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1. ELŐZMÉNYEK: 

Felcsút Községi Önkormányzat a település három utcáját, a Szilágyi közt, a Vereckei közt és a 
Flier közt (a Fő utca és a Vereckei köz közötti szakaszon) kívánja felújíttatni az elkövetkezendő 
időszakban. Az utak közös jellemzője az, hogy állapotuk leromlott, aszfaltburkolatuk kátyús, 
megsüllyedt, helyenként teljesen tönkrement, vízelvezetésük pedig csak részben megoldott.  

2. JELENLEGI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE: 

A felújításra kerülő utcák jellemzői a következők:  

Szilágyi köz (teljes hosszon, a Fő utca és a Kossuth Lajos utca között) 

• helyrajzi száma: Felcsút belterület, hrsz: 258 
• hossza: 144,0 m (a felújítás során nem változik) 
• burkolatszélessége jellemzően 3,1 m (a felújítás során nem változik) 
• padka szélessége: 1,0 m (a felújítás során nem változik) 
• az út burkolata hengerelt melegaszfalt 
• építési éve: 15 éven túl 
• legutóbbi felújítás dátuma: aszfaltozása óta nem volt felújítva 
• fenntartás gyakorisága: folyamatos, jellemzően kátyúzás és padkanyesés 

Vereckei köz (teljes hosszon, a Kolozsvári utca és a Flier köz között) 

• helyrajzi száma: Felcsút belterület, hrsz: 521/2 
• hossza: 265,0 m (a felújítás során nem változik) 
• burkolatszélessége jellemzően 3,1 m (a felújítás során nem változik) 
• padka szélessége: 1,0 m (a felújítás során nem változik) 
• az út burkolata hengerelt melegaszfalt 
• építési éve: 15 éven túl 
• legutóbbi felújítás dátuma: aszfaltozása óta nem volt felújítva 
• fenntartás gyakorisága: folyamatos, jellemzően kátyúzás és padkanyesés 

Flier köz (egy szakasza, a Fő utca és a Vereckei köz között) 

• helyrajzi száma: Felcsút belterület, hrsz: 521/1 
• útszakasz hossza: 116 m (a felújítás során nem változik) 
• burkolatszélessége jellemzően 3,1 m (a felújítás során nem változik) 
• padka szélessége: 1,0 m (a felújítás során nem változik) 
• az út burkolata hengerelt melegaszfalt 
• építési éve: 15 éven túl 
• legutóbbi felújítás dátuma: aszfaltozása óta nem volt felújítva 
• fenntartás gyakorisága: folyamatos, jellemzően kátyúzás és padkanyesés 

 Φ 
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3. TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK: 

A felújításra kerülő utak mindegyike 5 cm AC-11 kopó (N) jelű aszfalt kopóréteg megerősítést 
kap, ezen kívül kétoldali padkájuk 1,0 – 1,0 m szélességben, és átlag 10 cm vastagságban nemesí-
tett zúzalékból újra épül. Mind az utak, mind a padkák vonalvezetése (helyszínrajzi, illetve magas-
sági értelemben is) követi a meglévő burkolatok vonalvezetését. Az utak azon részein, ahol a bur-
kolatalap teherbírási elégtelenségére utaló mozaikos repedezettség tapasztalható, a fent nevezett 
beavatkozások előtt – lokális javításként – teljes pályaszerkezetcsere történik. 

Az építési munkálatok megkezdése előtt  
• a munkaterületet el kell korlátozni, a kivitelező által készített és a közútkezelő által jóvá-

hagyott ideiglenes forgalomkorlátozási terv szerint (az elhelyezett jelzőtáblák meglétét a 
munkavégzés során folyamatosan ellenőrizni kell); 

• az érintett közművek kezelőitől, illetve az állami közút (Fő utca) kezelőjétől szakfelügyele-
tet kell kérni; 

• a munkaterületről álló-, illetve mozgóképes állapotfelvételt kell készíteni. 

