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- Költségvetési kiírás 
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3./ Munkaárok keresztmetszet, tisztítóakna munkagödre  1:25, 1:20 

4./ Előregyártott 58/13/84 végfal támelem (CSOMIÉP), és  1:25 

egyedi 58/130/84 támelem a mederburkoláshoz 
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1./ Előzmények 

 

Jelen kiviteli tervdokumentáció a Bp. XI. ker. Újbuda Önkormányzata megbízásából készült, 

és a Bp. XI. ker. Gazdagréti út 2119/3 hrsz. (Rétköz utca 75 sz.), és a Rétköz utca 73 sz. 

ingatlanok előtti terület csapadékvíz elvezetésének javítására vonatkozik. 

A kérdéses terület Önkormányzati képviselője, illetve a Rétköz utca 73 és 75 sz. ingatlanok 

tulajdonosai is jelezték az Önkormányzatnak, hogy nagyobb esők alkalmával az utcában a 

felszíni csapadékvíz lassan vonul le, az ingatlanok előtt pedig megáll, a gyalogos közlekedést 

is zavarja, továbbá a 2016. év nyarán a két ingatlan pincegarázsait el is öntötte. 

Kérték egyben az Önkormányzatot, hogy a felszíni csapadékvizek jobb elvezetését oldja meg. 

A nyári elöntés után közös helyszíni bejárást tartottak a XI. ker. Önkormányzat, a Fővárosi 

Önkormányzat, az FCSM Zrt és az ingatlan tulajdonosok részvételével és abban maradtak, hogy 

Gazdagréti úton levonuló felszíni csapadékvíz elvezetését felülvizsgálják és javítják. 

Ennek keretében az FCSM Zrt vállalta, hogy a Gazdagréti úton haladó ϕ 30 b. csapadékvíz 

csatornához csatlakozó víznyelőket átépíti nagyobb kapacitású HIDROBLOCK-típusúakra, 

továbbá két surrantó rákötését engedélyezi az utcában haladó, és az üzemeltetésében lévő 

Hosszúréti árok Rétköz utca és Nagyida köz közötti szakaszára. 

A surrantókat és a hozzá tartozó létesítményeket nem veszi át üzemeltetésre. A surrantókat egy-

egy helyen körszelvényű, normál bekötésekkel lehet csatlakoztatni a Hosszúréti árokhoz. Az 

árokhoz való csatlakozás előtt hordalékfogókat kell elhelyezni. Az árok középvízi medre ezen 

a szakaszon terméskővel, illetve mederlapokkal burkolt, így ha a csatlakozások ebben 

magasságban történnek, akkor rézsűburkolás nem szükséges. 

 

Ezek alapján terveztünk tehát a XI. ker. Gazdagréti út 2119/3 hrsz. (Rétköz utca 75 sz.), és a 

2120/5 hrsz. (Nagyida köz 1 sz.) ingatlanok előtti Szent Pio atya téren (1781/5 hrsz.) két db 

surrantót, amelyek a Hosszúréti árokhoz csatlakoznak. 

Mivel sem a Fővárosi Önkormányzat, sem az FCSM Zrt nem vesz át üzemeltetésre a 

létesítményeket, azok a XI. ker. Önkormányzat üzemeltetésében maradnak. Így a surrantók 

kialakításáról elsősorban a XI. ker. Önkormányzattal egyeztettünk. 

A cél az volt, hogy az adott helyen az útpálya melletti járda elbontásával és surrantóvá 

alakításával a levonuló csapadékvizet egy előregyártott mederelemekkel burkolt árokba 

tereljük. Onnan pedig egy hordalékfogó után egy körszelvényű csatornával a Hosszúréti árokba 

vezessük. A mederelemeket és a hordalékfogókat a baleset veszély miatt le kell fedni. 

 

Egyeztettünk ezenkívül az FCSM Zrt Mérnöki Csoportjával, Hálózatüzemeltetési Osztályával 

és az Ár- és Belvízvédelmi Osztályával is. 

A helyszín kiválasztásánál az is szempont volt, hogy viszonylag egyszerűen, lehetőleg járulékos 

munkák nélkül lehessen megépíteni a surrantókat, és ezzel az adott utcaszakaszon a felszíni 

csapadékvíz elvezetése helyben megoldódjon, de legalább javuljon. 

 

 

2./ Meglévő közműhelyzet 

 

A Gazdagréti út ezen szakaszán kiépített víz, gáz, távközlési és elektromos hálózat 

található. 

Az útpálya nyugati oldalán egy NA 500 sb vízvezeték halad. 

A nyugati oldali zöldsávban ϕ 110 PE gázvezeték található. 

A lakossági elektromos ellátás földkábele az útpálya keleti oldali járdájában és a telekhatár 

melletti járdában található. Mindkét helyen térvilágítási kábelek is találhatók. Ezenkívül a 

telekhatár melletti járdában egy 10 kV-os elektromos kábel is halad. 
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A távközlési kábelek a járdák melletti zöldsávban találhatók. A telekhatár melletti járdában 

UPC kábel, az út melletti zöldsávban M-Telekom kábel húzódik. 

