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MŰSZAKI LEÍRÁS
 

Budapest, Zsombolyai utca 9. sz. (4497/5 hrsz.)
ivóvíz-, szennyvíz és csapadékvíz bekötés terve

1./ MEGBÍZÁS TÁRGYA, EL ŐZMÉNYEK:

Jelen tervdokumentációt Kálomista Gábor megbízása alapján készítettük el.  Feladatunk az
épület ivóvíz-, szennyvíz és csapadékvíz bekötésének megtervezése.

2./ TERVEZÉSI ALAPADATOK:

– A építésszel és épületgépész tervezővel történt tárgyalások, egyeztetések eredményei ,
– Helyszíni felmérés és egyeztetés az építész tervezővel
– A közmű üzemeltetőkkel történt egyeztetések

-Fővárosi Vízművek Zrt. 
- Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
-Főgáz Földgázelosztási Kft. 
-ELMŰ Hálózati Kft. 
-FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 
-Magyar Telekom Nyrt. 
-MVM NET Zrt. 
-UPC Magyarország Kft. 
-DIGI Kft. 

3./ MEGLÉVŐ ÁLLAPOT

Az  4497/5  hrsz.-ú  ingatlan  jelenleg  rendelkezik  vízbekötéssel  és  szennyvízbekötéssel.  A
csapadékvíz az ingatlanon belül egyesül  a szennyvíz vezetékkel és az egyesített  rendszerű
közterületi csatornára köt.

A Fővárosi Vízművek Zrt.-től kapott 100002687730 iktatószámú elvi nyilatkozat alapján a
4497/5.  hrsz.  ingatlan  meglévő  vízbekötését  NA 25 mm-esre  kell  bővíteni,  NA25 mm-es
mérőszereléssel. A meglévő vízbekötés NA 15
A vízbekötés helyét, valamint a környező területet ellátó medence fenékszintje: 137,9 mBf.
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 4./ A TERV ISMERTETÉSE:

4.1. Vízellátás

A tervezett  vízvezeték a Zsombolyai  utcában húzódó meglévő  NA 100 öv.  vízvezetékről
megfúrással  ágazik  le.  A  meglévő  vízmérőhely  a  telekhatáron  belül,  attól  1,00  m-re
helyezkedik el. 
A tervezett vízvezeték helyszínrajzi elrendezését az Mk–3 sz. helyszínrajzon ábrázoltuk. 

Vízigény számítás:

A  méretezést  az  MSZ-10.158/1-82  szabvány,  valamint  az  MI-10-158-1  „A  kommunális
vízellátás fajlagos vízigényeinek meghatározása” irányelv szerint határoztuk meg.

A vízigény fajlagos értéke 180 l/d/fő. A számításnál 180 l/d/fő vízfogyasztást irányoztunk elő.
Az ellátandó lakóingatlan száma 6 db

22 fő x 180 l/fő/nap = 3960 l/nap = ~ 4,0 m³/nap

A tervezett vízbekötés mérete, anyaga, hossza

Dk 32 KPE PE 100 SDR11 csőből épül 

Közterületen épül:   7,20 m
4497/5 hrsz.-ú ingatlanon épül a telekhatárig (zöld sávban):                             1,00 m
Összesen:      8,20 m

Vízóraakna gépészeti kialakítása:

A tervezett  vízóraaknába kerülő  szerelvénysort  a Fővárosi  Vízművek Zrt.  előírásai  szerint
alakítottuk ki. A vízóraaknákba kerülő idomok és szerelvények az Mk-8 sz. terven láthatók. A
megrendelő  kérésére  a  főmérő  után  almérő  került  betervezésre,  mellyel  a  zöldterületek
öntözését kívánják biztosítani.

A házi bekötővezeték Dk 32x3,0 mm PE100 SDR11 vezeték.

Szerelvények: – gömbcsap – vízóra – visszacsapó szerelvény – ürítő 

A választott vízóra típusa:    a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél mindenkor használatos típus
           Főmérő mérete: DN 25

Locsolómérő mérete DN 15 

Csomópontok, idomok, szerelvénye, anyagok, anyagminőségek:

Az ivóvízhálózat  csomópontjaiban alkalmazott  idomok,  szerelvények  az  Mk–8 sz.  terven
láthatók, itt találhatók az idomkimutatások is.
Az alkalmazott idomok és szerelvények FRIALEN, ISIFLO és GREINER típusúak.
A KPE vezeték anyagminősége: PE100 SDR11.
A KPE vezeték kötőidomai elektrofúziós kötésűek.
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Magassági vonalvezetés

A vezetékek magassági vonalvezetését a befogadó mélysége, a meglévő közművek helyzete,
valamint a terepviszonyok adatai határozták meg. 