A kivitelezés az alábbiak szerint történik: 
• a csatlakozó utaknál az aszfalt burkolatban élvágást végzünk, és a csatlakozó delták terüle-

tén a kifuttatás kialakíthatósága érdekében az aszfaltburkolatot felbontjuk; 
• a padka területén az elsárosodott, elgazosodott, illetve tönkrement padka felületéből átlag 

5 cm-t lenyesünk; 
• a mozaikosan repedezett burkolatrészeken teljes pályaszerkezetcserét végzünk, a megerő-

sített burkolat hosszútávú épségének biztosítása érdekében. Ennek során a tönkrement 
pályaszerkezetet teljes vastagságban el kell bontani, az innen kiemelt anyagot elszállítás 
után megfelelő módon, legális lerakóhelyen kell elhelyezni. A földmű tömörítése után az 
előírt pályaszerkezeti rétegeket kell beépíteni, ügyelve azok megfelelő, réteges tömörítésé-
re. Az előírt 4 cm vastagságú kopóréteget (mely a meglévő burkolat szintjéig kerül beépí-
tésre) a szomszédos pályaszerkezeti rétegre min. 25 cm-es átlapolással kell beépíteni; 

• az út és a padka burkolatába eső közműaknák fedlapjait a megfelelő magassági szintre 
emeljük. Ennek során figyelni kell a beépítésre kerülő kopóréteg hosszirányú és kereszt-
irányú esésének tartására. A munkálatok során meg kell vizsgálni a burkolat, illetve a pad-
ka területén található összes aknafedlapot. Ha ezek töröttek, vagy korábbi beépítésük 
szakszerűtlenül, esetleg nem megfelelő méretben történt, cseréjükről – az érintett közmű-
kezelő szakfelügyelete mellett – gondoskodni kell. Az aknaépítés után az érintett aknafe-
nék tisztítását feltétlenül el kell végezni, ezzel elkerülve a csővezeték részleges, vagy teljes 
eldugulását. 

• a fentiekben részletezett munkák elvégzése után a meglévő aszfaltburkolatra 5 cm AC-11 
kopó (N) jelű aszfalt kopóréteget építünk be, gépi bedolgozással; 

• a burkolatépítés után 1,0 - 1,0 m szélességű, 10 cm vastagságú nemesített zúzalék padka 
épül az út mindkét oldalán; 

• a felújított utak mentén növényzet nyesést kell végezni azon szakaszokon, ahol a meglévő 
növényzet az út űrszelvényébe ér; 

• a pályaszintváltozás miatt az út burkolatszéléhez csatlakozó kapubehajtók burkolatát a 
meglévővel azonos anyagból szintre kell illeszteni. Ez jellemzően 1,0 – 2,0 m szélességű 
visszabontást és újraépítést igényel kapubehajtónként. A visszaépítést úgy kell elvégezni, 
hogy a felszíni vizek a megmaradó és újraépített felületről is le tudjanak folyni, a burkola-
ton ne alakulhasson ki vízmegállás. 
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4. A FELÚJÍTÁSRA KERÜLŐ UTAK PÁLYASZERKEZETE: 

Az utak burkolatának megerősítése a következő pályaszerkezettel történik: 

- 5 cm AC 11 kopó (N) jelű aszfalt kopóréteg  
- meglévő pályaszerkezet (nem változik) 
- meglévő altalaj (nem változik) 

A mozaikosan repedezett burkolatú részek teljes újraépítése a következő pályaszerkezettel történik (a meglévő 
szerkezet teljes elbontása után): 

- 5 cm AC 11 kopó (N) jelű aszfalt kopóréteg (a megerősítés egy rétegként beépítve, a 
teljes útfelületen) 

- 4 cm AC 11 kopó (N) jelű aszfalt kopóréteg (a meglévő burkolat szintjére) 
- 7 cm AC 22 kötő (N) jelű aszfalt kötőréteg 
- 25 cm FZKA zúzottkő alap betömörítve 
- 25 cm homokos kavics védőréteg betömörítve 
- meglévő altalaj tömörítve Trρ=95 % 