Az elválasztott rendszerű, ϕ 30 b. szennyvízcsatorna az út melletti zöldsávban halad. Az 

útpályában egy elválasztott rendszerű ϕ 30 b. csapadékvíz csatorna halad, amely a Rétköz utca 

sarkán az utat keresztező Hosszúréti árok nagyméretű átereszének alvízi oldalához csatlakozik. 

A befogadó, Hosszúréti árok a Gazdagréti út keleti oldali telekhatártól kb. 7,1-7,6 m-re halad. 

A nyílt árok középvízi medre (kb. 1,15 m vízmagasságig) az áteresztől a Nagyida közig 

terméskővel, illetve beton mederlapokkal burkolt. A szakaszon két helyen is kb. 70 cm-es 

fenéklépcső található. Az árok lejtése az áteresztől indulva 20, 27 és 21 ‰. 

 

A surrantó és a hozzá csatlakozó mederelemek építése a szennyvízcsatornát, egy elektromos és 

egy távközlési kábelt érintenek. 

A Gazdagréti út aszfalt burkolatú, a gépkocsiforgalom jelentős, és mind átmenő forgalom, mind 

a célforgalom egyaránt jellemző. 

 

A közművek feltételezett, illetve az adatszolgáltatás során megismert nyomvonalait, és 

magassági adatait a helyszínrajzon (1 sz. rajz) az adatszolgáltatás szerinti méretekkel 

ábrázoltuk. Ezek gyakran eltérést mutatnak a terepi valós helyzethez képest. 

 

A Gazdagréti utat az építés során nem kell lezárni csak mellette a Szent Pio atya teret, amelyen 

a surrantók keresztül haladnak. Sem anyag, sem föld depóniát nem szabad helyezni az utcában 

haladó közművezetékek nyomvonalaira, mert azok esetleges megsérülésekor a hiba helyéhez 

nem lehet hozzáférni. Ugyanígy a tűzcsapok, a víz és a gázvezetékek szakaszoló zárai, valamint 

a kábelaknák hozzáférhetőségét is biztosítani kell. A kitermelt földet a burkolatbontási 

engedélynek megfelelően a munkaárok mellett kell tárolni, vagy ideiglenes depóniába kell 

elszállítani. 

Kutatóárok létesítése javasolható - a közművezetékek feltárása végett - minden feltételezett 

közműkeresztezésnél. 

Az építés közben történt esetleges vízcsőtöréskor a megfelelő zárakat kell elzárni. A már 

kiömlött vizet a közcsatorna tisztítóaknáiba kell terelni. 

Természetesen ezek az intézkedések csak a kár mértékének csökkentésére szolgálnak, és nem 

pótolhatják a vezetékszakítás bejelentését a Fővárosi Vízművek Zrt-nek, aki a hiba elhárítására 

jogosult. 

A szolgáltatott adatok helyességéért a közművek üzemeltetői tartoznak felelősséggel, bár 

adataikat általában csak tájékoztató jellegűnek ismerik el. Eme tájékoztató jelleg miatt a 

síkrajzi, valamint a magassági ütközések elkerülése érdekében a kritikus pontokon az építés 

megkezdése előtt feltétlenül ellenőrizni kell a valós közműhelyzetet. Ha a szolgáltatott 

adatokhoz képest eltérés mutatkozik, akkor az adott közmű üzemeltetőjét értesíteni kell, hogy 

az adataikat pontosíthassák. Ha olyan mértékű az eltérés, hogy az a surrantók megépíthetőségét 

befolyásolhatja, akkor a tervezőt is értesíteni kell. 

 

Az utca normál szélességű, az útpálya és a járda is aszfalt burkolatú. 

A surrantóknál a burkolat helyreállítást az alábbi rétegrend alapján kell elvégezni: 

Járda (öntött aszfalt): 

20 cm homokos kavics fagyvédő réteg 

10 cm C10-32/FN betonalap 

4 cm ÖA-5 aszfalt kopóréteg 

 

A járdán, az aszfalt burkolatnál, a süllyedések elkerülése végett a földvisszatöltés és tömörítés 

során az útalap szintjének elérésekor a munkaárok mindkét oldalán az eredeti aszfalt burkolatot 
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és az útalapot még további 30-30 cm szélességben fel kell bontani, és ezt az immáron 60 cm-el 

szélesebb sávot kell majd egy ütemben helyreállítani, hossz-irányú dilatáció nélkül. 

 

 

3./ A tervezett surrantók ismertetése 

 

A tervezett csapadékvíz elvezetéshez 2 db új surrantót kell építeni egymástól kb. 28 m 

távolságra. 

 

1. surrantó 

Az 1. surrantó kb. 28°-os szögben csatlakozik az ottani útszegélyhez. Az útpálya felöli oldalán 

a kiemelt szegélyt el kell bontani, majd a járdát is el kell bontani, és az új aszfalt burkolatot (a 

surrantó fenékszintjét) az út megmaradó szélétől az árok felé kell lejtetni kb. 25 cm-t. Tehát a 

járdát megszakítják egy enyhén szélesedő sávban mintha egy útkereszteződés lenne.  

A surrantó két oldalát a járdától új kiemelt szegéllyel kell elválasztani. 

