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Felelős  tervező:  

neve:    Szabó János 
címe:   4400 Nyíregyháza, Bujtos u. l7. 
jogosultság száma: VZ-TEL/15-50726 

 
Tervezett létesítmény: 

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése kiviteli tervéhez 
 

Építtető neve, címe:   
Újfehértó város Önkormányzata 
4244 Újfehértó Szent István u. 10.  
 

Tervezett építési tevékenység helye:  
   Újfehértó város belterülete 
 

Alulírott tervezők kijelentjük, hogy a tervezett létesítmény és a tervezett műszaki megoldás 
megfelel a tervkészítéskor érvényben lévő jogszabályoknak, az országos, illetve ágazati 
szabványoknak és műszaki előírásoknak, valamint az általános és eseti hatósági előírásoknak - 
azon belül a környezetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi és balesetvédelmi előírásoknak -, 
azoktól való eltérésre nem volt szükség. 

 
Általános tervezői nyilatkozat az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet 9. §. (5) bek. alapján: 
 

- Alulírott tervező kijelentem, hogy a tervezett létesítmény és a tervezett műszaki megoldás 
megfelel az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 31.§ (1), (2), és (4) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek, az Országos Településrendezési és Építési 
Követelményeknek, a tervkészítésekor érvényben lévő jogszabályoknak, az országos, 
illetve ágazati szabványoknak és műszaki előírásoknak, valamint az általános és eseti 
hatósági előírásoknak, azoktól való eltérésre nem volt szükség.   

- A betervezett építési termékek a magyar jogszabályokban és szabványokban előírtaknak 
megfelelnek.  

 
- A tervdokumentáció elkészítésében résztvevő tervezők a jogszabályokban előírt tervezői 

jogosultságokkal rendelkeznek, a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában 
szerepelnek.  

- A tervkészítés során az összes érintett közmű tulajdonosokkal és útkezelőkkel 

egyeztettünk, az érintett közművek tájékoztató jellegű nyomvonala felvezetésre került.  
 

- A tervezett létesítmények a település rendezési tervével összhangban vannak.  



 
- A tervezett létesítmények helyi önkormányzati rendeletben védett helyi jelentőségű 

természeti területet közvetlenül nem érintenek.  
 

- Az érintett ingatlanok külön jogszabályokban meghatározott védettség alatt (műemléki, 
országos és helyi jelentőségű természetvédelmi, NATURA 2000, honvédelmi, helyi 
önkormányzati, stb.) nem állnak.  

- A tervezett létesítmény megvalósításához előzetes környezetvédelmi vizsgálati 
dokumentáció vagy egységes környezethasználati, illetve környezetvédelmi engedély nem 
szükséges.  

 
 
Munkavédelmi tervezői nyilatkozat: 
 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben és ennek 5/1193 (XII.26.) MÜM 
végrehajtási rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a vonatkozó (tervezéskor 
érvényben lévő) jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján 
készítettük el a terveket. 
 
A tervek és műszaki megoldások kielégítik az alábbi jogszabályokat: 
 

- 65/1999. (XII.22) EüM rendelet munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.  

 
- 5/1993. (XII.26.) MÜM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  
 

- 143/2004. (XII.16.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsági Szabályzat  
 

- 2/2002. (I.23.) 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű berendezés időszakos 
felülvizsgálatról szóló BM rendelet  

 
- 2/2013. (I.22.) NGM rendelet a villamos művek, valamint a termelői, magán- és 

közvetlen vezetékek biztonsági övezetésről szóló rendelet  
 

- 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról  
 

- 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM az építési munkahelyen és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló rendelet  

 
- 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról  

 
- a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és 

a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről  
 
Tűzvédelmi tervezői nyilatkozat: 
 
A Tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. Tv-ben előírt rendelkezéseknek megfelelően a 
54/2014 (IX.6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat, és a vonatkozó 
(tervezéskor érvényben lévő) jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági 
előírások alapján készítettem el a terveket. 
 
Környezetvédelmi tervezői nyilatkozat: 
 
Alulírott tervező kijelentem, hogy a tervek a vonatkozó (tervezéskor érvényben lévő) 

jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készítettük el. 

 
 



 
 
A tervek és műszaki megoldások kielégítik az alábbi jogszabályokat: 

- a Környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. Törvény  

- a Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény  

- a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII Törvény  

- a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. sz. Törvény  
 

- 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet a fás szárú növények védelméről 

- 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet a levegő védelméről  

- 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgési elleni védelem egyes 
szabályairól 

 
- 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról  
 

- 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről  

 
- 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálatáról 

- 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet a felszíni vizek védelemről  

- 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről  
 
 
 
Nyíregyháza, 2017. július hó 
 
          
 
      Szabó János 

VZ-TEL/15-50726 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése 
Kiviteli tervéhez 

 
 

1./ Előzmények: 
Újfehértó város Önkormányzatának megbízásából 2007. évben elkészült a település teljes 
területére a csapadékvíz elvezetés koncepciója. Azonban a meglévő, állami kezelésű befogadó 
kapacitása nem elégséges a keletkező csapadékvíz elvezetésére, így a város teljes területére 
vonatkozóan nem lehetséges a megvalósítása. Vannak viszont olyan területek, melyen magas a 
veszélyeztetettségi szint, így jelen dokumentációnkba csak ezzel foglalkozunk. 
 
A város területén már a korábbi (1970-es, 80-as, 90-es) években épültek csapadékvíz elvezető 
nyíltfelszínű és zárt csatornák, folyókák, és szikkasztóárkok. Az elmúlt években jelentős 
fejlesztés nem volt, jelenleg folyik a Debreceni út - Pacsirta utca, Böszörményi út - Csillag utca, 
Táncsics és Dózsa György utcákon a csapadékvíz elvezető rendszer építése. 
A megépült művek közül minimális hosszban létesült folyóka, nagyobb arányt képviselnek a zárt 
csatornák, míg legnagyobb mértékben nyíltfelszínű csapadékcsatornák létesültek.  
A település belterületének vízmentesítésére korábban  létesült - jelenleg meglévő - művek nem a 
teljes vízgyűjtőterület figyelembe vételével, vízelvezetési lehetőségek komplex vizsgálatával 
kerültek kiépítésre, hanem csak kisebb területek vízmentesítését oldják meg. A meglévő művek 
jelentős része nincs olyan állapotban, hogy hosszú távon biztonságosan tudná ellátni feladatát. 
Igazolja ezen tényt az is, hogy a közelmúltban több kisebb-nagyobb belterületi rész került elöntés 
alá. A 2010. év ősze különösen problémás volt. A belvízi elöntések, a megemelkedett 
talajvízállás miatt több mint 200 db épület picéjét öntötte el víz. A belvízelvezető csatornák nem 
voltak képesek a vizek elvezetésére.  
A terület érvényes rendezési tervében lévő előírásokat, tömbbelső feltárások során nyitandó utcák 
nyomvonalait figyelembe vettük. 
A vízgyűjtőterület befogadóit a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulattal egyeztettük. A meglévő 
belterületi csatornákat, vízelvezetési műtárgyait a tervdokumentációban rögzítettük. 
 
2./ A tervezési terület ismertetése, domborzati viszonyai 
Újfehértó város Szabolcs - Szatmár - Bereg megye DNY-i részén, a megyeszékhely 
Nyíregyházától 14 km-re helyezkedik el, a Nyírségi tájegységben. 
A település s Tisza folyó bal parti vízgyűjtőjében terül el, környezetéből kiemelkedő pleisztocén 
korú homokdombok sorozatán, amelyek a Nyírségi tájegység szerves részét képezik.  
A Nyírség domborzati szigetei, hátságai 20-30, helyenként 50 m-re emelkednek ki a területet 
övező ártéri síkságok szintje fölé. A Nyírségi tájegység hordalékkúp síkság, amelyet felépítő 
geológiai képződmények közül a futóhomok a legelterjedtebb. A futóhomok vastagsága a 
település területén 20-22 m közötti. Szemszerkezetében az apró szemű (0,2-0,1 mm) homok az 
uralkodó. 
A település környezete - távol a természetes vízfolyásoktól - erősen hullámos homokos felszínnel 
rendelkezik. A terület völgyös, dombos jellege miatt helyenként nagyon sekély, másol nagy 
beágyazottságúak a csatornák, a talaj laza, bevágásoknál folyós homok a jellemző.  