Közműkeresztezés

A  tervezési  területen  meglévő  vízvezetékek,  egyesített  rendszerű  csapadék  és
szennyvízcsatorna,  elektromos  légkábel  és  földkábel,  gázvezeték,  UPC vezeték,  Telekom
vezeték üzemel.

A  tervezett  vízbekötés  meglévő  egyesített  rendszerű  csapadék  és  szennyvízcsatornát,
gázvezetéket, elektromos földkábelt, továbbá UPC kábelt és Telekom vezetéket keresztez.

A meglévő vezetékek bemérése takart állapotban történt, ezért a nyomvonal bizonytalan.
A  vezetékek  nyomvonalától  2,0-2,0  m-en  belül  csak  kézi  földmunka  végezhető.  A
keresztezéseknél a vezetékek pontos helyét kutató árokkal kell meghatározni.

A közmű üzemeltetőktől kapott adatszolgáltatás alapján a meglévő közműveket a terveinken
ábrázoltuk. A tervdokumentációhoz mellékeltük a közmű üzemeltetőkkel történt egyeztetések
jegyzőkönyveit. A jegyzőkönyvekben előírtakat szigorúan be kell tartani.

A kivitelezés megkezdése előtt a közmű  üzemeltetőktől a szakfelügyeletet írásban meg
kell rendelni.

Elektromos kábel keresztezése
A tervezett vízbekötés

A vízbekötés magassági vonalvezetése az Mk-4 számú hossz-szelvényen látható.

Csővezeték építése:

Talajmechanikai szakvélemény nem készült.
A tervezés során a következő adatokat vettük figyelembe:

Fejtési osztály: IV. osztály

A  munkaárok  függőleges  oldalfallal,  dúcolás  védelme  mellett  emelhető  ki.  A  KPE
nyomócsövet  a  cső  egyenletes  felfekvését  biztosító  ágyazatra  kell  fektetni.  Az  ágyazat
bányahomokból készül, a cső alatt 10 cm, a cső felett 15 cm vastagságban. 
Az ágyazatot az alábbiak szerint kell elkészíteni

− be kell teríteni az alsó ágyazati réteget −10 cm- egyenletes lejtéssel
− kézi tömörítéssel tömöríteni kell 
− be kell teríteni a felső ágyazati réteget és az oldalfal feltöltést  
− kézi tömörítő eszközzel tömöríteni kell
− be kell teríteni a felső fedőréteget 15 cm vastagságban
− a felső fedőréteget kézi tömörítő-eszközzel tömöríteni kell

A  csőágyazat  feletti  visszatöltés  helyi  anyagokból  történik,  a  visszatöltésnél  a  tömörítést
rétegesen kell végezni. Ajánlott rétegvastagság 20-30 cm.
Ágyazat tömörsége Trγ = 85%.
Földvisszatöltés tömörsége Trγ = 90%.
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Útpálya alatti 0,5 m tömörsége Trγ = 95%.

A munkaárokba a  cső  fölé  0,5 m-re feliratozott  műanyag  szalagot  kell  elhelyezni  ivóvíz
felirattal.  A KPE cső  fölé jelződrótot kell  beépíteni,  a szerelvényekhez fémesen kötve, az
utólagos felderíthetőség érdekében.
Az iránytöréseknél az ívek hajlítási sugara minimum R = 25D.

A csőfektetés befejezése után nyomáspróbát kell tartani, és a rendszert fertőtleníteni kell.