A surrantó szélessége az útszegélynél 3,4 m, a járda szélénél, ahol az egyedi támelemhez, majd 

az árokhoz csatlakozik csak 0,84 m. Egyedi támelemre azért lett szükség, mert a surrantó által 

ideterelt vizet egy lefedett, mederburkoló elemekkel kialakított árokban kell tovább vezetni. 

Szükség lett tehát egy a mederburkoló elemek végéhez illeszthető, megfelelő helyen téglalap 

alakú nyílással átlyukasztott beton lemezre, amely a mederburkoló elemekbe tereli a 

csapadékvizet. Igyekeztünk előregyártott elemekből építkezni, és található is egyfajta átmeneti 

elem a mederburkoló elem és a körszelvényű csövek (átereszek) között, de ilyen elem nem volt 

a gyártó, CSOMIÉP Kft kínálatában, ezért ezt az elemet egyedileg kell gyártatni. 

Az egyedi támelem méretre megegyezik az előre gyártottal, 58/130/84 cm, csak benne nem egy 

köralaku nyílás van, hanem egy téglalap alakú 60 x 15 cm-es nyílás. 

Ezután a támelem másik oldalától már a mederburkoló elem halad tovább a szükséges 

fenéklejtéssel. 

Az adott szakaszon a mederelemekkel burkolt árokszakasz hossza 6,0 m. Itt a lejtés 50 ‰, ekkor 

a teltszelvényű vízszállító képessége 1.511 l/s. 

A mederburkoló elemek a CSOMIÉP Kft által gyártott, TB 40/70/50 elemek 5, 10 t terhelésre. 

Az egyes elemek hossza 200 cm, tömegük 710 kg. Anyaguk: C.30/37-FN (S54) XC4, XF1, 

XA1 minőségű beton.  

A mederburkoló elemeket az Önkormányzat kérésére le kell fedni a hozzá való, szintén 5, 10 t 

terhelhetőségű TB 40 beton fedlappal. A fedlap 100 x 84 x 10 cm méretű, tömege 223 kg. 

A betonminőség megegyezik a mederburkoló elemével. 

A mederburkoló elemeket 10 cm vastag homokos-kavics ágyazatra kell fektetni úgy, hogy a 

fedlapokat is ráhelyezve, a fedlapok felső szintje a terep síkjával nagyjából egybe essen. 

Mivel a Szent Pio atya tér közpark, a közepén egy sétaúttal, ezért balesetvédelmi okokból, 

lefedetlen árokszakasz, vagy műtárgy nem maradhat. 

 

Ezután a nyomvonalon egy tereplépcső következik, amelyet a mederburkoló elemekkel nem 

tudunk követni, ezért egy végfal támelemmel le kell zárni az árkot, és egy ϕ 400 PVC-KG (SN8) 

gravitációs csatornával kell tovább vezetni a csapadékvizet. 

Az 58/130/84 cm méretű végfal támelem, ϕ 41 cm-es nyílással, már beszerezhető a gyártó,  

CSOMIÉP Kft-től. 

A tereplépcső által okozott szintkülönbséget egy, a végfal támelemtől 1,0 m-re elhelyezett 

normál bukóaknával hidaltuk át (2. sz. bukóakna). A bukó itt 47 cm. 

Ezután a ϕ 400 PVC-KG csatorna halad tovább a hordalékfogóig. 

Ez a csőszakasz keresztezi a sétautat. Hossza 14,2 m, mélysége kb. 0,8-1,3 m. Lejtése 40 ‰, 

ekkor a teltszelvényű vízszállító képessége 499 l/s. 
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A 177 x 100 x 170 cm belméretű hordalékfogó aknát a Hosszúréti árokba való bevezetés előtt 

helyeztük el a terep és az árok rézsűit figyelembe véve (1. sz. hordalékfogó). Az iszaptér mérete 

177 x 100 x 91 cm (= 1,61 m3). A műtárgy kb. 10 cm-re kiáll a terepből. Lefedését 5 mm 

vastag, három darabban nyitható bordáslemez fedlappal terveztük, így védőkorlát már nem 

szükséges hozzá. 

 

A hordalékfogó akna után újabb normál bukóakna (1. sz. bukóakna) következik, ahol a bukó 

25 cm. Innen már csak egy rövid csőszakasz vezet a Hosszúréti árokba. Hossza 1,9 m,  

anyaga ϕ 400 PVC-KG (SN8). Lejtése 50 ‰, ekkor a teltszelvényű vízszállító képessége  

558 l/s. Bukása az ároknál 40 cm. A kitorkolás így a burkolt rézsűhöz csatlakozik. Az árok  

kb. 1,15 m vízmagasságig van ellátva mindkét oldalon rézsűburkolattal. A kitorkolás a 

szakaszon lévő első fenéklépcső után kb. 2,0 m-el történik. 

 

2. surrantó 

A 2. surrantó kb. 25°-os szögben csatlakozik az ottani útszegélyhez. Az útpálya felöli oldalán 

a kiemelt szegélyt el kell bontani, majd a járdát is el kell bontani, és az új aszfalt burkolatot (a 

surrantó fenékszintjét) az út megmaradó szélétől az árok felé kell lejtetni kb. 25 cm-t. Tehát a 

járdát megszakítják egy enyhén szélesedő sávban mintha egy útkereszteződés lenne.  

