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SZAKTERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

 A vonatkozó rendeleteknek megfelelően 
 
    -  az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános 
       érvényű és eseti hatósági előírásoknak 
 
    -  megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről 
       szóló rendeletek, szabályzatok, az országos ( Msz ) és ágazati  
       szabványok, a műszaki előírások, illetve az engedélyezett eltérések 
       követelményeinek 
 
    -  a tárgyi dokumentáció a létesítmény telepítésére, tervezésére és  
        üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai  
        szabályok, továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi és   
        környezetvédelmi előírások betartásával készült, valamint 
 
    -  ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás megfelelő 
       fejezetei tartalmazzák. 
  
A fentiek teljesítéséhez szükséges költségeket dokumentációnkban számításba vettük.
  

Tervező:   

Wiszt Csaba      
okl. közlekedésmérnök,  KÖ-T, T-T 

       Mérnöki Kamara azonosító szám: 01-5570 
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ELŐZMÉNYEK 
 

 

A tervezett átépítésekhez szükséges infrastruktúra fejlesztésének tervezési munkáit az UV Zrt. 

közbeszerzési eljáráson hirdette meg. A pályázatot a Közműterv 2006 Kft. mint 

generáltervező nyerte meg. A Közműterv 2006 Kft. a Civil-Plan Kft-t bízta meg az 

útépítésekkel kapcsolatos tervezési munkákkal. Jelen terv az útépítés és forgalomtechnikai 

terveket tartalmazza engedélyezési terv szinten. 

 

A Beruházó: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  

1041 Budapest István út 14. 

 

 Jelen dokumentáció a jelzőlámpás csomópont kiépítéséhez szükséges tervdokumentációt 

tartalmazza kiviteli terv szinten. Tervünk együtt kezelendő az útépítési, forgalomtechnikai és 

egyéb közmű szakági tervekkel. 

 

TERVEZETT ÁLLAPOT 

 

Tárgyi csomópont egy négyágú szintbeni csomópontként kerül kialakításra. Az István út felől 

a Károlyi utca egyirányú. A csomópont másik három ága kétirányú. A csomópontba 

csatlakozik be az új vásárcsarnok alatti mélygarázs közúti kapcsolatát biztosító rámpa.  

A csomópontban a közeledési látómező nem biztosítható, ezért az alárendelt irányokból a 

„Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblával szabályozzuk az elsőbbségi viszonyokat. A 

tervezés közbeni egyeztetéseken az érintett felek a jelzőlámpás szabályozás bevezetése 

mellett döntöttek. 

A csomópontban autóbuszközlekedés is jelen van. A Károlyi utca nyugati torkolatából balra 

kanyarodik autóbusz, míg a keleti torkolatból az István út felől érkező járat egyenesen halad 

tovább. Mindkét esetben a megállóhely a csomópont előtt található. 

 

SZABÁLYOZÁSTECHNIKA 

 

Tárgyi kereszteződés egy kis kiterjedésű négyágú csomópont. Mind a főútvonalat jelentő 

Károlyi utca, mind az alárendelt Templom utca 2x1 forgalmi sávval rendelkezik. Mivel 



geometriai kiépítésük gyakorlatilag megegyezik, a járművezetők számára az elsőbbségadási 

kötelezettséget csak a jelzőtáblák és burkolati jelek jelzik. A csomópont mindegyik ágán 

található kijelölt gyalogátkelőhely.  

A csomópont forgalmát normál esetben két fázisban szabályozzuk az alábbi módon: 

1.fázis: Károlyi utcai torkolatok telezöldben 

2.fázis: Templom utcai torkolat és a mélygarázs kijárata telezöldben 

Készítettünk egy ún. harmadik fázist is, azonban az csak külön parancsra, speciális esetben 

aktivizálódik. 

A jelzőberendezést alkalmassá tettük „Futár-kompatibilis” működésre. Ebben az esetben a 

jelzőberendezés a Futár központból érkező jelek alapján képes előnyben részesíteni a 

közeledő autóbusz járatokat. A rögzített ciklusidejű „szükségprogram” csak Futár központ 

nélküli esetben működik. 

Az előnyben részesítés előnyitást, nyújtást, vagy fázisugrást eredményezhet. 