A város ÉK-i határa közelében fekszik a terület legjelentősebb vízfolyása a VIII. sz. főfolyás.  
A belterület É-i oldalánál található a VIII/6 mellékág, K-i határvonalát követi a főfolyásból 
kiágazó VIII/7 mellékág. Ezen mellékágból kiágazó VIII/7-1 és VIII/7-2 sz. oldalágak a 
belterületen haladnak át. 



A település a Nyíri belvízi öblözetben található. Jellemzően a város belterületén áthaladó és a  
belterületi határon húzódó belvízcsatornák szolgálnak befogadódul a lakott területen 
összegyülekező csapadékvizeknek. 
 
A terület csapadékviszonyai (sokévi átlagos értékek): 
 - csapadékos napok száma: 139 nap 
 - éves csapadék összeg átlaga: 532 mm 
 - legnagyobb 24 órás csapadékmennyiség: 125 mm. 

A településen 4.945 lakás található, állandó lakosainak száma 13.589 fő. A belterületi út hossza 
megközelítőleg 70 km. 
A település belterületének domborzata tagolt, a terepmagasság 118,50 - 131,00 m.Bf.. között 
változik, míg a külterületi magasságok is 117,10 - 132,50 m.Bf.. közötti értékűek.  
A település talajadottsága: a felszíni vizekben szegény talaj középkötött, homokos részekben laza 
szerkezetű, jórészt futóhomok feltalajú, nagy mélységben homok altalajú. A felszín közelében 
legfeljebb vékony iszap, agyag, löszös homok rétegek tarkítják a rétegfelépítést. A buckákon 
túlnyomó részben barna erdőtalajt, kisebb mértékben futóhomok található. A laposabb területeket 
kissé iszaposabb, agyagosabb réti homoktalajok borítják. 

Talajvíz viszonyok: 
 - az alacsonyabb fekvésű területeken 1,00 - 1,90 m között, a magasabb területeken  

6,00  - 7,00 m között változik, 
- befolyásolja nagyságát az elmúlt időszaki csapadékos időjárás, vannak utcarészek ahol 
felszín közelig emelkedik időszakosan a talajvíz szintje. 

A település belterületén több jelentősebb vízállásos, elöntéses területek alakultak ki, jelenleg az 
alábbi csomópontokkal foglalkozunk: 

 Határ –Kölcsey utca közötti terület Debreceni utca felőli részén lévő mélyvonulat 
mentesítése (Munkás, Honvéd, Görgey);  

 Görgey és Honvéd utcák Böszörményi utca felőli része; 
 Bajcsy-Zsilinszky utca térsége, Levente út mentesítése; 
 Mária köz Szent István felőli részén lévő telkek alacsony fekvése miatt 

veszélyeztetettek; 
 

A belterületen összegyülekező csapadékvizek területi befogadója a térség legjelentősebb 
vízfolyása, a VIII. sz. főfolyás. A csapadékvizek a mellékágain és az azokból kiágazó 
oldalágakon jut el a főfolyásba. A VIII/7 sz.  mellékágból- a 3+355 fm szelvénynél - ágazik ki a 
VIII/7-2 sz. oldalág. A város K-i oldalán induló oldalág a Debreceni utcánál éri el a lakott 
területet azt keresztezve, majd NY-i irányba továbbhaladva szintén keresztezi a belterületen a 
Böszörményi, Rákóczi, Budai Nagy Antal, Dózsa György utcákat, majd D-i irányba fordulva a 
Kisrét sor mentén haladva hagyja el a belterületet. Külterületen a NY-i oldalon halad tovább a 
településsel párhuzamosan a csatorna. Ez a vízfolyás a nevezett területekről lefolyó csapadékvíz 
befogadója. 

3./ A tervezés célja 
 a belterületi csapadékvíz elvezetésre vonatkozó terv elkészítése úgy, hogy a mértékadó 

intenzitású csapadékvíz ne veszélyeztesse az érintett területek lakóépületeit; 
 
4./ A beruházás részletes ismertetése 
 
 



4.1./ Jelenlegi állapot: 
Az érintett utcákon, szélességük függvényében vagy egy oldalon, vagy mindkét oldalon 
épültek földmedrű szikkasztó árkok.  

4.2./ A tervezés általános szempontjai: 
Általános szempontok: 
 a meglévő művek műszaki felülvizsgálata, felhasználni a megfelelő részét a kialakítandó 

elvezető rendszer elemeként, 
 a csapadékvíz rendszer műveinél alkalmaztam a burkolt árkot, folyókát, zárt csatornát, 
 alapvető szempont volt az összegyülekező csapadékvizek károkozás nélkül, minél 

hamarabb történő befogadóba juttatása, 
 az ismert elöntési területeknél a maximális biztonságra való törekvés, 
 Zárt vezetéket alkalmaztam a nagy forgalmú utakon, ahol az utca szélessége sem tette 

lehetővé más megoldás előnybe részesítését.  
 Zárt vezeték maradt abban az esetben, ahol utcán belül több magas és mélypont 

található. 
 Folyóka került alkalmazásra a szűkebb, nagyobb lejtésű, és kisebb vízgyűjtő területtel 

rendelkező utcák esetében. 
 Ahol a lehetőségek megengedték, ott felszíni vízelvezetés került betervezésre, áttört falú 

elemek betervezésével.  
 A felszíni vízelvezetésnél burkolt árok kerül alkalmazásra.  
 

4.2.1. Műszaki megoldás: 
 a Bajcsy –Zsilinszky, Levente, Szegfű utcák csomópontjában az összegyülekező 

csapadékvíz a felszíni adottságok miatt csapadékvíz-átemelő műtárgy építésével vezethető 
el. Az átemelő a meglévő, Kossuth utca – Dózsa György utcák kereszteződésében lévő 
aknába továbbítja a vizet. Az elmúlt években rendszeressé vált, hogy a nagyobb mértékű 
csapadékok esetén az összegyülekezett víz pincéket öntött el, valamint a kertek mélyebb 
részén összegyülekezve azt hosszú időre használhatatlanná teszi. 
A csapadékvíz összegyűjtését a helyszíni adottságoknak megfelelően zárt vezetékek, nyílt 
csatornák, és folyókák összefüggő hálózata oldja meg. 

 A Deák utca vízelvezetését a lehetséges befogadó figyelembe vételével (Tokaji úti 
meglévő csatorna) nyíltfelszínű burkolt csatornával és a magassági vonalvezetés által 
meghatározott ponttól zárt csatornával oldjuk meg. A zárt csatornába való csapadékvíz 
bejutást folyóka könnyíti meg. 

 Egészségház utca csapadékvíz elvezetését a jelenlegi vegyes elvezetési mód (nyílt, zárt) 
helyett zárt csatornával oldjuk meg úgy, hogy az a Deák utca csapadékvizét fogadni tudja. 
A zárt csatornába való csapadékvíz bevezetést folyókával oldottuk meg. 

 A Görgey út vízelvezetését a lehetséges befogadó figyelembe vételével (Böszörményi úti 
meglévő csatorna) nyíltfelszínű burkolt csatornával és a magassági vonalvezetés által 
meghatározott ponttól zárt csatornával oldjuk meg. 

 
 

5./ Vízgyűjtőterületek jellemzése, méretezés 
A település csapadékcsatornázása akkor kifogástalan, ha a település területéről a csapadékvíz 
pocsolyaképződés nélkül tud összegyülekezni.  
A burkolt felületek víztelenítéséhez legalább  0.1 %-os lejtést kell kialakítani. 
A település ingatlanairól felszíni árkoknak, folyókáknak, vagy zárt csővezetékeknek kell a 
befogadóba vezetni a csapadékvizeket. 