Nyomáspróba  :

Az elkészült vezetéken az MSZ 2873–86 szerint nyomáspróbát kell végrehajtani.
A nyomáspróbát az egyes elkészült vezeték szakaszokra is el kell végezni, valamint a vezeték
teljes hosszán a kész szerelvényaknák együttes vizsgálatával is kell végezni.
A nyomáspróbához a föld részlegesen visszatölthető, de a csőkötéseket feltétlenül szabadon
kell hagyni. 
Sikeres nyomáspróba után a föld teljesen visszatölthető  a költségvetésben előírt  tömörítés
végrehajtása mellett.
A nyomáspróba elvégzése előtt a vezetéket légteleníteni kell, majd a vezetéket a próbanyomás
értékre fel  kell tölteni, azután az előnyomást 24 órán keresztül a vezetéken kell tartani, a
tényleges nyomáspróba ezután végezhető el. 
A próbanyomás értéke az üzemi nyomás 1,5-szöröse + 1 bar (min. 10 bar). 
A nyomáspróba közege: víz
A nyomáspróba ideje 24 óra.
A méréshez használt nyomásmérő  0,6 pontossági osztályú kell legyen. A nyomásmérő
felső méréshatára 16 bar.

A vezeték fertőtlenítése, öblítése  :

A vezeték fertőtlenítését a nyomáspróba után, de az üzembe helyezés előtt víz m3-ként 5 g
klór vagy 30 g klórmész adagolású oldattal kell elvégezni, az öblítést 10-szeres vízzel kell
végrehajtani.
A  vezetéket  üzemeltetni  csak  negatív  –  ÁNTSZ  által  végzett  –  vízvizsgálati  eredmény
birtokában lehet.
A  vezetéken  áthaladó  víz  minőségével  kapcsolatban  a  201/2001.  (X.25.)  Korm.
Rendeletben előírt határértékeket kell figyelembe venni.

4.2. Szennyvízelvezetés

A  meglévő  szennyvízbekötést  tervezzük  a  jövőben  is  felhasználni,  mivel  az  épületben
keletkező  szennyvíz  mennyiség közel  azonos a korábbi  mennyiséggel.  Az 4497/5 hrsz.-ú
ingatlanon a telekhatáron belül, attól 1,00 m-re található egy meglévő akna. Ebben az aknában
egyesül az épület kommunális szennyvize az udvarban elhelyezett csapadék gyűjtő ciszterna
túlfolyó  vezetékével.  A meglévő  aknából  a meglévő  szennyvíz bekötésen keresztül jut az
immár egyesített csapadékvíz és szennyvíz a Zsombolyai utcán meglévő gerincvezetékbe. 

Keletkező szennyvízmennyiségek:

A vízfogyasztást alapul véve a várható keletkező szennyvízmennyiség:

Vízfogyasztás: 22 fő x 180 l/fő/nap = 3960 l/nap = ~4,0 m³/nap 
Fajlagos tényező: 0,9
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Elvezetendő szennyvízmennyiség: 4,0 x 0,9 = 3,6 m³/nap.

A tervezett szennyvízcsatorna mérete, anyaga, hossza

SZ–1 jelű csatorna Dk 160 KG-PVC csatornacső.

4497/5 hrsz.-ú ingatlanon épül a meglévő aknáig:                                                     35,1 m
Összesen:         35,1 m

A szennyvízcsatorna helyszínrajzi elrendezését az Mk–3 sz. helyszínrajzon ábrázoltuk. 

Tisztítóakna:    

A iránytörésekhez φ 300 mm belméretű, kör alakú PVC tisztítóidomokat terveztünk. Melyek
PVC elemekből épülnek, lefedése φ300mm D400 teherbírású öv. fedlappal történik. A D315
KG-PVC idomok. 

A tervezett tisztítóaknákról típusterveket mellékeltünk (lásd: Mk-9 sz. tervet).

Magassági vonalvezetés

A vezetékek magassági vonalvezetését a befogadó mélysége, a meglévő közművek helyzete,
valamint a terepviszonyok adatai határozták meg.

A szennyvízcsatorna magassági vonalvezetése az Mk-5 számú hossz-szelvényen látható.
A csatorna lejtése 5‰ 

Vezeték vizsgálat, minősítés

A kész csatornahálózatot vizsgálni, minősíteni kell. Különös gondot kell fordítani a vezeték
vízzáróssági vizsgálatára.
A munkaárok visszatemetése előtt vízzáróssági próbát kell végezni.