A surrantó két oldalát a járdától új kiemelt szegéllyel kell elválasztani. 

A surrantó szélessége az útszegélynél 3,4 m, a járda szélénél, ahol az egyedi támelemhez, majd 

az árokhoz csatlakozik csak 0,84 m. Egyedi támelemre azért lett szükség, mert a surrantó által 

begyűjtött vizet egy lefedett mederburkoló elemekkel kialakított árokban kell tovább vezetni. 

Szükség lett tehát egy a mederburkoló elemek végéhez illeszthető, megfelelő helyen négyszög 

alakú nyílással átlyukasztott beton lemezre, amely a mederburkoló elemekbe tereli a 

csapadékvizet. Igyekeztünk előregyártott elemekből építkezni, és található is egyfajta átmeneti 

elem a mederburkoló elem és a körszelvényű csövek (átereszek) között, de ilyen elem nem volt 

a gyártó, CSOMIÉP Kft kínálatában, ezért ezt az elemet egyedileg kell gyártatni. 

Az egyedi támelem mérete 58/130/84 cm, benne egy 60 x 15 cm-es nyílással. 

Ezután a támelem másik oldalától már a mederburkoló elem halad tovább a szükséges 

fenéklejtéssel. 

Az adott szakaszon a mederelemekkel burkolt árokszakasz hossza 22,0 m. Itt a lejtés az első 10 

m hosszú szakaszon 10 ‰, a második, 12 m hosszú szakaszon 25 ‰. Ekkor a teltszelvényű 

vízszállító képessége 674 l/s, illetve kb. 1.050 l/s. A második szakasz keresztezi a sétautat. 

A mederburkoló elemek a CSOMIÉP Kft által gyártott, TB 40/70/50 elemek 5, 10 t terhelésre. 

Az egyes elemek hossza 200 cm, tömegük 710 kg. Anyaguk: C.30/37-FN (S54) XC4, XF1, 

XA1 minőségű beton. 

 

A mederburkoló elemeket az Önkormányzat kérésére le kell fedni a hozzá való, szintén 5, 10 t 

terhelhetőségű TB 40 beton fedlappal. A fedlap 100 x 84 x 10 cm méretű, tömege 223 kg. 

A betonminőség megegyezik a mederburkoló elemével. 

A mederburkoló elemeket 10 cm vastag homokos-kavics ágyazatra kell fektetni úgy, hogy a 

fedlapokat is ráhelyezve, a fedlapok felső szintje a terep síkjával nagyjából egybe essen. 

Mivel a Szent Pio atya tér közpark, a közepén egy sétaúttal, ezért balesetvédelmi okokból, 

lefedetlen árokszakasz, vagy műtárgy nem maradhat. 

 

A hordalékfogóhoz érkezve egy végfal támelemmel le kell zárni az árkot, és egy  

ϕ 400 PVC-KG (SN8) gravitációs csatornával kell csatlakozni a hordalékfogóhoz.  

A csőszakasz hossza 1,3 m, mélysége kb. 0,8 m. Lejtése 75 ‰, ekkor a teltszelvényű vízszállító 

képessége 685 l/s. 



 9 

Az 58/130/84 cm méretű végfal támelem, ϕ 41 cm-es nyílással, már beszerezhető a gyártó,  

CSOMIÉP Kft-től. 

A 177 x 100 x 170 cm belméretű hordalékfogó aknát a Hosszúréti árokba való bevezetés előtt 

helyeztük el a terep és az árok rézsűit figyelembe véve (2. sz. hordalékfogó). Az iszaptér mérete 

177 x 100 x 91 cm (= 1,61 m3). A műtárgy kb. 10 cm-re kiáll a terepből. Lefedését 5 mm 

vastag, három darabban nyitható bordáslemez fedlappal terveztük, így védőkorlát már nem 

szükséges hozzá. 

 

A hordalékfogó akna után egy normál bukóakna (3. sz. bukóakna) következik, ahol a  

bukó 62 cm. Innen már csak egy rövid csőszakasz vezet a Hosszúréti árokba. Hossza 5,7 m,  

anyaga ϕ 400 PVC-KG (SN8). Lejtése 50 ‰, ekkor a teltszelvényű vízszállító képessége  

558 l/s. Bukása az ároknál 50 cm. A kitorkolás így a burkolt rézsűhöz csatlakozik. Az árok  

kb. 1,15 m vízmagasságig van ellátva mindkét oldalon rézsűburkolattal. A kitorkolás a 

szakaszon lévő második fenéklépcső után kb. 3,2 m-el történik. 

 

A csőszakaszok anyaga az MSZ EN 1401-1 szerint gyártott, tömör falszerkezetű,  

PVC-U anyagú, SN8 gyűrűmerevségű, tokos, gumigyűrűs illesztésű KGEM műanyagcső,  

ø 400 mm méretben. 

 

A területen a tervezéssel összefüggésben konkrét talajmechanikai feltárás nem készült.  

