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Terv és iratjegyzék 

 

Előlap 

Terv és iratjegyzék 

Tervezői nyilatkozat 

Mérnöki kamara igazolása tervezői jogosultságról 

Talajmechanikai szakvélemény (2007. év Dr. Móczár Balázs geotechnikai vezető tervező és szakértő) 

PMK által 2016. november 17-én kiadott KHT (ügyiratszám: PE/KTF/1341-33/2016.) 

FVM Zrt. nyilatkozat (FV/5910/2016/3317-2, kelt: 2016. 10. 26.)  

FVM Zrt. Emlékeztető (2016. 11. 17.) 

FVM Zrt. Emlékeztető (2017. 02. 27.) 

Emlékeztető - Ivóvízvezeték Zkp övezetben történő elhelyezéséről 

105/2016. (V.13.) Kormányrendelet 

 

0-ET-KM.VI-ML-001-R00 Műszaki leírás 

0-ET-KM.VI-HR-002-R00 V1-0 szakasz helyszínrajz   M=1:500 

O-ET-KM.VI-HSZ-003-R00 V1-0 szakasz hossz-szelvény   M=1:500/100 

O-ET-KM.VI-KSZ-004-R00 V1-0 szakasz keresztszelvények  M=1:100 

O-ET-KM.VI-CSP-005-R00 V1-0 szakasz csomópontok, idomkimutatás    

O-ET-KM.VI-EG-006-R00 Közmű elrendezési helyszínrajz   M=1:500 
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Jogi nyilatkozat:
Az egyesített (engedélyezési és kiviteli) terv a szerzői jogról szóló törvény értelmében, a tervező szellemi tulajdonát képezi.
A tervtől eltérni, vagy más célra felhasználni, csak a tervezővel való egyeztetés és az építési hatóság engedélye nyomán szabad!
Jelen terv egyesített (engedélyezési és kiviteli) terv engedélyezés céljára készült!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

ELSŐ  KIBOCSÁTÁS:
EGYESÍTETT (ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI) TERV

Dobrai

Béla
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

Az építésügy hatósági engedélyezésről szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM sz. rendelet alapján nyilatkozom, hogy a 

jelen tervben szereplő műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak. 

 

A terv az érintett hatóságokkal és közmű üzemeltetőkkel, szolgáltatókkal egyeztetésre került. 

 

A műszaki megoldások kielégítik a hatályos munkavédelmi és környezetvédelmi rendeletek és a 55/2012. (X. 29.) 

BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításának 

előírásait. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a szakmai kamarákról szóló 1996. LVIII. sz. törvénynek megfelelően a Magyar 

Mérnöki Kamara tagja vagyok és mint a jelen munka felelős tervezője, a tervezői jogosultságról szóló 3/1998. (II. 

11.) KHVM rendelet értelmében tervezői jogosultsággal rendelkezem. 

 

Budapest, 2017. augusztus hó 

 

 

 

Buday Balázs 

építőmérnök 

MMK:  VZ-TER, VZ-TEL, TV,  

          VZ-VKG, ME-M,  

ME-VZ 13-15339 / 13-66539   
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

1. Előzmények, kiindulási feltételek 

KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft., a Kopaszi Gát Kft. – mint megrendelő és a terület tulajdonosa –, továbbá a 

Property Market Kft. – mint ingatlanfejlesztő – megbízása alapján készíti jelen tervdokumentációt.  

„Magyarország Kormánya a projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a 105/2016. (V. 13). 

számú Kormányrendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította”  

A tervkészítés kiindulási adatául szolgált a megbízótól rendelkezésre bocsátott tervezési alaptérkép a meglevő 

közművek adataival és feltárás kiegészítésekkel. Továbbá figyelembe vettük az érvényes szabályozási tervet, 

illetve a Körös Consult Kft. által készített Közmű- és energetikai koncepciót.  