- A vizsgálat időtartama 30 ± 1 perc
- Vizsgált csőszakasz hosszát úgy kell megállapítani, hogy a legfelső aknában is 
minimálisan 1,00 m vízszint legyen.
- A vizsgálat előtt a csővezeték, a hozzá tartozó aknák belső nedvesített felülete 
alapján ki kell számítani hány mm vízszintsüllyedés engedhető meg a mérésre 
szolgáló aknában.
- A vizsgálati követelmény teljesült, ha az után-töltött víz mennyisége nem 
nagyobb, mint

- 0,15 l/m2 30 perc alatt csővezeték esetében
- 0,20 l/m2 30 perc alatt csővezeték és hozzá tartozó aknák esetében
- 0,40 l/m2 30 perc alatt aknák és ellenőrző nyílások esetében.

- Nem megfelelő víztartási próba után az MSZ EN 1610:2001 20. oldal 7. ábra
„W” folyamatábrája szerint kell eljárni.

A víztartási próbáról a helyszínen kell jegyzőkönyvet felvenni a kivitelező és a Beruházó
(vagy az általa megjelölt személy) aláírásával.
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Csővezeték építése:

Talajmechanikai szakvélemény nem készült.
A tervezés során a következő adatokat vettük figyelembe:

Fejtési osztály: IV. osztály
A  munkaárok  függőleges  oldalfallal,  dúcolás  védelme  mellett  emelhető  ki.  A  KG-PVC
csatornacsövet  a  cső  egyenletes  felfekvését  biztosító  ágyazatra  kell  fektetni.  Az  ágyazat
bányahomokból készül, a cső alatt 10 cm, a cső felett 15 cm vastagságban. 
Az ágyazatot az alábbiak szerint kell elkészíteni:

− be kell teríteni az alsó ágyazati réteget −10 cm- egyenletes lejtéssel,
− kézi tömörítéssel tömöríteni kell,
− be kell teríteni a felső ágyazati réteget és az oldalfal feltöltést,
− kézi tömörítő eszközzel tömöríteni kell,
− be kell teríteni a felső fedőréteget 15 cm vastagságban,
− a felső fedőréteget kézi tömörítő-eszközzel tömöríteni kell.

A  csőágyazat  feletti  visszatöltés  helyi  anyagokból  történik,  a  visszatöltésnél  a  tömörítést
rétegesen kell végezni. Ajánlott rétegvastagság 20-30 cm.

Ágyazat tömörsége Trγ = 85%.
Földvisszatöltés tömörsége Trγ = 90%.
Útpálya alatti 0,5 m tömörsége Trγ = 95%.

4.3. Csapadékvíz elvezetés

Az  4497/5.  hrsz.-ú  ingatlanon  belül  a  tetőfelületekről  lefolyó  csapadékvíz  az  udvarban
tervezett Vh=4,83m3 ciszternában kerül összegyűjtésre. A ciszterna túlfolyóját a telekhatáron
belül, attól 1,0 méterre lévő meglévő aknában egyesül az épület kommunális szennyvízével és
egyesítve halad tovább a meglévő szennyvízbekötésen a közcsatonába. A térkőburkolatról a
csapadékvíz  nem kerül  a csapadékvíz gyűjtőbe bevezetésre,  közvetlenül a ciszterna D315
KG-PVC túlfolyó vezetékre köt.

A ciszterna méretének meghatározásához hidrológiai méretezést végeztünk. 

A  mértékadó  csapadékvíz-mennyiség  meghatározásakor  a  Budapesten  előforduló  4  éves
gyakoriságú 10 perces zápor intenzitását vettük figyelembe.

Mértékadó csapadékvíz intenzitás Budapest esetén: 274 l/s/ha

Mértékadó csapadékterhelés: 5,993 l/s
Vízgyűjtő tetőfelület: 257,33 m2

Csapadékhullás ideje: 10 perc = 600sec
Mértékadó víztömeg: V= 3,6 m3 

A fentiek alapján a négyéves visszatérési idejű mértékadó nagy csapadékok ciszternába való
betárolásához egy min. 3,6 m3-es hasznos térfogatú ciszterna szükséges.

Magassági vonalvezetés

A vezetékek magassági vonalvezetését a befogadó mélysége, a meglévő közművek helyzete,
valamint a terepviszonyok adatai határozták meg.
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A csapadékvíz vezetékek magassági vonalvezetése az Mk-6, Mk-7 számú hossz-szelvényen
látható.
A CS-1 jelű csatorna lejtése 10‰, míg a CS-2 jelű csatorna lejtése 29,5‰.