A kétoldali padka rétegrendje: 

- 10 cm nemesített zúzalék betömörítve 
- tömörített altalaj Trρ=85 % 

5. EGYÉB MUNKÁK: 

Az építést követően az ideiglenes forgalomkorlátozást meg kel szüntetni és az út eredeti forgalmi 
rendjét kell visszaállítani. 
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MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLMMII  TTEERRVVFFEEJJEEZZEETT  
 

• Az építési munka során be kell tartani az általános érvényű és eseti munkavédelmi szabályokat. Különö-
sen ügyelni kell arra, hogy az építési munka forgalom alatt zajlik. Ügyelni kell arra, hogy az építési terület 
minden esetben el legyen korlátolva. Az építés során a közúti közlekedés és a közúton történő munka-
végzés szabályait, – így az MSZ 07-3608-1991. és a 20/1984 – s KM rendelet szabályait – be kell tartani. 

• Kivitelezés csak a munkaterület hivatalos átadását követően kezdhető meg, melyre az összes érdekeltet 
meg kell hívni. A munkaterület átadása egyben az útüzemeltető kezelői nyilatkozata is a munkavégzés 
megkezdhetőségére. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útépítés 
forgalmi rendjének biztosításáért, a hatóságilag meghatározott és az építéshez előírt forgalomtechnikai 
elemek, berendezések elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező a felelős. 

• A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben lévő és a munkafázisra vonatkozó munkavé-
delmi szabványokat, 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM rendeletet, a Kivitelező cég munkavédelmi szabályza-
tában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési technológiai utasításban szereplő munkavédelmi előíráso-
kat. 

• A tervezett beavatkozás üzemelő önkormányzati kezelésben lévő közforgalmi utak burkolatának felújítá-
sát tartalmazza, ezért az építés során a közúti közlekedés és a közúton történő munkavégzés szabályait 
be kell tartani. Ezeken belül maradéktalanul be kell tartani a 3/2001 (I.31.) KÖVIM. rendeletet a köz-
utakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről, illetve az e-UT 04.00.15 
Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat a közúton végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 
szabályzatáról.  

• A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt a saját építési technológiájának megfelelő közúti elkorlá-
tozási tervet készíttetni és annak alkalmazásához az út kezelőjének hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni. 
A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületen végzett valamennyi munkafázisra vonat-
koznak. A munkaterület fogalmába a közvetlen építési területen kívül beletartoznak mindazon területek, 
szállítási útvonalak, melyeket az építés érdekében a kivitelező igénybe vesz (anyag nyerőhelyek, depóniák, 
keverőtelepek, felvonulási terület stb.) A kivitelező a munkát úgy köteles szervezni és végezni, hogy az 
életet, testi épséget vagy egészséget, valamint a vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. 

• A tervezett létesítmény a hazai kivitelező iparban átlagosan alkalmazott építési – szerelési technológiával 
megvalósítható. 

• A munkavédelem alapvető szabályait az 1993. évi XCIII. tv. és a 2004. évi XI. törvény "A munkavéde-
lemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról" tartalmazza, míg részletes szabályait a 19/1995. 
(XII.7.) KHVM rendelet, a Vízügyi Biztonsági Szabályzat, ill. az 5/1993. (XII.26.) MÜM végrehajtási 
utasítás.  

• Ehhez kapcsolódóan be kell tartani: 
− 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet Hegesztési Biztonsági Szabályzat 
− 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 
− 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat 
− 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről szóló rendeleteket. 

• A munka végzése során törekedni kell a nehéz fizikai munka csökkentésére. 
• A dolgozókat a munka megkezdése előtt a munka jellege szerinti balesetvédelmi oktatásban kell részesí-

teni. 
• Veszélyes munkáknál gondoskodni kell az egyéni védőeszközökről, védőfelszerelésekről. 
• A munkavédelemre vonatkozó előírások betartását és a biztonságos munkavégzését biztosító feltételeket 

rendszeresen ellenőrizni kell. 
• A műtárgyak megépítésénél akkora munkaterületet kell biztosítani, hogy az építési technológia szerinti 

munkafolyamatok biztonságosan elvégezhetők legyenek. 
 