A területre vonatkozó és rendelkezésre álló egyéb talajmechanikai adatok ismeretében 

megállapítható, hogy a surrantók zömmel II.-III. osztályú talajban lesznek megépítve. 

A talaj jó teherbírású, de helyenként lazább részek is találhatók. Tömörítés szempontjából 

zömmel „K” osztályba, kis mértékben „N” osztályba tartozik, talajcserére a cső környezetében 

szükség lehet, de ez csak a kutatóárkok készítésénél derül ki pontosabban. 

 

A munkaárok kialakítása 1,0 m-nél nagyobb mélység esetén függőleges pallójú hézagos dúcolat 

védelme mellett lehetséges. A hordalékfogó munkagödrénél függőleges pallójú keretes dúcolat 

szükséges. 

A mederelemekből kialakított árokszakasz és a csőszakaszok is megépíthetők 120º-os 

homokos-kavics ágyazatban. Ha a helyi talaj alkalmatlan az ágyazat kialakítására, akkor a 

homokos-kavics ágyazatot és a cső közvetlen környezetét talajcserével kell biztosítani. A 

talajcsereként hozott anyag tömörítése feltétlenül szükséges. Az ágyazatnál Trg 90% tömörségi 

fokra, a mederelemek mellett, illetve a csőzónában szintén Trg 90% tömörségi fokra kell a 

tömörítést elvégezni. A szilárd járdaburkolat alatti 50 cm-es tartományban  

Trg 95% tömörségi fokra kell a tömörítést elvégezni. 

 

Talajvíz megjelenésére ebben a mélységben és ezen a területen számítani nem kell, esetleg 

rétegvíz jelentkezhet. Ha a talajvíz az építés ideje alatt mégis megjelenik, akkor nyiltvíztartással 

kell megpróbálni elvezetni. Az esetleg jelentkező talajvízből, vagy rétegvízből mintát kell 

venni, és azt arra alkalmas laboratóriummal betonra való agresszivitás szempontjából meg kell 

vizsgáltatni. Amennyiben agresszívnek minősül, akkor szulfátálló  

(S-54) cementet tartalmazó betont, ill. előregyártott betonelemeket kell felhasználni. 

 

Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a fentebb említett beágyazási mód csak a Munkaárok 

Keresztmetszet című rajzmelléklet (3 sz. rajz) szerinti kialakítással és a jelenleg tervezett 

folyásfenékszint esetén alkalmazható. 

 

Az elkészült surrantókat csak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás után szabad üzembe 

helyezni. 
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A műszaki átadás-átvételi eljáráshoz az alábbi tervek, illetve dokumentumok szükségesek: 

  - kezdés bejelentés, 

  - készrejelentés, 

  - megvalósulási terv (1 pld. helyszínrajz), 

  - a beépített anyagok műbizonylatai, 

  - ágyazati és csőzóna tömörségvizsgálatok jegyzőkönyvei, 

  - építési napló másolatai, 

  - geodéziai bemérés. 

 

A munkakezdést - annak tényleges megkezdése előtt öt nappal - a kivitelező az FCSM Zrt 

Műszaki Ellenőrzési Csoportjának (Bp. IX. Soroksári út 31, Tel.: 476-1872) írásban köteles 

bejelenteni. 

A kivitelező a munkaterületen építés naplót köteles vezetni, melynek egy példányát az  

FCSM Zrt helyszíni ellenőre rendelkezésére kell bocsátania. 

 

 

4./ Balesetvédelem 

 

A kivitelezőnek a kivitelezés során a saját munkavédelmi előírásain túlmenően felhívjuk a 

figyelmét az alábbiak pontos betartására: 

 - a közterületen folyó munkáknál a munkaterület éjszakai megvilágítására, 

 - a munkaterület elkorlátozására, 

- a forgalomtechnikai terven meghatározott közúti jelző, figyelmeztető és terelőtáblák 

  és burkolatjelek jelzéseinek pontos betartására, ezek elhelyezésére, megóvására és 

  karbantartására, 

- a közúti és a gyalogosforgalom biztonságos átvezetésére a munkaterületen, illetve 

  elvezetésére a munkaterület mellett. 

Az egyéb közműveket az üzemeltetőik adatszolgáltatásai szerint ábrázoltuk. Miután a 

közművezetékek nyomvonalai nem határozhatók meg mindenhol egyértelműen ezért a 

közműhelyszínrajzok vonatkozó részeit tájékoztató jellegűnek kell tekinteni. 

Így az építendő vezeték nyomvonalán kutatóárkok létesítésével kell a meglévő közművek 

pontos helyzetét feltárni. 

Figyelemmel kell lenni a munkaárokban, vagy a munkagödörben a terv szerinti dúcolásra, a 

felhasznált dúcanyag minőségére, a dúcolat naponkénti ellenőrzésére, továbbá ezen túlmenően, 

szükség szerint - pl. nagyobb záporokat követően - a dúcolat karbantartására. Ha a 

munkavégzés valamilyen okból több napig szünetelne, akkor a munkaárokban a munkát 

folytatni csak a dúcolat teljes felülvizsgálata után szabad. 