A kapubejáróknál áteresz építése szükséges úgy, hogy ezek ne akadályozzák az árok zavartalan 
vízszállítását. 
Nyílt, burkolt csatornáknál a csatorna fenékszélessége 0,4 m, mélysége változó a terepszinthez 
viszonyítva.  
A település csatornáinak, vagy vízelvezető árkainak vízszintes vonalvezetését elsősorban az 
úthálózathoz való igazodás határozza meg. A magassági vonalvezetést a lejtési viszonyok 
szabályozzák; a csatornák célszerű lejtése 1-10 ‰. 
A csatornák vízgyűjtő területének lehatárolásánál a családi házas beépítettséget vettem 
figyelembe. A településen jellemzően nagyobb területű kertek találhatóak, ahonnan a lehulló 
csapadékvíz zöme nem jut el a levezető árokba, hanem elszikkad. Az utcákban kialakult lejtés 
irányát és nagyságát figyelembe véve határoztam meg az egyes csatornák vízgyűjtő területét. 
 
Hidraulikai méretezés: 
 
5.1.   Tervezet t  kapubejárók és  út  alat t i  á tvezetések: 
 
Méretezésük:  
A kapubejárók és út alatti átvezetések körszelvényű tokos betoncsövekből illetve lefedett TB 
elemekből készülnek. A körszelvényű betoncsövek telt szelvényű vízszállító képességét a 
Prandtl-Kármán-Colebrook összefüggés alapján határoztam meg méretezési nomogramból 
(abszolút érdesség k=1,5 mm figyelembe vételével). 

I [‰] 1 2 3 4 5 6 7 8 
   ø 
[cm] 

30 40 50 30 40 30 40 30 40 30 40 30 40 30 40 30 40 

   vk 
[m/s] 

0,44 0,56 0,62 0,63 0,74 0,74 0,89 0,84 1,01 0,93 1,15 1,00 1,24 1,08 1,33 1,15 1,43 

   A 
[m2] 

ø 30 = 0,071;  ø 40 = 0,126;  ø 50 = 0,196;   

   Qt 
[m3/s] 0,032 0,070 0,121 0,045 0,093 0,053 0,112 0,060 0,127 0,066 0,145 0,071 0,156 0,077 0,168 0,082 0,180 

 
Jel lemzőik:  

A kapubejárók és út alatti átvezetések a nyílt árok esetében körszelvényű talpas áteresz beton 
csövekből készülnek d=30 és d=40 méretben.  

 
 
5.2./ A hidraulikai számítások alapadatai, csatornák méretezése 
A csapadékvíz elvezető tervdokumentációnkban a mértékadó hidraulikai igénybevételnek a 
vízgyűjtő terület 
 
 

t - összegyülekezési idejéhez tartozó, 
p - átlagos ismétlődési időhöz rendelt csapadékból keletkező elfolyás tetőző vízhozamát 

értjük. 

A csapadék intenzitása a záporcsapadék törvény alapján számítható, az alábbiak szerint: 

 ip= a * t 
-m  [ l/s * ha] ,ahol 

 ip: p évenként átlagosan egyszer előforduló záporcsapadék intenzitás, 
 a: a 10 perces, p átlagos visszatérési idejű zápor intenzitása 



 t:  összegyülekezési idő 10 perces időegységben, 
 m: valószínűségi paraméter   

Jelen dokumentációban 4% valószínűségű záport feltételezve. 
 
Az összegyülekezési idő meghatározása: 

 t = t1 + t2 [ min ], ahol 

t:  összegyülekezési idő 10 perces időegységben, 
t1: felszíni lefolyás ideje [ min ] - (10 perc értéken vettem figyelembe), 
t2: csatornában, árokban a lefolyási idő; itt a csatornában a vizsgált keresztszelvény és a 
csatorna végpontja között szükséges lefolyási idő. 

 
A csapadékvíz elvezető hálózat méretezését az ún. racionális méretezési módszer segítségével 
végeztem. 

A tetőző csapadékvízhozam számítása: 

 Q=  * ip * A  [ l/s ] ,ahol 

 Q: tetőző vízhozam [ l/s ] 
 : lefolyási tényező 
 ip: p évenként átlagosan egyszer előforduló záporcsapadék intenzitás  

    [ l/s * ha] 
 A: vízgyűjtő terület kiterjedése [ ha ] 
 
A racionális számításnál az ún. késleltetést is figyelembe vettem (Schrank-féle képlettel): 

  = 0,62m ,ahol 

 : késleltetési tényező 
 m: valószínűségi paraméter (0,69) 
 
A mértékadó csapadékvízhozam: 
 Qm =  * Q  [ l/s ] 
 
A lefolyási tényező megválasztásánál az MI-10-455/2 szerinti családiházas beépítettséget vettem 
figyelembe, amelyhez 0,3 -as számítási érték tartozik. 

A vízgyűjtő területek nagyságát és az egyes részterületeket az áttekintő helyszínrajzon adtam 
meg. Ezek a településen belül rendezett útvonalvezetéseknél a területeket és az épülettömböket 
határoló utak által bezárt szögeket felező vonalak és azok metszéspontjaikat összekötő 
vonalakkal jelöltem. 
A bevágásoknál és feltöltéseknél az egyes csatornaszakaszok vízgyűjtő területeit a helyszíni 
körülmények figyelembe vételével lett meghatározva. 
 
A nyílt szelvényű csatornák hidraulikai méretezését a Chézy képlettel határoztam meg: 

 vk = c * R
1/2

 * I
1/2  [ m/s ] ,ahol 

 vk: vízszállítási középsebesség 
 c:  sebességi tényező ( c= 1/n * R

1/6) 
 R: hidraulikus sugár ( R=A/K ) 
 I:  csatorna lejtése ‰ 
 



A trapéz szelvényű nyíltfelszínű burkolt árkok keresztszelvényeit a mértékadó (Qm) vízhozamra 
méreteztük. 
A nyíltfelszínű burkolt árokban kialakult középsebességnek kisebbnek kell lennie az anyagra 
jellemző, a mederben megengedhető legnagyobb és legkisebb sebességnél (pl: előregyártott 
betonlap burkolatnál a legnagyobb 6,0 m/s, a legkisebb érték pedig nyíltfelszínű csatornánál 0,2 
m/s). 
 
A megengedett legnagyobb sebesség:  

 vmax=  * vkrit   ,ahol 

 : vízmélységtől függő redukciós tényező  
 
Az egyes csatornaszakaszok méretezését a tervdokumentációhoz csatolt méretezési táblázatban 

adtam meg. A táblázat a vízgyűjtőterületre és a csatornákra vonatkozó adatokat részletesen 

tartalmazza. 

Padkafolyóka elemek: 

A járművel átjárható útpadka folyóka elemek az utak forgalmi sávját az útpadkától, illetve a 

leálló sávtól elválasztó él mentén kerülnek beépítésre. Az előre gyártott vasalt útpadka folyóka 

elemek az utak felületein összegyülekező csapadékvizek lefolyását hivatottak meggyorsítani a 

víznyelő aknák, illetve a befogadó árok felé. A víz elvezetését a folyókák hosszirányú lejtésével 

lehet biztosítani. 

Nyílt árkok:  

A nyílt árok lehet burkolt és burkolatlan. A burkolt árok sok tekintetben előnyösebb, mint a 

burkolatlan: vízsebesség engedhető meg benn, ezért kisebb műszelvény is elegendő, az árok 

számára igénybevett terület nagysága csökken. Az árok burkolat ázott földbe nem kerülhet. A 

burkolatépítés 90%-os tömörséget igényel. Az árkok burkoló elemek áttört falúak, ezáltal 

elősegítik a vizek helyben tartását. 

Zárt csapadékcsatorna: 

A tervezés során a nyílt, illetve zárt csapadékcsatorna meghatározásakor a nyílt csatornahálózat 

kiépítésére törekedtünk minden utcában. A tervezési terület völgyös, dombos jellege miatt 

helyenként nagyon sekély, másol nagy beágyazottságúak lennének a csatornák, ezért egyes nyílt 

csatornaszakaszokon zárt csapadékcsatornát terveztünk.  

Támfalak:  



Az áteresz végfal gyengén vasalt. Az elemek épek, repedésmentesek, egyenletes anyagúak és 

bedolgozásúak legyenek. A támfalak feladata az, hogy megtartsák a mögöttük lévő kisebb-

nagyobb tömegű talaj teljes súlyát. 

