EMLÉKEZTETŐ
a 2014. december 4-én (Csütörtökön), a Kiskőrös Kalocsa (153) vv. 98+13 hrn / 5309 j. közút
(Kecel település határában) 0±893 km szelvényben lévő vasúti átjáróban tartott egyeztetésről
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Tárgy: a vasúti átjáró átépítése
A MÁV FKG Kft. képviselői köszöntötték a megjelenteket, illetve ismertették a projekt tervezett
műszaki tartalmát, mely a következő:
o
10,0 rn pálya átépítés, vágányzárban és teljes útlezárás keretében,
.
az átjáró vezetősínes aszfalt burkolatú marad,
o
a csatlakozó Út burkolata a vágánytengelytől mért 8,0-8,0 rn-en belül a szükséges mértékben
felújításra kerül.
A tárgyaláson ezt követően, az alábbi nyilatkozatok hangzottak el:
Ilelfrich Györgyné, Horváthné Répási Brigitta, Laja Zoltán (MÁV Zrt. PVÜF TIG, kiskőrösi
Szakaszmérnökség):
Alláspontjuk szerint egy sávos terelőút is elegendő.
Amennyiben a jelzőőrök biztosítására a létesítményjegyzékben forgalomtechnikai terv készítésére ±
kiépítésére előirányzott összeg nem nyújt fedezetet, akkor biztosítják a Szakaszmérnökség létszámából
a jelzőőröket.
Kérik, hogy az elbontott saját célú vágány irányából az útburkolat felújítása hosszabb szakaszon
történjen meg.
Léka Gyula (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Forgalomtechnikai és kezelői Osztály):
Egyeztetésünk alapján a teljes útlezárás idejére 2x1 sávos terelő utat kell kialakítani, mely készülhet
mart aszfaltból, azonban a felszíni zárásról akkor is gondoskodni kell. A vonatmozgások idejére
jelzőőrös forgalomirányítást kell bevezetni. A terelőút hatósági engedélyeztetésétől eltekintünk, illetve
nincs kifogásunk az útburkolat hosszabb szakaszon történő felújítása ellen sem. Természetesen a
terelőútról kérünk forgalomterelési tervet, mellyel együtt be kell nyújtani az önkormányzat és a Volán
nyilatkozatát is.
Varga Nándor, Paska Tamás (MÁV FKG Kft.):
Az átjáró teljes pályás útzárban valósítható meg, mert:
.
így szavatolható az alépítmény homogenitása és integritása,
.
így alakítható ki megfelelő esésű és egybe fi~iggő alépítményi szivárgó,
‘
a szintbeni közúti és-vasúti átjárók kialakítására vonatkozó UT 2-1.225:2005 (e-ÚT) 03.06.11.
UME 2.1.2. pontja előírja, hogy illesztés vasúti átjáróhoz 6,0 m-nél közelebb nem kerülhet.
UME érvényessége.
Kérjük az állami közútkezelő nyilatkozatát a következő kérdésekben:
1. A felvázolt terelőút kialakítás elfogadható-e számukra?
2. A terelőút burkolata miből készüljön? Elfogadható-e mart aszfalt e célra?
3. A terelőútról készüljön-e tervdokumentáció?
4. Szükséges-e hatósági engedély beszerzése?
5. Elfogadható-e egy sávos terelőút? Ez esetben váltakozó irányban jelzőőrök irányítása mellet
zaj lana a közúti forgalom.
A terelőút kialakításához szükséges tudni, hogy az átjáró környezetében található vonóvezeték hálózat
üzemel-e. Milyen létesítmények üzemelnek az útátjáróban és a tervezett terelőút nyomvonalában. Erre
vonatkozóan várjuk a TEBO nyilatkozatát.
Az Üzemeltetőtől kérjük az elbontott kitérőből kiágazó vágányrész bontását és elszállítását.

A MÁV FKG Kit igyekszik az elhangzott kéréseknek megfelelni, azokat lehetőségeikhez mérten
figyelembe venni.
Szikszai Anita (MÁV Zrt. PVÜF TIG, TFO):
A kivitelezés vágányzárban, vonat forgalom alatt pedig jelzőőrök fedezése mellett történhet.
Bodrogi Miklós (MÁV Zrt. PVÜF TIG, TEBO Erősáramú Alosztály):
Az útátjáró környezetében térvilágítás energia ellátást biztosító légkábeleik üzemelnek. Kéri ezek
megóvását a kivitelezés során.
A helyszíni szemlén meghívásunk ellenére nem jelent meg:
az Országos Mentőszolgálat képviselője,
• a keceli Önkormányzat képviselője,
• a Rendőrség képviselője,
o
a Tűzoltóság képviselője,
• a MÁV Zrt. FBF ML TMI Szeged képviselője I műszaki ellenőrre.
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Az emlékeztetőt összeállította és hitelesítette:

Paska Tamás
előkészítő mérnök
MÁV FKG Kit
MÁV FKG
FetépttméflYkatbafltartó és Gépjav~tó Kft.
5137 Jászktsér, Jászladányt Út 10,
58.
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TárEya: 153 sz. vv.
Helyszín: az átjáró
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