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1.)  Előzmények. 
 
 
  A Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság megbízásából készítjük 
el a Budapest XI. kerület Bartók Béla út (Orlay  utca – Csiky utca között) DN 700 göv. 
vízvezeték DN 1000 csőbe történő felújításának kiviteli tervdokumentációját. 
A jelen terv előzményének tekinthető az Orlay utcában lévő DN 1000 sb. vízvezeték felújítása 
mely a KT 112/12 terv alapján elkészült. A terv szerint a DN 1000 sb. csőbe DN 800 göv. cső 
lett behúzva, ez a szakasz az Orlay utca Bartók Béla út felőli végéig megépült. 
 
Jelen terv az elkészült DN 800 göv. vezetéket köti össze a meglévő Csíky utcai DN 1000 a. 
vízvezetékkel. 
 
   Az érintett tervezési területen az alaptérképet a Fővárosi Vízművek Zrt. adatszolgáltatása és 
a 2017. április hónapban végzett felmérés alapján készítettük el. 
 
 
2.)  Egyeztetés, adatszolgáltatás. 
 
  
  2017. április hónapban egyeztetést tartottunk az Fővárosi Vízművek Zrt.-nél a 
tervezett vízvezetékkel kapcsolatban. Az egyeztetés, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. 
nyilatkozata alapján az alábbi tervezési feladatot kell elvégezni:   
 
 

- DN 700 göv.): (MSZ - EN-545 - 2011) szerinti megerősített bevonatos gömbgrafitos 
öntöttvas cső C 25 vagy erősebb nyomásosztály, 
húzásbiztos csőkötéssel. 

(A Fővárosi Vízművek elfogadja a MSZ-EN 545:2006 szabványnak megfelelő K-9-es 
nyomásosztályt is.) 
 

•   korrózióvédelem: külső: - ZnAL (85Zn-15Al) bevonat (min. 400g/m2) + epoxi  
               bevonat (min . 100μm).         

 
         belső:  - cementhabarcs bevonat (ISO 4179 - 2005) 
 

 
- Idomok: gömbgrafitos öntöttvas idomok, húzásbiztos csőkötéssel. 
 

•   korrózióvédelem: külső/belső: epoxi (EN-14901-2008). 
 

- Hegesztett acélkarima: karima szabvány szerinti P 16 nyomásosztályú         
          laposkarima (EN 1092-1). 
 

•   korrózióvédelem: külső: helyszínen 
 

- összehegesztést követően 100% - os röntgenes 
varratvizsgálatot kell végezni, ügyelni kell a hegesztésnél 
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keletkező nagy mennyiségű ömledék ne kerüljön a cső 
belsejébe. 

 
- alapkövetelmény: C5-I korrozivitási kategóriának való  

megfelelés; 
- felület előkészítése szemcseszórással Sa = 2,5; 
- 1 réteg Poliurea PU 1 polilayer 700 μm száraz névleges      

rétegvastagság,  
     - elvárt tapadószilárdság :≥ 10 N/mm2; 
      - elvárt tartóssági élettartam: min: 15 év. 

 
Tervünket a fenti egyeztetés alapján készítettük el. 
 
   A meglévő közműveket az illetékes közműszolgáltatók, közművállalatok nyilvántartása, 
nyilatkozata, illetve adatszolgáltatása alapján ábrázoltuk tervünkön. A meglévő közművek 
nyomvonala helyszínrajzon van feltüntetve. Tekintettel a nyilvántartások hiányosságaira az 
adatokért szavatosságot vállalni nem lehet. 
 
 
   Tervezési területen lévő utcákban (Bartók Béla út, Orlay utca, Csíky utca) aszfalt burkolat 
található. 
A vízvezeték építés aszfalt burkolatot érint, amit szükséges felbontani, és a kivitelezési munka 
után eredeti állaptában helyreállítani. Az útburkolat helyreállítást a kiadott közútkezelői 
hozzájárulásban leírtak alapján kell elvégezni. 
 
A tervhez forgalomtechnikai állapotterv készült. 
 
3.)  Tervezés. 
 