• Földmunkák esetében: 

− A tereprendezési munkák során különösen figyelemmel kell lenni az esetlegesen felszínre kerülő rob-
banóanyagokra. Ilyen esetben a munkát azonnal abba kell hagyni és értesíteni kell a tűzszerészeket. A 
további munkavégzés csak az ő iránymutatásuk alapján lehetséges. 

− A földmunkagéppel végzett munkaárok kiemelésénél a gépkezelőjének szak- és munkavédelmi vizsgá-
val kell rendelkeznie, és a munkavégzést külön szakember kell, hogy irányítsa sárga mellény és védő-
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sisak felszereléssel. Az irányítónak kötelessége meggyőződni arról minden markolás előtt, hogy a 
földkiemelés helyén és ettől jobbra és balra 5-5 m-re a munkaárokban ember ne tartózkodjon. 

− Kézi földmunka végzése során az árokban dolgozók közötti távolság legalább 3,0 m legyen. A talajt 
alávágással kiemelni (még szilárd talaj esetén és ideiglenes jelleggel is) tilos! Az 1,0 m-nél mélyebb 
munkaárokba, vagy gödörbe a lejárást – elmozdulás ellen rögzített- létrával kell biztosítani. 

− Hosszabb munkaszüneteltetés, valamint eső után, műszak kezdete előtt az árkok, gödrök, feltöltések 
pontját minden esetben felül kell vizsgálni. A megcsúszással, beomlással fenyegető részeket el kell tá-
volítani, vagy más módon (pl. dúcolással) biztosítani kell. 

− A kivitelezési munkáknál a munkagödörbe történő lejárásra beékelt fogazatú mászólétrát kell használni. 
 
• Betonozási munkák esetében: 

− A beton szállításánál a talicskákat kiépített pallózaton kell tolni, 
− betontömörítéshez csak törpefeszültségű, vagy kettős szigetelésű villamos hajtású vibrátort szabad 

használni, 
− a vibrátort és más elektromos berendezéseket csak szakképzett és vizsgázott szakmunkás kezelhet, 
− a lap és pallóvibrátor fogantyúja szigetelt legyen, 
− kizsaluzás előtt a szerkezeteket végig kell vizsgálni, hogy a szerkezeten nincs-e túlterhelés a zsaluzatot 

alátámasztó állvány megbontását minden második, ezután pedig a közbenső dúcok leeresztésével kell 
végezni. Az ékek eltávolítása előtt az állványzatot megbontani nem szabad. 

 
• Szállítási rakodómunkák esetében: 

− Rakodásnál gyűrűt, karórát viselni nem szabad, mert az könnyen beakadhat a kiálló részekbe, és ujj-, 
vagy karsérülést okozhat. 

− A munkaruha mindig testhez álló legyen. Lebegő, szakadt munkaruha könnyen balesetet okozhat. 
− Szállítási munkákat mindig óvatosan, körültekintően kell végezni. 
− Gépkocsival történő szállításnál a biztonságot nagymértékben befolyásolja a járművek helyes, vagy 

helytelen megrakása. 
− A rakodás megkezdése előtt a járművet elmozdulás ellen biztosítani kell. 

 
• Daruzásnál be kell tartani az Emelőgépek Biztonsági Szabályzatát 

− Daruval csak függőleges irányú erőhatást szabad közvetlenül kifejteni, kivéve, ha a darut más, ettől el-
térő üzemmódra a gyártó alkalmassá tette. 

− Ha bárki olyan rendellenességet, veszélyes helyzetet észlel, amely az élet- és vagyonbiztonságot veszé-
lyezteti, akkor köteles a darukezelőnek „Állj!” jelzést adni. Ezt a darukezelő köteles végrehajtani. 