 

Igény 
jele 

Irány Bejelentkezés és 
paramétere 

Kijelentkezés Viszonylat 

„A” 
fázis 

Károlyi utcán az 
István út felől 

Megállóhelyi ajtónyitás 
és adott GPS pont a MH-re 

nem beálló jmű esetén 
 

csp. közepe 
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„B” 
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Károlyi utcából 
balra a Templom 
utcába kanyarodó 
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AZ ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉS TECHNIKAI OLDALÁNAK VÁZLATOS 

ISMERTETÉSE 

 

A tervezett megoldásban a „Tömegközlekedési Központnak” két fontos alegysége van. Az 

első a jármű fedélzeti egysége, mely a GPS helymeghatározó jel alapján folyamatosan 

tájékoztatja a Központot, hogy éppen merre jár. A másik egység a jelzőberendezésben 

elhelyezett ún. „tömegközlekedési kártya”, amely fogadja a Központból érkező utasításokat és 

azokat továbbítja (virtuális) detektorjelek formájában a vezérlőberendezésbe. A járművek 

nyomon követését, előnykérését, prioritás besorolását a Központ végzi, a jelzőberendezés 

„mindössze” az érkező jel függvényében különböző, előre megtervezett fázistervi 

módosításokat (előnyitás, nyújtás, fáziscsere, stb.) hajt végre. 

 



A járatok a csp-hoz érkezés előtt kb. 60másodperccel bejelentkeznek a Központba. Ettől 

kezdve a Központ kezeli a járatokat és kiosztja a prioritásokat.  

 

Az adott csomópont geometriai és szabályozástechnikai sajátosságai alapján kerül 

meghatározásra, hogy előnyben részesítés kérésére egy adott járat számára a Központ mikor 

küldjön igényt kérő jelet. Esetünkben minden járat a megállóhelyre történő beállást követően, 

az ajtónyitáskor küld jelet. 

Kétszintű prioritás van, P1 és P2. A P2 a magasabb szint, előnyt élvez a többivel szemben. 

Egyidejűleg a csomópontban csak 1db P2 lehet jelen, ezt a Központ biztosítja. Minden más 

járat csak P1 prioritással rendelkezhet, melyből korlátlan számú lehet.  

 

P2 kiszolgálásához előnyitás, nyújtás, fázisugrás, stb. megoldás is alkalmazható. Mielőtt 

azonban nagyobb módosítást kezdeményezünk, ellenőrizzük, hogy az éppen futó fázis 

megfelel-e valamely bejelentkezett P1 igényű járat számára. Ha igen a válasz, és nyújtás 

nélkül lemaradna a szabadjelzés végénél, akkor nyújtunk, a maximális nyújtás értékének 

figyelembe vételével. Ha ez is kevés lenne, akkor majd a következő periódusban kiszolgálásra 

kerül. Tehát P1 esetében csak nyújtást alkalmazunk. 

E rövid vizsgálatot követően a P2 kiszolgálása történik meg a szükséges módon. 

A járatok a csomópont geometriai közepét elérve kijelentkeznek. 

Tömegközlekedési bejelentkezés nélküli esetben a csomópont a szokásos módon működik. 
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Jelmagyarázat 1. 



 
 
 

 
 
 
 

Jelmagyarázat 2. 
 





















Károlyi utca – Templom utca 

Szabályozástechnikai beállítási paraméterek 

 
 
Fázistartalmak és érzékelők: 

 1.fázis: 1,2,7,8    
 2.fázis: 3,4,5,6    
 3.fázis: 2,8   

 
Minimális zöldidők (ZMIN): 
 
  1.csp.:        5 s      

2.csp.:        5 s      
3.csp.:        5 s    
4.csp.:        5 s      
5.csp.:        7 s      
6.csp.:                   7 s    
7.csp.:        7 s      
8.csp.:        7 s        

 
Fázisok maximális hossza (MAXZ) 
      

 1.fázis: 40 
 2.fázis: 25 
 3.fázis: 40 
 

Fázisok normál hossza (NORMZ) 
      

 1.fázis: 18 
 2.fázis: 16 

 
Érkezés (ÉRK): 25s  
(a járművek bejelentkezését a rendszer mindenkor fogadja, függetlenül attól, hogy az igény 
esetleg csak később lesz kiszolgálható) 
 
Kijelentkezés:  
A rendszer a kiszolgálás alatt lévő irányt kijelentkezésig nyújtja. Ha nem érkezik 40 sec belül 
kijelentkező jel, a rendszer automatikusan továbblép. 
 
