 

távolsága: 250,08 m,  

- FK 163 útcsatlakozás (16+337,88 km sz.) és az FJ 165 útcsatlakozás (16+514,45 km 

sz.) távolsága: 176,46 m,  

- FK 208 útcsatlakozás (20+839,06 km sz.) és az FK 211 útcsatlakozás (21+104,52 km 

sz.) távolsága: 265,46 m. 
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