 

A tervezési területen a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett vezeték jelenleg a 
20. jelű pesti alap zónához tartozik. 

 
Nyomásviszonyok a 20. jelű zónában:  
   
  - ellennyomó medence túlfolyó szintje:  Bf.: 144,00 m 

- mértékadó terepszint:    Bf.: 104,39 m 
  - üzemi nyomás:     4,0 bar 

- próbanyomás:                         10 bar 
 
3.1.)  Meglévő állapot ismertetése   
 
Jelenleg az Orlay utcában DN 800 göv. vízvezeték üzemel, mely a régi DN 1000 sb. 
vízvezetékbe lett behúzva. ez a vezeték folytatódik a Bartók Béla út alatt DN 1000 acél 
vízvezetékre bővülve, majd a villamospálya elérése elött elfordul a Szabadság híd irányába, a 
villamos sínekkel párhuzamosan. A Csíky utcánál a meglévő vízvezeték keresztezi a 
villamospályát, a villamos nyomvonala alatt van egy anyagváltás ez a cső DN 1000 göv.  
ez a vízvezeték a villamospálya keresztezése után DN 1000 acél vezetékben folytatódik, ahol 
csatlakozik a Csíky utcában üzemelő DN 1000 a. acélvezetékhez. 
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3.2.)  Tervezett vízvezeték ismertetése  
 
A tervezett vízvezeték DN 700 átmérőjű, anyaga gömbgrafitos öntöttvas. A tervezett átmérőt 
a villamospálya alatt a meglévő DN 1000 vízvezetékben történő behúzás határozta meg, mivel  
a villamos alépítménye és a távhő vezeték alatt egy DN 1000 göv. vízvezeték, és a hozzá 
csatlakozó DN 1000 a. cső van átvezetve, amelynek néhol nagy az ovalítása, illetve a 
hegesztett darabokból készült cső nem egytengelyű, ezért a behúzható maximális átmérő ( a 
tokátmérő végett 863 mm) DN 700 göv.  

A tervezett vízvezetékünk 0+000 szelvénye a megépült DN 800 göv. vízvezeték vége 
az Orlay utcában. Ehhez csatlakozik a tervezett vezetékünk, mely végig húzásbiztosan épül.  
A csatlakozás után leszűkülünk DN 700 átmérőre, majd csatlakozunk a Bartók Béla út alatt 
haladó DN 300 göv. vízvezetékhez. A villamospálya elérése elött a tervezett vezeték elfordul 
90°-al a Bartók Béla úton a villamos sínekkel párhuzamosan, a Szabadság híd irányba. A 
villamossínek miatt, és a sűrű közműhelyzet végett nem lehet az ívek mögé kitámasztó 
betontömböket építeni, ezért a kitámasztó betontömbök a villamospályával párhuzamos 
csövön kerül megépítésre a V-6 terv szerint. 
Majd elfordulunk a villamospálya irányába, 2x 45°-os idommal. a 0+031 szelvénynél. 
Ez eddig megépült DN 700 göv. vízvezeték passzív bevonattal lesz ellátva. 
 
A tervezett vízvezetékünk a 13 fm hosszú NO-DIG szakasza csőbetolással épül. Javasoljuk 
ezen a szakaszon 4,0m hosszú kalibrált csövek beépítését, ez azért szükséges, mert a meglévő  
DN 1000 a. csőbben egy térbeli ív van, ezért az egész szál cső betolása nem garantálható. A 
NO DIG szakasz a tervezett vezeték nyíltárkosan halad, és csatlakozik az Bartók Béla út alatt 
haladó DN 200 vízvezetékhez. Ezt követően leágazik és ráköt a Csíky utcai DN 150 ac. 
vízvezetékre, majd felbővülünk DN 1000 átmérőre. Végül csatlakozunk a Csíky utcai DN 
1000 a. hálózathoz. Mivel a Csíky utcai DN 1000 a. vízvezeték lejt, (lejtés értéke körülbelül 
6°) ezért egy hengerelt acélból készült iránytörő passzdarabot építünk be, melyhez hegesszük 
a karimát. Ez a tervezett vízvezetékünk végszelvénye. 
 