 

  Programváltási utasítás 
 
Programváltási utasítás: 

1-es program:     6.00 – 21.00 

sárga villogó üzemmód:  21.00 - 6.00 















Budapest IV. ker. Károlyi I. utca - Templom utca jelzőlámpás csomópont

Költségvetési kiírás

Jelzőlámpás csomópont

1 Bontás aszfalt alatti betonréteg (út) 3 m3

2 Bontás aszfalt alatti betonréteg (járda) 2 m3

3 Bontás szegély 3 m

4 Törmelékszállítás 20 km-ig 5 m3

5 Biztonsági védőkorlát 65 m

6 Kábelárok ásás földvisszatöltéssel,
döngöléssel 0,6 m árokszélességben 65 m

7 Homokágy készítése 0,6 m
árokszélességben, 20 cm vastagságban 65 m

8 Kutató gödör ásás 1 m3

9 Kábeljelző szalag 105 m

10 KGE kábelvédőcső átm.102 mm 80 m

11 PVC kábelvédőcső átm.110 mm 25 m

12 Betontömb, betonozással alumínium oszlophoz 8 db

13 Kábelakna kerettel VILATI I.tip. 10 db

14 Nagyteherbírású kábelakna keret VILATI I.tip. 5 db

15 Kábelcsatorna, aknafedőlap fel és lerakása 24 db

16 KGE cső körülbetonozása B1-4/1 minőségű betonból 2 m3

17 Beton burkolat út helyreállítása 3 m3

18 Beton burkolat járda helyreállítása 2 m3

19 Kiemelt szegély helyreállítása 3 m

20 Réz földelővezeték kötésekkel 95mm2 65 m

21 Rúdföldelő 2m x átm.25mm 4 db

22 Gépalap készítése 1 db

23 Kábelhúzás védőcsőbe, földárokba 415 m

24 Kábelbújtatás vízszintesen 37 db

25 Kábelbújtatás függőlegesen 18 db

26 Kábel, NYY 5x1,5mm2 (csak anyag) 25 m

27 Kábel, NYY 14x1,5mm2 (csak anyag) 85 m

28 Kábel, HRQhzKAhQ 1x4x0,8 mm2 305 m

29 Kábel, MT 300/500 5x1,5 mm2 60 m

30 Bekötés mérő, működtető jelzőkábel, 2-5 ér 4 db

31 Bekötés mérő, működtető jelzőkábel, 12-14 ér 12 db

32 Bekötés mérő, működtető jelzőkábel, 16-19 ér 2 db

33 Kábelkötés gépben 1x4eres 2 db

34 Sorkapocspanel oszlophoz 10 elemes weidmüller sorkapoccsal 7 db

35 Sorkapocspanel oszlophoz 20 elemes weidmüller sorkapoccsal 1 db

Forgalomirányító berendezés 8 jelzőcsoporta 
(LED-es jelzőfejek vezérlésére alkalmas)

37 Vezérlő program 1 db

38 Ellenörző program 1 db

39 Programok (fix) 2 db

40 Programok (forgalomtól függő) 1 db

41 Kisméretű horganyzott jelzőoszlop betonozás nélkül 8 db

36 1 db

1
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Költségvetési kiírás

42 Jelzőkészlet, 210-es 3 fogalmú
LED-es kilakítású kábelezés nélkül 4 db

43 Jelzőkészlet, gyalogos
LED-es kilakítású kábelezés nélkül 8 db

44 Komplex próba 24 mó

45 Megvalósulási terv 1 db

46 Geodéziai bemérés 1 db

47 Szigetelési ellenállás mérés 1 db

48 Földelési ellenállás mérés 1 db

49 Gyalogos hangjelző (beszélős, távirányítós) 8 db

50 Energiacsatlakozási hely kiépítése 1 db

51 Telefonos távfelügyeleti rendszer 1 db

52 Tömegközlekedési kártya 1 db

ÖSSZESEN:
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