Az egységes fejlesztési koncepció egyeztetésre került a közterületen épülő hálózat leendő üzemeltetőjével, az 

Fővárosi Vízművek Zrt.-vel. A tervezési terület egy részén zöldövezetben magánterületen halad a tervezett 

vízvezeték. 

 

2. Meglévő állapot ismertetése 

A terület a 20. Pesti alap nyomásövezetben helyezkedik el. A területet ellátó medence fenékszintje 137,92 m Bf., 

a területen a terepszint ~102 – 104 mBf, így a várható üzemi nyomás ~ 3,5 bar. 

A Budafoki úton meglevő DN 300 ac. vízvezetéki csőről történik a Hauszmann Alajos utca kiváltási szakasz 

leágazása, mely a leendő építési ütemek víz-és oltóvíz igényét elégíti ki. 

Vízigény: 2219 m3 /nap. 

Oltóvíz igény: 3000 l/perc és 6000 l/perc között változik.  

A projekt helyszíne:  

Budapest, XI. kerület 4013, 4014,4015/1, 4015/2, 4016, 4042/93-108, 4042/110, 4045/6, 4045/8, 4045/9, 4045/12, 

4045/13, 4073/2, 4074/3, 4047/2 hrsz.-ú ingatlanokat magában foglaló terület.  

 A területet határoló utcákban meglévő vízvezetékek: 

Dombóvári úton DN200 göv.,  

Budafoki úton DN300 ac.,   

Hauszmann Alajos utca DN 150 göv.,  DN200 a. DN200ac. 
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Bontás, kiváltás 

A Hauszmann Alajos utca meglevő részben DN150 ac. (a Budafoki úttól kb. 150 fm hosszon), majd DN200 

göv./ac. vízvezetéke kiváltásra kerül, déli irányba a meglevő gerinctől 8-18 m között. A meglévő elbontandó 

vezetéken több helyen találhatók bekötések, melyek részben használaton kívüliek. A kiváltott vízvezetéken 

megszűnő bekötések: 

- a 4042/125 helyrajzi számú ingatlan meglévő Ø150 házibekötése, 

- a Hauszmann Alajos utca Duna-parti csatlakozási pontjában a meglevő elbontandó DN400-as acél védőcső 

előtti  Ø150 leágazás 

A megszűnő vízvezeték üzemen kívül helyezése utáni teendők: 

A megszűnő vezeték csak akkor kerül injektálásra, amennyiben az érintett ingaltaln tulajdonosa nem rendelkezik 

másként. 

A felhagyott vezeték injektálása: 

A megszűnő vezetéket az üzemen kívül helyezés után injektálni kell. Az injektálást gravitációs technológiával kell 

kivitelezni az alábbi főbb építési sorrend szerint: 

 Szükség esetén ideiglenes forgalmi rend kialakítása 

 Injektáló gödör kialakítása 

 A vezeték szakasz üzemen kívül helyezése 

 A várható injektálási m³ meghatározása, annak folyamatos ellenőrzése, az esetleges elfolyások 

kiküszöbölésére 

 Ellenőrizni, hogy minden házibekötés és csomóponti kapcsolat megszűntetése, levágása, 

szükség esetén ledugózása megtörtént-e. 

 Az injektálandó szakaszokra légtelenítő és habarcsbevezető helyeket kell építeni. 

 A légtelenítőt és az ellenőrző csonkot az injektáló habarcs megjelenése után le kell zárni. 

 DN 250-es átmérőig 50 m-es csőszakasz injektálható egybe 

 DN 300-as átmérőtől 100 m-es csőszakasz injektálható egybe 

 A 100 m-nél hosszabb csőszakasznál középen egy injektálást ellenőrző csonkot kell bekészíteni. 

Az általunk javasolt hossz a kis átmérőre való tekintettel 50 m. 

 Az injektálás addig folytatandó, amíg az injektálási hossznál az injektáló anyag elnyelése be nem 

fejeződik és ez körülbelül egybe esik a várható injektálási kubatúrával. 