− A daru stabilitását ellensúllyal növelni tilos! 
− A daruzás nem kezdhető meg addig, amíg a teher veszélyes körzetét az ott tartózkodó személyek el 

nem hagyták. 
− Nem emelhet meg a daru olyan terhet: amelyen személy tartózkodik, amely tömegközéppontja emelés 

közben veszélyes mértékben eltolódik, amelynek tömege meghaladja a daru teherbírását. 
− Egy horogba egyidejűleg csak annyi kötélhurkot, gyűrűt szabad beakasztani, hogy azok a horog öblébe 

jól befeküdjenek. 
− Függő teher alatt tartózkodni tilos! 
− A daruzás csak kifogástalan állapotú, teherpróbázott emelőkötéllel végezhető. 

• Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján a létesít-
mény „Nem tűzveszélyes” E tűzveszélyességi osztályba tartozik, tekintettel arra, hogy kizárólag mélyépí-
tési létesítményekből áll. Tűzvédelmi szempontból különös gondot kell fordítani a víztelenítő szivattyúk 
üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag tárolására. Erre az üzemelő szivattyú szélső pontjától min. 10 m 
távolságra van lehetőség. 

• A munkavédelem, tűzvédelem megszervezése, az óvórendszabályok és egészségügyi előírások betartása a 
kivitelező kötelessége.  

• A munkaterületen bekövetkezett kisebb baleset esetén a helyi Szakorvosi Rendelő (Fő utca 68. tel: 06-
22/594-072) vehető igénybe, komolyabb baleset esetén a mentőket kell értesíteni a 104 telefonon vagy 
az általános 112 segélyhívószámon. 
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KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLMMII  TTEERRVVFFEEJJEEZZEETT 
 
A tervezés során a műszaki és gazdasági szempontok mellett a környezetvédelmi szempontokat is figye-
lembe vettük. 
 
1. A föld védelme: 

Mezőgazdasági terület igénybevételére nem kerül sor. Felszín alatti vizet veszélyeztető munkafolyamat a 
területen nem történik.  
 
2. A víz védelme: 

A terület vízelvezetése megoldott, a leesett csapadékvíz csapadékcsatornában, vagy nyílt árokban kerül 
elvezetésre. Pangó víz kialakulására nem kerülhet sor.  
 
3. A levegőtisztaság védelme: 

A közúti forgalom helyi nagyságrendje okozta légszennyeződés, ill. az imisszió értéke nem haladja meg a 
vonatkozó rendeletekben megengedett határértéket. Bár az építkezés ideje alatt a porterhelés (a földmunka 
végzés során), valamint a légszennyező gázkibocsátás (a kivitelezést végző teherautók, egyéb speciális jár-
művek miatt) megnő, az üzemeltetés időszakában ezek visszaállnak a jelenlegi szintre.   
 
4. A természet és élővilág védelme: 

A létesítmény védett területet nem érint.  
 
5. Zaj és rezgésvédelem: 

A létesítmény, forgalma miatt a megengedett zaj és rezgésvédelmi határértékeket nem haladja meg. A köz-
lekedési zaj- és rezgésforrás zajvédelemre vonatkozó előírásait a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem 
egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2 sz. mellékletének 4. pontja tartalmazza.    
 
6. Hulladékok kezelése: 

Az építés során keletkező bontott anyagok közül az újra felhasználható anyagokat (mart aszfalt, bontott 
járdalapok, vas-, műanyag-, és betoncső átereszek, beton folyókaelemek, rácsos folyókák) az építtető által 
megadott telephelyre kell szállítani, míg a törmelék, sitt, illetve egyéb hulladékok gyűjtéséről, további keze-
léséről a jogszabályi követelményeknek megfelelően kell gondoskodni (pl. hatóságilag engedélyezett lerakó 
helyen kell elhelyezni). A keletkező veszélyes hulladékok (pl. (olajfelszívó anyagok stb.) gyűjtését, kezelését, 
hasznosítását, vagy ártalmatlanítását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint kell a kivitele-
zőnek megoldania. A hulladékok égetése csak külön engedéllyel végezhető. További, környezetre veszélyes 
hulladék az építés során nem keletkezik. A kivitelező az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy hová szállítja a 
bontott anyagokat, és hogy honnan szállítja be az ásványi anyagokat.  
 