Csapadékvíz-átemelő műtárgy: 

Az összegyűjtött csapadékvizek továbbítására csapadékvíz átemelő műtárgy kerül beépítésre, 
mely előregyártott vb elemekből épül, kútsüllyesztéses technológiával. A mérete Ø2000, amely  
aknában 2db Flygt NP 3153 MT 431 szivattyú került betervezésre.  

Az átemelő műtárgy részletes helyszínrajza, és építészeti, gépészeti tervei a 5.1-5.3. sz.rajzokon 

található.  

6.  Építést előkészítő munkák: 
 
A teljes beruházás megkezdése előtt a Polgármesteri Hivataltól közterület-bontási engedélyt kell 
kérni az érvényes jogszabályban előírt részletes kivitelezői adatközléssel. 
A kivitelezést a részletes helyszínrajzokon, a hossz-és keresztszelvényeken szereplő vízszintes és 
magassági adatok, méretek ellenőrzésével és a nyomvonal kitűzésével, továbbá a magassági 
alappontok besűrítésével kell kezdeni. A várható nyomvonalba eső meglévő közművek kézi 
földmunkával történő feltárását kell elvégezni az érintett közmű-üzemeltetők szakfelügyelete 
jelenlétében, továbbá a vonatkozó dúcolási, munkavédelmi előírások betartásával. 
 
A közmű üzemeltetőkkel az egyeztetések megtörténtek, tőlük a nyilatkozataikat megkaptuk, 
külön mellékletként a dokumentációhoz csatoljuk. 
 
Ezekben a felsorolt leírásokat a kivitelező betartani köteles. 
Amennyiben a feltárás során olyan tervtől eltérő mélységű közművet találnak, amely a tervezett 
létesítmények magassági vonalvezetését befolyásolja, vagy a terven nem szereplő közművel, 
valamint elektromos vagy távközlési földkábel jelzőszalaggal, vagy téglával találkoznak, a 
földkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a műszaki ellenőrt, illetve tervezőt kötelesek 
értesíteni. A további földkitermelést csak a helyszíni szemle után folytathatják. 
 
A nyomvonal pontosítása után az ideiglenes munkaárkot réteges tömörítéssel vissza kell tölteni. 
 

7. Földmunka, ágyazatkészítés, dúcolás, víztelenítés 

 
A földmunkák építése során statikailag állékony, munkavédelmi szempontból biztonságos, a 
tervezett szerkezetnek és az építési technológiának megfelelő földművet kell készíteni. A 
földművet védeni kell az időjárás káros hatásaitól.  
A munkaterületet nem szabad olyan állapotban tartani, ill. úgy kialakítani, hogy a vizek levonulása 
a köz- és magánvagyonban kárt okozhasson, és hogy sértse a környezetvédelem érdekeit. Ha 
ezen követelmény érvényesítéséhez technikai beavatkozásra van szükség, azt a kivitelező 
köteles haladéktalanul végrehajtani.  
 
A földmunka végzésnél betartandók a következők: 
 



MSZ 15105:1965  „Építőipari földmunka”  
MSZ EN 1610:2001  „Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata” 
MSZ-04-802-1:1990 „Földmunka, földművek” 
MSZ 14043-7:1981 Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok tömöríthetőségének és 

tömörségének vizsgálatát a szabványok előírásainak betartásával kell 
végezni.  

 
Munkaárkok, munkagödrök kialakítása: 
 
A munkaárok kitűzését a helyszínrajzon megadott pontokhoz kell elvégezni. A helyszínrajzon 
feltüntetett kitűzési adatok mindig a csatorna tengelyvonalára vonatkoznak. Az árok középvonalát, 
tetejének szélességét pontosan kell kimérni, megjelölni és rögzíteni. A munkaárok kialakítását a 
mellékelt mintarajzok alapján kell elvégezni. Kivitelezés során a munkaterület védelmére 
gondoskodni kell a védőkorlátok és szükség esetén az éjszakai világító berendezés 
elhelyezéséről. 
A munkaárok kiemelése 2:1-es rézsűvel vagy zártsorú dúcolás védelme mellett történhet, a 
munkaárok alja és a legközelebbi épület alapsíkja közötti hajlás meredeksége 30°-nál nagyobb 
nem lehet, az épületek állagát a kivitelezés megkezdése előtt a későbbiekben bizonyítható módon 
rögzíteni kell. 
A gépi földkiemelés a munkaárok tervezett fenékszintje felett 10 cm mélységig végezhető. Az 
utolsó 10cm -a tükör- csak kézi erővel és közvetlenül a csőfektetés előtt termelhető ki.  
 
A munkaárok fenéklejtése és anyaga feleljen meg a terv előírásaiban foglaltaknak. A munkaárok-
fenék zavartalan legyen. Ha nem az, akkor az eredeti teherbíró képességét megfelelő módszerrel 
ismét el kell érni.  
 
Ott, ahol a csöveket az árokfenékre fektetik, az előírt lejtésnek megfelelően és a szükséges 
formában kell kialakítani, hogy a cső felfekvése teljes hosszban biztosított legyen. A tokok, 
csőkarmantyúk számára megfelelő módon mélyített fejgödröket kell kialakítani az alsó ágyazati 
rétegben vagy az árokfenéken.  
Fagy esetén szükség lehet az árokfenék védelmére úgy, hogy fagyott rétegek sem a cső alatt, sem 
körülötte ne maradjanak.  
A munkaárok fenékszintjének hibás -a tervezettnél mélyebb- kimunkálása esetén a rétegesen 
visszatöltött és elteregetett földet gépi tömörítéssel Trγ=90%-ra kell tömöríteni. 
Amennyiben a munkaárok feneke átázott, úgy az elnedvesedett talajréteget ki kell cserélni 
előzetesen egyeztetett és jóváhagyott módszer szerint.  
A munkaárok alját tömörítéssel úgy kell elkészíteni, hogy az előírt fektetési szögnek megfelelő 
alátámasztás biztosított legyen.  
A munkaárok fenékszintjét úgy kell kialakítani, hogy az minimálisan az alsó ágyazati réteg 
vastagságával legyen mélyebben a vezeték tervezett fektetési szintjéhez képest.  
A munkaárok legkisebb szélessége a DN névleges átmérő függvényében MSZ EN 1610:2001 
szabványban előírtak szerint alakítandó ki. 
 
A minimális munkaároktól abban az esetben lehet eltérni, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 
 

- soha senki nem megy le a munkaárokba 
- soha senki nem megy a csővezeték és az árokfal közötti térségbe 
- szűk helyen és elkerülhetetlen körülmények esetén az előző feltételek teljesülése mellett a cső 

megfelelő beágyazása biztosítható. 
 



Minden ilyen esetben különleges intézkedések szükségesek a kivitelezéshez.  
 
A munkaárok kialakításánál a kivitelező a lehető legnagyobb gondossággal járjon el és teremtsen 
meg minden szükséges előfeltételt, hogy megakadályozza az anyag lecsúszását és leomlását a 
munkagödör és töltések oldaláról.  
 
Megcsúszás és omlás esetén a kivitelezőnek ki kell javítania valamennyi földmunkát és az ezzel 
kapcsolatos károsodást, és végre kell hajtania a munkálatok bármely módosítását, a Mérnök 
megelégedésére, külön költség felszámítása nélkül. Megcsúszások esetén különös tekintettel meg 
kell vizsgálni, hogy az elhelyezett cső nem sérült-e, illetve nem mozdult-e el.  
 
 
Ágyazat kialakítása, anyaga: 
 
A csőfektetést megelőzően a cső alá a keresztszelvényeken megadott ágyazatot kell készíteni. Az 
ágyazat kialakítását, és az ágyazati rétegek fogalmát az MSZ EN 1610:2001 szerint kell érteni.  
Ágyazati anyag lehet jól tömöríthető szemszerkezetű, éles kavicsokat nem tartalmazó homokos 
kavics vagy bányahomok.  
Az ágyazat építőanyaga nem tartalmazhat olyan méretű anyagrészeket, melyek nagyobbak mint 24 
mm, ha DN ≤ 200mm; vagy 40mm, ha 200 < DN ≤ 600mm. 
 