  
Tervezett vízvezeték által érintett közterületek: 
 
 
Közterület neve Helyrajzi száma Tulajdonos 

Budapest, XI. Bartók Béla út (5497/1) Fővárosi Önkormányzat 

Budapest, XI. Orlay utca (5487) 
XI. kerületi 
Önkormányzat 

Budapest, XI. Csíky utca (5506) 
XI. kerületi 
Önkormányzat 

 
 
Tervezett gerincvezeték anyag és hossz:  DN 700 göv.,      61,0 m                        
                                                                                    
Tervezett rákötések:     DN 200 göv.,        7,0 m 
       DN 300 göv.,        8,0 m 
Megszűnő vezeték:     D 160 KPE        6,0 m 
        
Tervezett tűzcsap, (felszín feletti):             1 db. 
         
Megszűnő tűzcsap,(felszín alatti):                    1 db.  
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Üzemeltetési engedély száma:   KTVF 5002-1/2011 
Vízikönyv száma:     D.2/4/851 
 
Mértékadó vízfelhasználás és tűzivízigény a rekonstrukciót követően nem változik. 
 
 
4.)  Kivitelezés. 

 
 
  A munkaárok szélessége DN 700 vízvezeték esetén: 1,60 m. 

A dúcolás függőleges pallózású, zártsorú. A cső fölött a takarás min. 1,5 m legyen. A vezeték 
alá 120°-os beágyazási szög figyelembevételével 20 cm vastag homokágyazatot és 30 cm 
homok feltöltést, valamint az 30 cm-en túli részre helyi anyagot kell felhasználni a műszaki 
ellenőr döntése alapján. (l.: munkaárok mintakeresztszelvény).  
   A kivitelezés során homok, kőzetlisztes homok található.  
Talajvíz megjelenésével nem kell számolni. 

A megszűnő és a tervezett vízvezeték azonos nyomvonalon halad, a sűrű közműhelyzet és a 
villamos miatt. 

A tervezett vízvezeték építésnek 1. lépése a DN 700 göv. csövek betolása ezzel párhuzamosan 
- amennyiben a kivitelezőnek van rá lehetősége -  megépíthető a Orlay utcai szakasz 
megépíthető, majd ezt követően megépíthető a Csíky utcai szakasz. 

 
• zárak állapotának ellenőrzése próbázással. 

 
Vezeték építési sorrend: 
 

• munkaterület körülhatárolása; 
• ideiglenes forgalmi rend kialakítása; 
• kutatóárok létesítése (min. 3 db); 
• burkolatbontás, földmunka; 
• vezetéképítés; 
• nyomáspróba; 
• fertőtlenítés; 
• átkötések, csomópontok kialakítása; 
• földvisszatöltés, tömörítés, burkolat helyreállítása; 
• visszakapcsolás a hálózatra; 
• eredeti forgalmi állapot visszaállítása. 

 
Csőanyagok, szerelvények:  
 

- DN 700 göv.): (MSZ - EN-545 - 2011) szerinti megerősített bevonatos gömbgrafitos 
öntöttvas cső C 25 vagy erősebb nyomásosztály, 
húzásbiztos csőkötéssel. 

(A Fővárosi Vízművek elfogadja a MSZ-EN 545:2006 szabványnak megfelelő K-9-es 
nyomásosztályt is.) 
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•   korrózióvédelem: külső: - ZnAL (85Zn-15Al) bevonat (min. 400g/m2) + epoxi  
               bevonat (min . 100μm).         

 
         belső:  - cementhabarcs bevonat (ISO 4179 - 2005) 
 

 
- Idomok: gömbgrafitos öntöttvas idomok, húzásbiztos csőkötéssel. 
 

•   korrózióvédelem: külső/belső: epoxi (EN-14901-2008). 
 

- Hegesztett acélkarima: karima szabvány szerinti P 16 nyomásosztályú         
          laposkarima (EN 1092-1). 
 

•   korrózióvédelem: külső: helyszínen 
 

- összehegesztést követően 100% - os röntgenes 
varratvizsgálatot kell végezni, ügyelni kell a hegesztésnél 
keletkező nagy mennyiségű ömledék ne kerüljön a cső 
belsejébe. 