A munkába vett területen lévő bizonytalan nyomvonalú közművezetékek üzemeltetőitől a 

szakfelügyeletet meg kell kérni. 

Ha a munkaárokban, vagy a munkagödörben az építendő csatorna, vagy műtárgy mellett 

meglévő, egyéb üzemelő közművezeték is van, akkor a tervben meghatározott módon az 

üzemelő közművezetéket védeni kell. 

 

gázvezeték: 

 

A gázvezeték nyomvonala felett általában sárga fólia van elhelyezve, így a földmunka során 

már számítani lehet a vezetékre. 

Esetleges megsérülésekor a munkaárkot ki kell üríteni, a dohányzást és a nyílt láng használatát 

meg kell tiltani. 
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Haladéktalanul értesíteni kell a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft ügyeletét a 210-2600 

telefonszámon. A munkát csak a hiba végleges elhárítása után szabad folytatni. 

 

vízvezeték: 

 

A nyomócső törésekor a víz a munkaárkot elárasztja, ezért a menekülés céljából létrákat kell 

elhelyezni a munkaárokban tartózkodók létszámától függően, de legalább 10 méterenként. A 

létrák állékonyságát, elhelyezését és rögzítését naponta ellenőrizni kell. 

Vízcsőtöréskor a Fővárosi Vízművek Zrt ügyeletét értesíteni kell a 465-2400 telefonszámon. 

 

meglévő csatorna, befogadó 

 

Ha a csatorna a munkaárok vagy a munkagödör felé levegőzik, akkor a dohányzást és a nyílt 

láng használatát meg kell tiltani. 

Nagy intenzitású zápor után az egyesített rendszerű csatorna, vagy az elválasztott rendszerű 

csapadékvíz csatorna nyomás alá kerülhet. Ilyen esetben egy tégla vagy kőfalazatú csatorna 

mellett munkát végezni mindaddig tilos, amíg a csatorna nyomás alatt van. 

A fertőzésveszély elkerülése végett az esetlegesen megsérült csatornaszakasz mellett munkát 

végezni tilos. A csatorna valamely műtárgyának sérülése beszakadása, repedése, vagy 

szivárgása esetén értesíteni kell a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt ügyeletét a 134-1705 vagy 

a 4554-100 telefonszámon. 

 

 

5./ Tűzvédelem 

 

Az 54/2014 sz. BM. rendeletben foglaltakat figyelembe vettük. A létesítmény "E" 

tűzveszélyességi osztályba tartozik (nem tűzveszélyes). Tűzrendészeti szempontból külön 

intézkedést nem igényel. 

 

 

6./ Magassági alappont 

 

A tervezett surrantók nyomvonala a Helyszínrajzon (1 sz. rajz) megadott méretekkel pontosan 

kitűzhető. Ugyanígy kitűzhetők a tervezett surrantók műtárgyai is. 

A terven megadott magasságok Balti alapszintre vonatkoznak. 

A tervezés során geodéziai felmérést rendeltünk. A levezetett magasságok kiindulópontja GPS 

helymeghatározás volt. Tervünkben a kapott adatokat szerepeltettük. 

A Helyszínrajz (1 sz. rajz) elkészítéséhez a 065/26, 36 sz. EOTR szelvényeket használtuk fel. 

 

 

7./ Forgalomtechnika 

 

A kiviteli tervdokumentációhoz külön forgalomtechnikai terv nem készült. Ez nem volt 

feladatunk 
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7./ Tervezői költségbecslés 

 

A költségbecslésben csak a terven ábrázolt létesítmények szerepelnek. Nem tartalmazza a még 

esetleg szükséges szegélykorrekciót és az útpálya burkolatának helyes kialakítását, stb. 

 

Építendő tehát aszfalt út mellett 2 db surrantó, burkolt árkokkal, bukóaknákkal, 

hordalékfogókkal, mederkitorkolásokkal, forgalomkorlátozás mellett, 

Tervezői becslésünkhöz a fenti létesítmények megépítésére az alábbi egységárakat vettünk 

alapul: 

- a surrantóknál:      150.000,- Ft/db, + Áfa 

- a ø 400 mm PVC-KG (SN8) csőszakaszoknál:    30.000,- Ft/m + Áfa, 

- a TB 40/70/50 mederburkolat, fedlappal, végfallal:   30.000,- Ft/m + Áfa, 

- az egyedi támelemnél:       50.000,- Ft/db + Áfa 

- a bukóaknáknál:      100.000,- Ft/db + Áfa 

- a hordalékfogó aknánál:     600.000,- Ft/db + Áfa 

- a kitorkolásnál:      100.000,- Ft/db + Áfa 

 

Így az 1 sz. surrantó: 

1 db x 150.000,- Ft/db + Áfa   = 150.000,- Ft + Áfa 

 18,4 m x 30.000,- Ft/m + Áfa = 552.000,- Ft + Áfa 

 6,0 m x 30.000,- Ft/m + Áfa   = 180.000,- Ft + Áfa 

 1 db x 50.000,- Ft/db + Áfa   =   50.000,- Ft + Áfa 

 2 db x 100.000,- Ft/db + Áfa   = 200.000,- Ft + Áfa 

 1 db x 600.000,- Ft/db + Áfa   = 600.000,- Ft + Áfa 

 1 db x 100.000,- Ft/db + Áfa   = 100.000,- Ft + Áfa 

 ÖSSZESEN:     1.832.000,- Ft + Áfa 

 

a 2 sz. surrantó: 