Ágyazatnak homokos kavics azokon a helyeken nem alkalmazható, ahol erős a talajvízáramlás, 
és ezáltal az ágyazat kimosódása várható. Ezeken a helyeken egyszemcsés, maximum 5 mm 
szemcsenagyságú kőzúzalék ágyazatot kell alkalmazni.  
Az alsó ágyazati rész elkészítése előtt az árokfenék tömörségét meg kell vizsgálni és a Mérnök 
felé bizonylatolni kell. 
 
Csatornacsövek esetében az alábbiak szerint különös gonddal kell eljárni:  
 

- A cső felső ágyazati réteg vastagságát (a beágyazási szöget) az alkalmazott csőanyag 
szilárdsági követelményeinek megfelelően kell kialakítani. Általános esetben a 90°-os 
beágyazási szögnek megfelelő ágyazati kialakítást lehet alkalmazni.  

- Csőre ható egyedi igénybevétel esetén 120°-os beágyazási szögnek megfelelő ágyazati 
kialakítást kell alkalmazni.  

- Alábányászott, csúszásveszélyes és süllyedés érzékeny feltöltött területek esetében 120°-os 
beágyazási szög mellett az árok fenekét 25cm vastagságban elő kell tömöríteni. 

- Az ágyazati réteg cső melletti szélessége csőátmérő/2, de minimum 0,2m. A felső 
ágyazatot csak kézileg szabad tömöríteni 

 
Helyszíni anyagok: 
 
Az újra felhasználható helyszíni anyagok feleljenek meg a tervezési előírásokban megkívánt 
tömöríthetőségi követelményeknek, legyenek mentesek minden csőkárosító anyagtól.  
(pl. fagyökér, szemét, szerves anyag, 75 mm-nél nagyobb rögök, hó és jég) 
Sziklás talajnál a vezeték környezetében talajcserét kell végezni.  
Az MSZ EN 1610:2001 szerint a következő építőanyagok, helyszíni talajok megfelelőek:  

- egyszemcsés anyag 
- folytonos szemeloszlású anyag 
- homok 
- vegyes szemcséjű keverék (All-In) 
- zúzott építőanyag 



 
A szemcsés, nem kötött anyagokról a szabvány részletesen rendelkezik. 

- (cementtel) stabilizált talajok 
- könnyűbeton 
- soványbeton 
- nem vasalt beton 
- vasbeton 
 

Felszíni csapadék és csurgalékvizek elleni védelem az építés idején: 
 
A kivitelezőnek minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy megelőzze a munkaterület (árok) 
csapadékvízzel történő elöntését. A munkahelyeket, munkaárkokat úgy kell kialakítani, hogy 
azokban a lefolyó csapadékvíz kárt ne tegyen. A munkaárok és környezete kialakítása során 
gáttal, terelőárokkal, és más, a helyszínnek megfelelő megoldással gondoskodni kell a munkaárok 
felszíni vizektől való védelméről. Különös gondot kell fordítani az ideiglenes és végleges 
földművek elmosás elleni védelmére.  
Elöntés esetén minden vesztéséget vagy rongálódást saját költségére kell pótolnia, kijavítania. 
 
 
Földvisszatöltés és tömörítés: 
 
Minden, a csőzónában megengedett építőanyag felhasználható a visszatöltéshez.  
A visszatöltéshez felhasználhatók a földkiemelés során feltárt 300 mm-nél nem nagyobb méretű 
kövek, vagy azok, melyek a fedőréteg vastagságától kisebbek, vagy a tömörítendő réteg 
vastagságának -mindenkor a legkisebb érték a mértékadó- felével egyezőek. Ez az érték ezen kívül a 
talajviszonyoktól és a csőanyagtól függően még tovább csökkenhet. Sziklás talajnál a vezeték 
környezetében talajcserét kell végezni.  
A visszatöltést addig nem szabad megkezdeni, amíg azt a Mérnök nem engedélyezi, vagy a 
Mérnök előzetesen nem járult hozzá.  
 
A tervezett közműveket a csőzónában (csőszelvény alatt min. 15 cm, felett min. 30cm) ÚT 2-
1.222 Útügyi Műszaki Előírás szerinti Kiváló (M-1) és jól tömöríthető (T-1) földműanyagból 
készülő ágyazatba kell fektetni, a szabványokban és műszaki előírásokban, irányelvekben, illetve 
a beépített csőtípus gyártója által kiadott alkalmazástechnikai kézikönyvekben előírt csőfektetési 
szabályok szigorú betartásával.  
A csőzónában csak kézi tömörítés végezhető Trγ=85 %-ra. Ha a tervezett közmű földtakarása 
1,0 m-nél kisebb, akkor a csőzónában 120°-os C 12/15-32-F1 betonból készülő ágyazat építendő.  
 
A burkolatba, illetve útpadkába kerülő szakaszokon a felső 50 cm-es zónát Kiváló (M-1) 
földműanyagból kell építeni és géppel Tr=95 %-ra tömöríteni.  
A földvisszatöltés során köves, törmelékes, esetleg megfagyott talajt tilos visszatölteni, helyette 
az előzőekben ismertetett minőségű földműanyagot kell a munkaterületre szállítani és 
visszatölteni. 
A földvisszatöltésre szánt anyagokat gondosan ki kell választani, és csak olyan talaj tölthető 
vissza, amely az előírt tömörséget és teherbírást biztosítja. Amennyiben a kitermelt föld kerül 
visszatöltésre, annak megfelelőségét dokumentálhatóan ellenőrizni szükséges. 
A kiszoruló talajt a szabványok, előírások, és jogszabályok betartása mellett lehetőség szerint 
más területen talajjavításra, szivárgó készítésre vagy útalap alatti visszatöltésre fel kell használni, 
ezzel lehetőség szerint minimalizálni a környezet terhelését.  



Visszatöltéskor a talaj víztartalma a tömöríthetőségnek megfelelően optimális érték körüli 
legyen.  
 
A gyártók kiegészítő utasításait figyelembe kell venni.  
 
A visszatöltés megkezdése előtt meg kell győződni az alábbiakról: 

- a csőzóna az előírt anyagból, az előírt vastagságban készült el  
- a csőzóna anyaga kellő tömörségű  
- a vezeték nyomvonala és magassága terv szerinti 
- a vezetéken nincsenek sérülések és alakváltozások 
- a kötések megfelelőek. 

 
A kivitelező miután meggyőződött a visszatölthetőség feltételeiről, a Mérnök jóváhagyásával a 
visszatöltést saját felelősségére elvégezheti. Amennyiben a végső ellenőrzés során hibás 
munkavégzés (tömörség, csőelmozdulás, stb.) derül ki, akkor a kivitelező saját költségére kell a 
hibát kijavítania.  
A visszatöltést és a tömörítést a cső két oldalán mindig egyszerre, szimmetrikusan kell végezni. 
A visszatöltést 20 cm-es rétegenkénti tömörítéssel a csőzáradék vonala feletti 0,50 - 1 m-es 
magasságig kell készíteni, nyomóvezeték esetén a csőkötések szabadon hagyásával (I. Ütem). A 
nyomóvezeték eredményes nyomáspróba elvégzése után a térszintig történő visszatöltés 
következik (II. ütem).  
A vezetékzónában és a záradékvonaltól 50 cm-rel kisebb töltési sík alatt 30 kg-nál nagyobb tömegű 
tömörítő eszköz használata tilos! A visszatöltött földtömeg elázásának megelőzése érdekében a 
víztelenítést mindaddig fenn kell tartani, amíg a visszatöltött, tömörített földtömeg magassága a 
nyugalmi talajvíz szintet 50 cm-rel meghaladja. Fagyott talajt, 10 cm-nél nagyobb görgeteget, 
építőipari törmeléket, szerves talajt és szennyezett talajt visszatölteni tilos!  
 
Iszapolással tömöríteni tilos! 
Műtárgyak mellé a földvisszatöltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépített szerkezet a 
földterhelésből és a tömörítésből származó dinamikus terhelés felvételéhez szükséges teherbíró 
képességét már elérte.  
 