Vezeték vizsgálat, minősítés

A kész csatornahálózatot vizsgálni, minősíteni kell. Különös gondot kell fordítani a vezeték
vízzáróssági vizsgálatára.
A munkaárok visszatemetése előtt vízzáróssági próbát kell végezni.

- A vizsgálat időtartama 30 ± 1 perc
- Vizsgált csőszakasz hosszát úgy kell megállapítani, hogy a legfelső aknában is 
minimálisan 1,00 m vízszint legyen.
- A vizsgálat előtt a csővezeték, a hozzá tartozó aknák belső nedvesített felülete 
alapján ki kell számítani hány mm vízszintsüllyedés engedhető meg a mérésre 
szolgáló aknában.
- A vizsgálati követelmény teljesült, ha az után-töltött víz mennyisége nem 
nagyobb, mint

- 0,15 l/m2 30 perc alatt csővezeték esetében
- 0,20 l/m2 30 perc alatt csővezeték és hozzá tartozó aknák esetében
- 0,40 l/m2 30 perc alatt aknák és ellenőrző nyílások esetében.

- Nem megfelelő víztartási próba után az MSZ EN 1610:2001 20. oldal 7. ábra
„W” folyamatábrája szerint kell eljárni.

A víztartási próbáról a helyszínen kell jegyzőkönyvet felvenni a kivitelező és a Beruházó
(vagy az általa megjelölt személy) aláírásával.

Csővezeték építése:

Talajmechanikai szakvélemény nem készült.
A tervezés során a következő adatokat vettük figyelembe:

Fejtési osztály: IV. osztály
A  munkaárok  függőleges  oldalfallal,  dúcolás  védelme  mellett  emelhető  ki.  A  KG-PVC
csatornacsövet  a  cső  egyenletes  felfekvését  biztosító  ágyazatra  kell  fektetni.  Az  ágyazat
bányahomokból készül, a cső alatt 10 cm, a cső felett 15 cm vastagságban. 
Az ágyazatot az alábbiak szerint kell elkészíteni:

− be kell teríteni az alsó ágyazati réteget −10 cm- egyenletes lejtéssel,
− kézi tömörítéssel tömöríteni kell,
− be kell teríteni a felső ágyazati réteget és az oldalfal feltöltést,
− kézi tömörítő eszközzel tömöríteni kell,
− be kell teríteni a felső fedőréteget 15 cm vastagságban,
− a felső fedőréteget kézi tömörítő-eszközzel tömöríteni kell.

A  csőágyazat  feletti  visszatöltés  helyi  anyagokból  történik,  a  visszatöltésnél  a  tömörítést
rétegesen kell végezni. Ajánlott rétegvastagság 20-30 cm.

Ágyazat tömörsége Trγ = 85%.
Földvisszatöltés tömörsége Trγ = 90%.
ÚTPÁLYA ALATTI 0,5 M TÖMÖRSÉGE TRΓ = 95%.
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5./ EGYÉB ELŐÍRÁSOK:

Az építési munkákat csak szakvállalat végezheti, a kivitelezés alatt folyamatosan konzultálni
kell a közmű üzemeltető szakcégekkel. Helyszíni szakfelügyeletet meg kell rendelni.

A vízóra aknában történő szerelést kizárólag a Fővárosi Vízművek Zrt. végezheti el, a munkát
meg kell rendelni! 

A  vezetéket  a  munkaárok  visszatemetése  előtt  –  nyílt-árkosan – az  egységes
közműnyilvántartás érdekében be kell méretni. 

A  kivitelező  köteles  a  tervtől  eltérő  építést  valamennyi  terven  végigvezetni.  Az  átadási
tervdokumentációt  legkésőbb  az  átadás-átvételi  eljárás  megkezdésekor  át  kell adni  a
beruházónak.

A megbontott közterületet a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. előírása alapján a kivitelezés
befejezése után helyre kell állítani.

6./ MAGASSÁGI ALAPPONT:

A terven szereplő magasságok a BALTI alapszintre vonatkoznak.

Tóth Mihály
okl. építőmérnök

vízellátási, vízrendezési és
csatornázási vezető tervező,

vízimérnöki szakértő
    VZ-T/02-0422
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