 
- alapkövetelmény: C5-I korrozivitási kategóriának való  

megfelelés; 
- felület előkészítése szemcseszórással Sa = 2,5; 
- 1 réteg Poliurea PU 1 polilayer 700 μm száraz névleges      

rétegvastagság,  
     - elvárt tapadószilárdság :≥ 10 N/mm2; 
      - elvárt tartóssági élettartam: min: 15 év. 

 
  A tervezett vízvezeték nyomvonala útburkolatot érint. A burkolatokat eredeti állapotban kell 
helyreállítani, amennyiben a jóváhagyás során az út kezelője vagy tulajdonosa mást nem ír 
elő. 
 
Burkolat helyreállítások:  l. minta keresztszelvény (változhat a közútkezelői illetve  

                  tulajdonosi hozzájárulás alapján). 
Aszfalt burkolat (úttest):     
 
 -     földvisszatöltés ( Trγ=95%); 

- 25 cm fagyálló homokos kavicságyazat  ( Trγ=95%);  
- 20 cm C12/15-32-F1 (földnedves) betonalap;   
-   7 cm AC 22 hengerelt aszfalt kötőréteg;   
-   5 cm AC 11 hengerelt aszfalt kopóréteg. 

 
 Aszfalt burkolat (járda): 
            
            -    földvisszatöltés ( Trγ=95%); 
            -    15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat, min. 95% tömörséggel; 
            -    15 cm C12/15-32-F1 (földnedves) járda betonalap; 

          -      3 cm MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg. 
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   A 34/2008. (VII.15.) Főv. Kgy. rendelet szerint a burkolat helyreállítás során a kiemelt 
munkaárok visszatöltésére csak arra alkalmas anyagot szabad felhasználni, amelyet anyagától 
függően 10-25 cm-es terítési vastagságokban, réteges tömörítéssel kell beépíteni. A 
közművezetékek környezetében Trγ = 85%-os, a töltéstestben Trγ = 90%-os tömörséget, 
illetve a földmű felszínén E2 = 40 MN/m2 teherbírási értéket kell elérni. Az alapburkolat alá 
minimum 20 cm vastag, Trγ = 95%-os tömörségű, E2 = 60 MN/m2 teherírási értékű homokos 
kavics ágyazatot kell helyezi. A további helyreállítás csak a megfelelő tömörséget igazoló 
mérési jegyzőkönyvek megléte esetén folytatható. A közút Üzemeltetője tömörségi ellenőrző 
mérést végezhet. 
   A munkaárkot körül kell keríteni, éjszaka, vagy ha a látási viszonyok olyanok a 
kivilágításukról gondoskodni kell. 
A vízszolgáltatás szüneteltetéséről a lakosságot értesíteni kell. 
A hálózatba csak a Fővárosi Vízművek Zrt. által jóváhagyott anyagok építhetők be. 
 
 
5.) Nyomáspróba. 
 
 

Az elkészült csővezetéken üzembehelyezés előtt nyomáspróbát kell elvégezni. A 
nyomáspróba lefolytatását a Fővárosi Vízművek Zrt. jelenlétében kell végrehajtani. 

Próbanyomás értéke: 10,0 bar, időtartama: 3 óra. Az eredményes próbanyomás után 
lehet a munkaárok visszatöltését elvégezni, ügyelve a réteges tömörítésre. Az elkészült 
csővezetéket átadás előtt 46 g/m3 klórmészoldattal és 10-szeres vízzel fertőtleníteni kell.  
 
 
 
6.)  Tűzrendészet. 
 
 

A 54/2014. (XII.5.) BM rendeletében kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint 
a műszaki leírásban ismertetett létesítmény a „NAK” nagyon alacsony kockázatú kategóriába 
tartozik. 
A földfeletti  és földalatti tűzcsapok feleljenek meg a 54/2014.(XII.5.) BM rendelet, Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatának VI. fejezetében foglalt előírásoknak. 
 
Budapest,  2017. augusztus hó. 