1 db x 150.000,- Ft/db + Áfa   = 150.000,- Ft + Áfa 

 8,7 m x 30.000,- Ft/m + Áfa   = 261.000,- Ft + Áfa 

 22,0 m x 30.000,- Ft/m + Áfa = 660.000,- Ft + Áfa 

 1 db x 50.000,- Ft/db + Áfa   =   50.000,- Ft + Áfa 

 1 db x 100.000,- Ft/db + Áfa   = 100.000,- Ft + Áfa 

 1 db x 600.000,- Ft/db + Áfa   = 600.000,- Ft + Áfa 

 1 db x 100.000,- Ft/db + Áfa   = 100.000,- Ft + Áfa 

 ÖSSZESEN:     1.921.000,- Ft + Áfa 
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Megjegyzés! 

A költségvetést költségvetési kiírás formájában készítettük el a következő alapelveket 

figyelembe véve: 

1/ A burkolat helyreállítást nem teljes pályaszélességben, hanem csak nyomvonalasan 

     költségeltük 30-30 cm széles utánvágással; 

2/ A földmunkáknál tömör m3-el számoltunk; 

 

 

 

Budapest, 2016. december hó 

 

 

 

        ................................................ 

                 (Gondos Géza) 

             Vezető tervező: VZ-T 

               Kamarai nytsz.: 01-5862 
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     PELIKÁN 

Tervező, Kivitelező 

és Szolgáltató Kft 

1164 Bp. Cinke u. 21/a 

Tel./Fax: 4000-275 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖLTSÉGVETÉSI   KIÍRÁS 
 

Készült a Bp. XI. kerületben víznyelő építésekhez 

(Surrantók a Gazdagréti út 2119/3 hrsz. ingatlan előtt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megbízó: XI. ker. Újbuda Önkormányzata 

       1113 Bp. Bocskai út 39-41 
 

     Tervező: PELIKÁN Kft 

       1164 Bp. Cinke u. 21/a 

       Tel./fax: +36-1-4000-275 

 

       Gondos Géza 

       vezető tervező (VZ-T) 

       Kamarai nytsz: 01-5862 
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A költségvetés ÉMIR tételek felhasználásával készült. 

 

A./ Építéselőkészítő munkák 

 

1.   15-08-006 

Biztonsági védőkorlát készítése 

  és bontása deszkából, gömbrúd 

  oszlopokkal, lábdeszkával. 

  (m) 

  132  m 

 

2.   12-03-102-003 

Meglévő közművek felfüggesztése és üzembiztosítása 

acél, azbesztcement vagy műanyagcső esetén. 

  (db) 

  3  db 

 

3.   12-03-107-001 

  Ideiglenes útelzárást biztosító korlát elhelyezése 

  és bontása 4 m-es szálakban. 

  (db) 

  4  db 

 

4.   K 

  Sárga fényű villogó elhelyezése a munkaárok végeinél. 

  (db) 

  8  db 

 

5.   K 

  Kiemelt szegély bontása. 

(m) 

  7  m 

 

6.   64-06-012-001 

  Öntött aszfalt járdaburkolat szélvágása 

az újravágással együtt. 

(m) 

  24  m 

 

7.    63-01-004-001 

  Öntött aszfalt járdaburkolat 

bontása 2 m-nél keskenyebb sávban. 

  (m2) 

  11  m2 
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8.   61-01-006-001 

  Beton járdaalap bontása 2 m-nél keskenyebb sávban. 

  (m3) 

  1,7  m3 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Építéselőkészítő munkák összesen: 

 

 

B./ Alépítményi munkák 

 

9.   21-03-068 

  Munkaárok és kutatóárok földkiemelése részben kézi erővel, 

dúcolt munkaárokból 3,0 m árokszélességig, 0-2 m mélységig, 

bármely konzisztenciájú I-IV. oszt. talajban. 

  (tömör m3) 

  75  m3 

 

10.   21-07-020 

  120o-os ágyazat készítése a helyi talajból. 

  (tömör m3) 

  10  m3 

 

11.   21-05-011 

  Tükör készítése a nyomvonalon az ágyazat alatt. 

  (m2) 

60  m2 

 

12.    21-03-101 

  Visszatöltés a munkaárok csőzónájába (a vezeték felett 

és mellett 50 cm vastagságig), és a mederelemek mellett 

tömörítés nélkül (Helyi talaj). 

  (tömör m3) 

  24  m3 

 

13.    21-03-103 

  Visszatöltés a munkaárok többi szelvényrészébe 

(a vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészbe). 

  (Helyi talaj.) Anyag súlypontja karoláson belül, 

II.-III. osztályú talajnál. 

  (tömör m3) 

  11  m3 

 

14.   21-08-042 

  120o-os ágyazat tömörítése "K" tömörségi osztályban 

Trg 90 % tömörségi fokra. 