A döntéses földvisszatöltés tilos!  
A kivitelező köteles minden segédeszközt -dúcolást, zsaluzatot, stb.- a munkavédelmi előírások 
betartása mellet eltávolítani a munkagödörből a földvisszatöltés megkezdése előtt.  
A földvisszatöltés tömörsége a vonatkozó tervekben megadott legyen.  
A csövek körüli úgynevezett csőzónával kapcsolatban az alábbi előírásokat kell betartani:  
A csőzóna cső melletti és feletti réteg vastagsága minimálisan csőátmérő / 2 legyen. de minimum 
0,2m. Különösen sziklás, és kötött talajok esetében a Mérnök útmutatása szerint szükséges az 
ágyazat vastagítása. 
A csőzónába kőmentes, jól tömöríthető, a cső állapotát nem veszélyeztető talajt kell 
visszatölteni.  
A csőzónát csak kézileg szabad tömöríteni. A visszatöltést a cső mindkét oldalán egyenletesen és 
lépcsőzetesen kell elvégezni. Ide csak kő és rögmentes anyag tölthető vissza. 
A talajok tömöríthetőségének meghatározását és a tömörségi vizsgálatok elvégzését a Mérnök 
által jóváhagyott Minősítési és mintavételi terveknek megfelelően kell végezni.  
A földvisszatöltést maximum 0,20m rétegenként kell elteríteni és tömöríteni, a tömörséget 0,50m 
rétegenként kell ellenőrizni. Ahol szerkezet, műtárgy két vagy több oldalán kell földvisszatöltést 
végezni, azt a szemben lévő oldalaknál egyszerre kell végezni, úgy, hogy a szintkülönbség 
soha ne haladja meg a 0,30 métert.  



A csőzóna felett általában helyi tömöríthető, megfelelő víztartalmú talajanyag használható, mely 
tömöríthetőségéről a kivitelezőnek saját költségén meg kell győződnie. Ezeket általában könnyű 
gépi eszközzel is lehet tömöríteni, de ez nem okozhatja a beépített cső deformációját. Nehéz 
döngölő és vibrációs gépek használata csak 1,0m takarás elérése után engedhető meg, illetve 
figyelembe kell venni a gyártó Műszaki Feltételeiben rögzítetteket. A tömörítést úgy kell 
végezni, hogy a beépített csövekben, kötésekben kár ne keletkezzék.  
 
 
Földdepóniakészítés: 
 
 
Az építési munkák során kitermelt és a későbbi földvisszatöltés miatt helyszínen tartott 
földmennyiséget a szakadólapon kívül lehet csak deponálni, vagy hely hiányában az el- és 
visszaszállításáról kell gondoskodni. A talajdepóniákat úgy kell elhelyezni, hogy az utca 
csapadékvíz elvezetését ne akadályozza, továbbá az ingatlanok megközelítése legalább egy 2,75 
m széles nyomban biztosítva legyen. A depónia hajlásszöge feleljen meg a tárolt talaj belső 
súrlódási szöge alapján számítható biztonságosan állékony rézsű hajlásszögének.  
A kialakított depónia elhelyezése és méretei nem akadályozhatják a kivitelezést és a telep 
üzemeltetését.  
A depóniában elhelyezett anyagot a kivitelező saját költségére köteles védeni az időjárás által 
okozott káros hatásoktól (pl.: csapadék okozta kimosódás, szárazság esetén szemcsésedés, 
poremisszió, stb.), és az anyagot a beépítésre tervezett anyagminőségnek megfelelő állapotban 
tartani.  
 
 
Minőségellenőrzés, tömörségvizsgálat: 
 
A kivitelezés során a visszatöltött, illetve beépített föld- és ágyazati anyagok tömörségét és 
teherbírási modulusát folyamatosan vizsgálni és dokumentálni kell az MSZ-04-800, MSZ-04-
802/1-1990, MSZ 14043/1, MSZ 14043/7 szabványokban és az ÚT 2-1.222 Útügyi Műszaki 
Előírásban foglaltak szerint. 
Az ágyazati rétegeket és a csőzóna feletti visszatöltéseket az MSZ 14043-7:1981. szabványokban 
leírtak szerint kell elvégezni. 
A talajok tömöríthetőségének és tömörségének vizsgálata” vagy UT 2-3.103:1998 ME 
„Radiometriás tömörségmérés. Földművek, kötőanyag nélküli alaprétegek, hidraulikus 
kötőanyagú útalapok térfogatsűrűségének és víztartalmának meghatározása” szerint kell 
ellenőrizni.  
A tömörségi vizsgálat végzését független szakcégnél kell megrendelni, és az általa kiállított 
bizonylatokkal kell igazolni a megfelelőséget. A vizsgálatnál alkalmazhatók az izotópos 
vizsgálatok.  
 
 
Dúcolás: 
 
A munkaárok állékonyságát és a munkagödör melletti talajtest fellazulásának megakadályozását 
dúcolással, rézsűs kiképzéssel vagy más megfelelő módszerrel kell biztosítani. 
Azokon a szakaszokon, ahol a 2:1-es rézsűs munkaárok kiemelése nem lehetséges, a munkaárkot 
beomlás ellen zártsorú, nagytáblás acél dúcelemekkel kialakított dúcolással kell biztosítani. Nem 
szükséges dúcolni 1,0 m-nél kisebb árokmélység esetén.  



A meglévő közművek párhuzamos megközelítésénél a dúcolás szakszerű végrehajtása 
elengedhetetlen, ugyanis a korábban lefektetett közmű földvisszatöltése és tömörítése miatt a 
talaj lazaállapotú, omlásveszélyes lehet. 
 
Munkaárok és munkagödör megtámasztása során alapvetően az alábbi szabványokra kell 
tekintettel lenni:  

  
- MSZ 15003:1989  Tervezési előírások a munkagödrök 

határolására, megtámasztására és víztelenítésére 
- MSZ EN 13331-1:2003 Munkaárok-dúcoló rendszerek.1 rész 

Termék-meghatározás 
- MSZ EN 13331-2:2003 Munkaárok-dúcoló rendszerek. 2 

rész Értékelésszámítással vagy vizsgálattal 
  

A dúcolatot csak akkor és úgy szabad eltávolítani, hogy a csővezeték ne sérüljön, és helyzete se 
változzon. 
 
Víztelenítés: 
 
A munkálatok során az egyes területeken különböző mértékben  lehet számítani a talajvíz és 
rétegvíz megjelenésére. Amennyiben a talajvíz, vagy rétegvíz a munkaárokban megjelenne, a 
víztelenítést az:  

- MSZ EN 1997:2006  Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1.rész: Általános szabályok 
- MSZ EN 12063:2002 Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Szádfalak  
- MSZ-04-801-3:1990 Építő- és szerelőipari segédszerkezetek. 

 
Munkaterületek víztelenítése szabványokban előírtak betartásával kell végrehajtani.  
 
A kivitelezőnek saját költségére kell a munkaárok víztelenítéséről gondoskodni, a nem megfelelő 
víztelenítésből adódó vesztéséget vagy rongálódást térítésmentesen kell pótolnia.  
Munkaárkokban és munkagödrökben a talaj minőségétől és az akkor érvényes talajvízszinttől 
függően a víztelenítést a kivitelezőnek kell a munkavégzés ütemezését figyelembevéve 
megterveznie (víztelenítési terv készítése), és lehetőség szerint nyílt víztartással vagy 
vákuumkutas víztelenítéssel kell gondoskodni a csapadékvizek és talajvizek összegyűjtéséről és 
elvezetéséről. Amennyiben az elvezetéshez közművet kíván igénybe venni, ezt előzetesen 
egyeztetnie kell a közmű üzemeltetőjével. 
A kivitelezőnek meg kell győződnie arról, hogy milyen vízszintek várhatók az építés ideje alatt, 
hogy ezek a vízszintek a terepszint felett vagy alatt vannak-e, milyen áramlások és vízszintek 
várhatók, milyen a talaj és az altalaj állapota és minden egyéb dologról, mely az ideiglenes 
munkák megfelelőségével, és maguknak a műtárgyaknak és létesítményeknek az 
eredményes és megfelelő kivitelezésével kapcsolatos. 
 