7. A kivitelezés alatti környezetvédelem:  

A kivitelező köteles az építési munkák során a kivitelezési munka káros hatásaitól az építés környezetét 
megóvni, így csak a határértékeket meg nem haladó zaj és rezgés kibocsátású gépeket alkalmazhat. Az 
üzemanyag, bitumen és kenőanyag szennyeződést el kell kerülni. A kivitelező köteles a munkahely tisztán-
tartásáról gondoskodni. 
 
A környezetvédelmi tervfejezet a vonatkozó rendeletek alapján készült. 
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 Felcsút, Szilágyi köz, Vereckei köz és Flier köz felújítása 

 

Pálffy György közlekedéstervező  93-09/2020 

TTEERRVVEEZZŐŐII  NNYYIILLAATTKKOOZZAATT  
 
Pálffy György okleveles üzemmérnök, a Fejér Megyei Mérnöki Kamara   KÉ-T, TRk-T, Th-korl/07-0808 
szám alatt nyilvántartott tagja kijelentem, hogy 

• a terv készítése során megfeleltem a vonatkozó, érvényben lévő valamennyi kötelező szabványnak, 
szabályzatnak, műszaki előírásnak, általános és eseti, illetve helyi hatósági előírásnak, valamint kielégí-
tettem a környezetvédelmi, statikai, életvédelmi és égéstermék-elvezetőkre vonatkozó előírásokat, az 
egészséges és biztonságos állapotot előíró általános és szakmai biztonságtechnikai szabványokat, köve-
telményeket, valamint a tűzvédelmi előírásokat, 

• a tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírások-
nak, 

• a tervezett építmények nem sértik a szomszédos ingatlanokhoz fűződő jogokat, 
• a tervdokumentáció a település szabályozási tervének megfelelően készült, 
• az általános érvényű és eseti hatósági előírásokat, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

LXXVIII. törvényben, a területre érvényes rendezési tervben valamint a 253/1997. évi (XII.20.) az or-
szágos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben foglaltakat betartot-
tam, 

• a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, illetve 
a jelenleg hatályban lévő további kapcsolatos szabványok és irányelvek előírásait betartottam; kijelen-
tem, hogy a tervezett létesítmény az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet előírásainak megfelel és alkalmas tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és mű-
ködtetésére, 

• a terv munkavédelmi szempontból az 1993. évi XCIII. tv. és az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet alap-
ján készült, figyelembe véve a létesítményre vonatkozó szabványokat és hatósági előírásokat, melyeket 
a "Munkavédelmi jogszabályok és szabványok kézikönyve" I. és II. kötete tartalmaz (különösen a Msz 
04-900 szabványsorozat a munkavédelemről és a biztonságtechnikáról és a Msz 13010 szabványsorozat 
az állványokról). 

• a tervezési munkát a 104/2006. (IV.28.) kormányrendeletben meghatározott tevékenységi körömön 
belül végeztem, 

• a tervezésre a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelő szintű tervezési jogosultsággal és a szüksé-
ges kamarai tagsággal rendelkezem. 

• a terv elkészítése során a vonatkozó előírásoknak megfelelően a szükséges egyeztetéseket lefolytattam, 
azok előírásait, észrevételeit a terv tartalmazza, 

• a tervdokumentáció legális programtermékek felhasználásával készült; a rajzi rész elkészítéséhez fel-
használt ZwCAD, illetve UtkTerv szoftverek képesek a méretszámításhoz szükséges adatok (pl. burko-
lat területe) közvetlen kiszámítására.  

 
Úrhida, 2020. július 06. 

 

 

 

 
 Pálffy György 
 tervező 

 

 
 