  (tömör m3) 

  10  m3 
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15.    21-08-042 

  Tömörítés a munkaárok csőzónájában (a vezeték felett 

és mellett 50 cm vastagságig) és a mederelemek mellett 

"K" tömörségi osztályban. 

Trg 90 % tömörségi fokra. 

  (tömör m3) 

  24  m3 

 

16.    21-08-004 

  Tömörítés a munkaárokban (a vezetéket környező 50 cm-en 

túli szelvényrészben) "K" tömörségi osztályban. 

Trg 90 % tömörségi fokra. 

  (tömör m3) 

  11  m3 

 

17.   21-11-003 

  Kiszoruló föld és törmelék felrakása szállítóeszközre. 

  I-IV. osztályú talaj. 

  (tömör m3) 

( 2,5 m3 bontási törmelék a járdaburkolatból, 

30,5 m3 kiszoruló föld.) 

33,0  m3 

 

18.   K 

  Kiszoruló föld és törmelék közúti fuvarozása 

földlerakással II-III. osztályú talajnál 20 km 

szállítási távolságra. 

  (tömör m3) 

( 2,5 m3 bontási törmelék a járdaburkolatból, 

30,5 m3 kiszoruló föld.) 

33,0  m3 

 

19.    19-63-001 

  Kiszoruló föld és törmelék lerakóhelyi díja. 

  (tömör m3) 

( 2,5 m3 bontási törmelék a járdaburkolatból, 

30,5 m3 kiszoruló föld.) 

33,0  m3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alépítményi munkák összesen: 

 

 

C / Dúcolási munkák 

 

20.    13-01-006 

  Munkaárok kétoldali, függőleges pallójú hézagos 

  dúcolatának készítése és bontása. 

  (m2) 

  60  m2 
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21.   K 

  Munkagödör keretes dúcolatának készítése és bontása. 

  (m2) 

  36  m2 

------------------------------------------------------------------------------ 

Dúcolási munkák összesen: 

 

 

D./ Felépítményi munkák 

 

22.   53-01-144-004 

  ø 400 PVC-KGEM, (SN8), tömör falszerkezetű 

műanyagcső beépítése gumigyűrűs kötéssel 

  (m) 

  27,1  m 

 

23.   53-01-150-013 

  ø 400 PVC-KGFP aknabekötő idom beépítése a tisztítóaknához 

  (db) 

  12  db 

 

24.   53-10-013-004 

  ø 400 mm csatlakozóhely egyidejű kiépítése a tisztítóaknáknál. 

  (db) 

  12  db 

 

25.   K 

  TB 40/70/50 beton mederburkoló elem (CSOMIÉP) beépítése  

 (előregyártott, 2,0 m/db). 

  (db) 

  14  db 

 

26.  K 

  58/130/84 végfal támelem (CSOMIÉP) beépítése ø 41 cm méretű 

lyukkal (S54) 

  (db) 

  2  db 

 

27.  K 

  58/130/84 egyedi támelem beépítése 60 x 15 cm méretű 

nyílással (S54) 

  (db) 

  2  db 

 

28.  K 

  TBF 40 beton fedlap elem (CSOMIÉP) beépítése 

  (előregyártott, 1,0 m/db) 

 (db) 

  28  db 
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29.  K 

  1,7 x 1,0 x 1,7 m belméretű, 0,2 m falvastagságú 

beton hordalékfogó műtárgy készítése három 

darabban nyitható, 5 mm vastag bordáslemez lefedéssel. 

Betonminőség: C.30/37-FN (S54) XC4, XF1, XA1. 

  (db) 

  2  db 

 

30.   K 

  Beton alap készítése a hordalékfogó műtárgyak alá. 

Betonkeverék: C.25/30-FN (S-54), XF2, XA3 (0,3 m3/db), 

  (m3) 

  0,6  m3 

 

31.   K 

  Kitorkolás készítése burkolt árokhoz ϕ 40 cm méretű csőnél. 

 (db) 

  2  db 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Felépítményi munkák összesen: 

 

 

E./ Befejező munkák 

 

32.   K 

  Beton járdaalap készítése a surrantóknál, 

2 m-nél keskenyebb sávban, 15 cm vastagságban CKT-ból. 

  (m3) 

1,7  m3 

 

33.   K 

  Kiemelt szegély készítése a surrantóknál, 

  (m) 

12  m3 

 

34.   61-01-021-01 

  Járda letakarítása a keletkezett szemét mozgatásával, 

kézi erővel. 

(m2) 

  11  m2 

 

35.   K 

  ÖA-5 öntött aszfalt kopóréteg készítése 2 m-nél keskenyebb 

sávban a surrantóknál, 4 cm vastagságban. 

  (m2) 

  11  m2 
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36.   K 

  Burkolat helyreállítása után a vágások dilatációjának eltüntetése 

bitumenes kenéssel vagy MAFKIFLEX szalaggal. 

  (m) 

  12  m 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Befejező munkák összesen: 

 

 

 

Budapest, 2016. december hó 

 

 

 

        ................................................ 

                 (Gondos Géza) 

             Vezető tervező: VZ-T 

               Kamarai nytsz.: 01-5862 