Kivitelező a munkaárok víztelenítése során köteles gondoskodni a munkaterület környezetében 
lévő épületek, építmények állékonyságáról. Ezért a helytelen víztelenítésből bekövetkező 
épületkárok javítási, kártérítési költségei a kivitelezőt terhelik. A kivitelezőnek kell biztosítania, 
hogy elegendő készenléti felszerelés legyen a helyszínen egész idő alatt, nehogy megszakadjon a 
víztelenítés folyamatossága. A víztelenítéshez szükséges infrastruktúra (elektromos áram, víz, stb.) 
kiépítése és üzemeltetése a kivitelező feladata és költsége. 
Az építés idején próbafúrásokkal kell pontosítani a talajvízszintet. Az iszap-agyag rétegekben 
~50 cm leszívásig, erősen iszapos területeken ~100 cm leszívásig nyíltvíztartás, a homokliszt 
rétegekben vákuumkutas talajvízszint-süllyesztés alkalmazható. Talajvíz szempontjából 



legkedvezőbb építési idő az őszi időszak. A talajvíz nem minősíthető agresszívnak, de a beton, 
vasbeton szerkezetek belső korrózióvédelme miatt szulfátálló cement használata (CEM I 32,5 S) 
szükséges. 
 
Csatorna vizsgálatok: 
 
A kivitelezés befejezése után a gravitációs csatornák és műtárgyaik (aknák, átemelők) 
vízzáróságát a szabványban előírt víztartási próbával kell ellenőrizni és dokumentálni, továbbá 
el kell végezni a csatornahálózat videokamerás vizsgálatát és nyíltárkos geodéziai bemérését 
is. 
A kivitelezés befejezése után a nyomott csatornákon el kell végezni a nyomóvezetékre előírt 
nyomáspróbát.  
Az munkaárok visszatömörítésnél az MMT-szerint tömörségi ellenőrzést kell végezni. 
Burkolat helyreállításnál E-2 mérést (terhelés) kell végezni. 
A kivitelezés befejezésekor a megépített szennyvízátemelőn forgatási próbát kell elvégezni. 
 
Ezen vizsgálatokról jegyzőkönyv készítendő minden esetben.  
 

8. Közműkeresztezések, megközelítések, közműkiváltások 
 
A megvalósítandó létesítmények azáltal, hogy közterületen kell megvalósítani, kapcsolatban 
vannak a területen meglévő már üzemelő egyéb közművekkel, illetve a területen működő 
közszolgáltatókkal. A vízügyi hatóság az engedélyek kiadásakor megköveteli a közmű 
vállalatokkal lefolytatott egyeztetést, és ennek jegyzőkönyv formájában történő dokumentálását.  
 
A tervezett szennyvízhálózat érint, illetve keresztez közműveket. 
 
A tervezett létesítmények megközelítése, keresztezése során az MSz 7487, MSz 7048, MSz 
151 és MSz 17200 szabvány sorozatokban előírt védőtávolságokat a kivitelezés során is be kell 
tartani, valamint az alábbi jogszabályokban előírtak betartása szükséges: 
 
 

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 

- 9004/1982.(Közl. Ért.16.) KPM-IpM együttes közleménye a nyomvonal jellegű 
építmények keresztezésének műszaki követelményeire vonatkozó általános érvényű 
hatósági előírások (szabályzatok) közzétételéről 

- 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről 
és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről 

- 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről 
- 11/2009. (XII.15.) MeHVM rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb 

nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről 
 
 
A közművek kiváltása, megközelítése tekintetében az érintett, vagy keresztező közművek 
üzemeltetőinek nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani!  

 
 
 
Gázvezeték keresztezése: 



 
A kivitelezés megkezdése előtt a gázvezetéket szakfelügyelete mellett kézi földmunkával fel kell 
tárni. Gépi földmunkát csak a vezeték feltárása után szabad végezni. A csatorna és gázvezeték 
között a minimális védőtávolság (palásttávolság) 1,0 m. Ha a tisztítóakna külső széle ezen belül 
közelíti meg a gázvezetéket, úgy az utóbbi közművet szaglóval ellátott, gáztömören lezárt, 3,0 
m-es műanyag védőcsőbe kell helyezni. A gázvezeték utólagos védelmét szakfelügyelet mellett, 
a gázhálózat kivitelezésére jogosult szakember végezheti el. 

 
 

Vízvezeték keresztezése: 
 
A vízvezetéket szakfelügyelet mellett kézi földmunkával fel kell tárni. Vízvezeték 
keresztezésénél a csatornán 2-2 m-en belül kötés nem lehet. Párhuzamosan haladásnál esetenként 
az érintett hálózatot ki kell zárni. A szűkebb utcákban a közműfeltáráskor kiderülhet, hogy a 
meglévő vízvezetéket át kell építeni, hogy a szennyvízcsatorna is lefektethető legyen. 
 
 
Telefon földkábel keresztezése: 
 
A keresztezést és megközelítést az üzemeltetői nyilatkozatban leírtak szerint kell kivitelezni. A 
kivitelezés megkezdése előtt szakfelügyeletet kell kérni. 
 
Az MSz 17200 szabvány sorozatban előírt védőtávolságok betartása kötelező. 
 
Elektromos földkábel keresztezése: 
 
A feszültség alatt lévő légvezetékek, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági övezetében és 
közelében végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani a 122/2004. (X. 15.) GKM rendeleta 
villamosmű biztonsági övezetéről munkavégzést tiltó és korlátozó, részletes és tételes 
balesetmegelőző előírásait. 
Az E-ON ZRt.től szakfelügyeletet kell kérni, a földkábelek nyomvonalát ki kell méretni. 0,4 kV-
os és 20 kV-os kábelkeresztezés és megközelítés fordulhat elő. A fogyasztói csatlakozó 
földkábelek nyomvonalát a helyszíni nyomok (oszlopcsatlakozás) és az érintett 
ingatlantulajdonosokkal történő leegyeztetés alapján kell feltárni a kivitelezés megkezdése előtt. 
Az elektromos oszlopoktól való védőtávolság min. 1,0 m, de ekkor is a csőfektetés az oszloptól 
2-2m távolságig meghagyott földmag átfúrásával történhet. 
 
Belvízvédelmi kivitelezési előírások: 
 
-     Az építés során a tervező által előírt technológiai sorrendet be kell tartani. 
-     A kivitelezés idején a csatornákban a vízelvezetést biztosítani kell. 
-    A csatornákba esetlegesen beépített ideiglenes elzárásokat, behulló földet, építési törmeléket 

maradéktalanul el kell távolítani. 
 
Általános Kivitelezési előírások 
 
A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles feltárással vagy egyéb módon meggyőződni a 
különféle a közterületen meglévő közművezetékek helyzetéről. A tervezett műtárgyak, 
építmények munkagödrének közmű mentesítési munkáinak megkezdése előtt, a közművezetékek 
kiváltásainak elkészítésekor a kivitelező a közmű kezelőjének szakfelügyeletét kell biztosítania, 
melynek költségeit a kivitelező viseli. Kivitelezés során a közművek védelmét, alátámasztását, 



felfüggesztését el kell végezni. A meglévő közművek párhuzamos megközelítésénél a dúcolás 
szakszerű végrehajtása elengedhetetlen, ugyanis a korábban lefektetett közmű földvisszatöltése 
és tömörítése miatt a talaj lazaállapotú, omlásveszélyes lehet.  
 
A tervezett létesítmények közműmentes nyomvonalának biztosítása érdekében esetleg kiváltandó 
egyéb közművek építési munkáit kivitelezőnek kell elvégeznie. A meglévő, de átépítésre kerülő 
közművek üzemét az átépítés alatt kivitelezőnek olyan, Mérnökkel és közművek kezelőjével 
egyeztetett ideiglenes megoldással kell folyamatosan fenntartania, mely nem okoz fennakadást a 
lakosság ellátásában. E munkáknak is szerepelnie kell az ütemtervben.  
 
 
A közműkiváltásokat a kiváltandó közműre vonatkozó üzemeltetői előírások betartásával kell 
elvégezni, az üzemeltető által előírt módon. A közműkiváltások teljes költsége a kivitelezőt 
terhelik. 
Az átépítési munkák megkezdése előtt a kivitelezőnek meg kell győződnie arról, hogy az 
átépítendő/bontandó létesítmény által betöltött funkciót más, meglévő vagy ideiglenesen 
telepített létesítmény látja el a terveknek megfelelően. Kivitelező az átépítési/bontási munkák 
előtt köteles az Üzemeltető, a közműkezelők és a Mérnök szakfelügyeletét kérni, akik írásban 
nyilatkoznak a létesítmény átépíthetőségéről/bonthatóságáról. A létesítmény bontása csak az 
ilyen nyilatkozat kiadása után végezhető el.  
Az átépített vagy épített műtárgyakat, létesítményeket a meglévő és megmaradó üzemelő 
közművezetékekhez csatlakoztatni (bekötni) csak az üzemeltető előírásai alapján lehet, melyek 
költségei a kivitelezőt terhelik. A közművek feltárása és eltakarása előtt kivitelező köteles a 
közműkezelő szakfelügyeletét kérni, aki a megfelelően elvégzett munka esetén írásos 
nyilatkozatot ad ki. A közmű eltakarása csak az ilyen nyilatkozat kiadása után végezhető el.  
A bontásra, felhagyásra, átépítésre kerülő közművek esetében a kivitelezőnek meg kell 
győződnie az adott vezeték, illetve kábel a hálózatból való kiiktathatóságának tényéről, és arról 
tájékoztatnia kell a Mérnököt, illetve az Üzemeltetőt. A bontási, felhagyási, átépítési munkák 
csak a Mérnök és az Üzemeltető együttes jóváhagyásával kezdhetők el. Csak azon vezetékek, 
kábelek tekinthetők a hálózatból kiiktathatónak, melyek kiváltása már korábban megtörtént, 
illetve a későbbi üzemhez nem szükségesek.  
A tervezett műtárgyak, építmények munkagödrének közmű mentesítési munkáinak megkezdése 
előtt, a kivitelező a közmű kezelőjének szakfelügyeletét kell biztosítania, melynek költségeit a 
kivitelező viseli.  
A beruházás során megvalósítandó közmű és közműjellegű vezetékek építésével érintett 
területeken lévő többi közmű és közműjellegű vezetéket (víz-, gáz-, távhő vezetékek, csapadék-
és szennyvízcsatornák, elektromos és távközlési kábelek, stb.) védeni kell.  
Előfordulhat olyan eset is, hogy a munkavégzés során ismeretlen közmű kerül elő, vagy az ismert 
közmű nem az előre jelzett helyen van. Ilyenkor az érintett közmű üzemeltetővel fel kell venni a 
kapcsolatot, és a feltételekben meg kell állapodni. Amennyiben az idegen közmű csak a csatorna 
vízszintes vagy magassági vonalvezetésének módosításával kerülhető el, a felelős tervezőt is 
értesíteni kell, és tervezői művezetés keretében el kell végezni a tervek szükséges módosítását. A 
körülményből származó tervmódosításokhoz a Megrendelő hozzájárulását kell kérni, a felmerülő 
tervmódosítási költségek a kivitelezőt terhelik.  
 

9. Munkavédelmi előírások 
 
A kivitelező, illetve közmű-üzemeltető cég MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT-ában, valamint 
a TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT-ában előírtakat alkalmazni kell valamennyi vállalkozói 
szerződés alapján munkát végző szervezetek, és azok munkavállalói által végzett építőipari 



kiviteli tevékenység ideje alatt. A kivitelezés megkezdése előtt a közlekedési létesítményekre az 
építési engedélyt és útkezelői hozzájárulásokat, közterület-bontási engedélyt meg kell kérni. A 
munkálatok befejezése után a közterületet eredeti állapotának megfelelően helyreállítva, tisztán 
kell a forgalomnak visszaadni. Közműkeresztezéseknél kézi földmunka végezhető. Az 
elektromos légvezeték hálózat közelében a daruzást és kotróval való munkát nagy figyelemmel 
kell végezni. A kivitelezés során a tervek, a terveken megadott méretek, szintek, minőségi 
előírások betartandók. Eltérés esetén a tervező engedélye szükséges. A kivitelezés során a 
4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet 4. számú mellékletében foglaltakat, illetve a 
kivitelezésre vonatkozó munkavédelmi, balesetvédelmi jogszabályok és szabványok előírásait be 
kell tartani. 
 

10.Általános előírások 
 
A tervezés során betartottuk az érvényben lévő nemzeti és EU-os szabványok előírásait, továbbá 
több egyeztetés történt a leendő üzemeltetővel illetve a közutak kezelőivel, amely alapján a 
betartandó műszaki követelmények pontosításra kerültek. 
A kiviteli tervek elkészítésekor illetve a kivitelezés alatt jelen fejezetben és a Vízjogi létesítési 
engedélyben rögzítetteket be kell tartani és ennek keretein belül kell a létesítményt 
megvalósítani. A figyelembe veendő előírások körét azonban valamennyi érvényes magyar 
előírás összessége jelenti, és nem korlátozódik csupán a Dokumentációban szerepelőkre. 
Bár a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény szerint a nemzeti szabvány 
alkalmazása önkéntes, ettől eltérni csak az alkalmazott műszaki megoldás igazolása mellett lehet, 
illetve vannak olyan műszaki tartalmú jogszabályok, amelyek - illetve a magukba foglalt nemzeti 
szabványok - betartása kötelező érvényű. 
Olyan esetekben, amikor az előírások vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle 
minőségi szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtják, a hatósági előírásokat, 
illetve az üzemeltetővel történt egyeztetésen meghatározottakat kell figyelembe venni. 
Általánosan betartandó szabványok: 
MSZ EN 476:2001 Gravitációs rendszerű szennyvízelvezető csatornák és vezetékek 
szerkezeti elemeinek általános követelményei 
MSZ EN 1610:2001 Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata 
MSZ EN 1671:2001 Települések nyomás alatti szennyvízelvezető rendszerei 
 
A kivitelezők kötelesek betartani, betartatni a: 
 

- Munkavédelmi tervfejezet 
- Tűzvédelmi tervfejezet 
- Környezetvédelmi tervfejezet 
- Szabványjegyzék 
- Biztonság és egészségvédelmi terv 
- Kockázatkezelés és vészhelyzet-elhárítási terv 
- Alkalmazandó mintavételi és minősítési tervekben leírtakat. 

 
 
 
 
 
 
 



11./ Létesítményjegyzék 

Tervezett létesítmények: 

Csatorna adatok 

  
KC-20       

áttört falú 
KC-30       

áttört falú 
KC-40       

áttört falú 

DN250 
KPE 

DN 200 DN 300 DN 400 30 b 40 b 50 b F-40 folyóka 

BZS 3     118,7       43,9   58     

BZS 3-1           259           

BZS 3-1-1   30       78     14     

BZS 3-1-1-1   126             44     

BZS 3-1-1-2                     93,6 

BZS 3-2   146,9         84         

NY-1       489,7               

LEV-1         86,6           61,8 

SZG-2   103,4             37     

DE-1    68         488   17     

DE-1-1                     155 

DE-1-2                     180 

GO-1 81,4 52,2         58,8 40 25     

Összesen: 81,4 526,5 118,7 489,7 86,6 337 674,7 40 195   490,4 

              
Mind 

összesen:     3040,0 

 

Építendő létesítmények jegyzéke: 

KC-20 áttört falú mederburkoló elem    81,4 m 
KC-30 áttört falú mederburkoló elem  526,5 m 
KC-40 áttört falú mederburkoló elem  118,7 m 
DN 250 KPE nyomócső   489,7 m 
DN200 KG-PVC zárt vezeték    86,6 m 
DN300 KG-PVC zárt vezeték   337,0 m 
DN400 KG-PVC zárt vezeték   674,7 m 
F-40 folyóka      490,4 m 
NA300 beton cső áteresz     40,0 m 
NA400 beton cső áteresz    195,0 m 
1db  Ø2000 Átemelő akna 2db Flygt NP 3153 MT 431 szivattyúval. 
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