 

Az injektálható csőszakasz hosszát az átmérőn kívül a vezeték hossz-szelvénye és az utca hálózat is befolyásolja. 

Injektálás: gravitációs; az injektálási mód és technológia a kivitelezővel történt egyeztetés után pontosítható! 

Injektáló habarcs: habcement 
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Habcement:  

 Speciális habképző adalékszerből habgenerátorral készített hab, cement és adalékanyagból előállított 

cementpép keveréke, amely természetes körülmények között szilárdulva egyenletes elosztású légpórusokat 

tartalmaz. 

Injektáló habarcs javasolt összetétele 1 m³ injektáló anyaghoz:  

 350-400 kg cement 

 100-120 kg mészkőliszt 

 habosító anyag + polisztirol gyöngy (~ 600 liter) 

A csővégek lezárása az injektáláshoz C12 min. csömöszölt beton. Az eddigi tapasztalatok alapján a beton 

lezárások súlyukkal és tapadó képességükkel jó tömítést és kitámasztást biztosítottak. 

Tájékoztató betonmennyiségek a csővég lezáráshoz: 

 DN 300-as átmérőig     - 0,4 m3/db 

 DN 350 és DN 600-as átmérő között - 0,9 m3/db 

 DN 600-as átmérő fölött egyedi vizsgálat szükséges 

Az injektáló anyag próbaszilárdsága 1 N/mm² 

 

3. Tervezett megoldás ismertetése 

A meglévő elbontandó Hauszmann Alajos utcai kiváltott vízvezeték a 4003, 4044/5, 4042/143 és 4042/142 

helyrajzi számú közterületen, meglevő burkolat alatt fekszik, ellátva az ELMŰ Kelenföld Alállomást és a Kopaszi 

Gát Kft.-t.  

Az új DN 200 göv. vízvezeték a Budafoki út – (4003) hrsz, (4045/11) hrsz. – és a Hauszmann Alajos utca - hrsz.: 

(4042/143) és (4042/142) - közterületi szakaszára terveztük.  

A Budafoki úton meglevő DN 300 ac. vízvezetéki csőről történik a kiváltási szakasz leágazása DN 200 göv. 

anyagú  vízvezetéki csőre. A Hauszmann Alajos utca K-i végén új vízmérő óra akna épül, melyhez csatlakozik a 

Duna-parton délről húzódó meglévő DN 160 KPE vízvezeték, melynek meglévő vízmérő óra aknája a csatlakozó 

vezeték szakasszal együtt elbontásra kerül. A kiváltási nyomvonalon a 0+105,16, a 0+126,04 és a 03357,40 

szelvényekben lecsatlakozást biztosítunk - V2, V3 és V3 jelű csomópontok szerint - a távlati beépítettség és a 

körvezeték kialakíthatóságának figyelembevételével. 

Az új kiváltási szakasz végén új vízóra akna épül, a DN160 KPE szakasz mérésére, végtűzcsappal. 

A Budafoki úttól keleti irányban a Hauszmann Alajos utcán a 0+129,30 szelvénytől Zkp övezeten 

(magántulajdonban levő Zöldövezet-Közpark) halad a kiváltott tervezett DN200 göv. vízvezeték.  

Erre vonatkozóan a műszaki leírás végére mellékeltük a Budapest Főváros és Kopaszi Gát Kft. között 

elhangzottak alapján összeállított emlékeztetőt. 
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3.1. Vízkiváltás  

V1-0 vízkiváltási szakasz 

A Budafoki út DN 300 ac. vízvezetéki csőről DN 200 göv. húzásbiztos tokos kötésű cső-és idom leágazással 

váltjuk ki a meglevő DN 200 göv./ac. vízvezetéki szakaszt.  

A tervezett vízvezetéki szakaszon 4 db DN100 kitörésbiztos földfeletti tűzcsapot helyezünk el a 0+100, a 0+200,a 

0+300 szelvényekben és a végszelvényben, bekötéstől minimum 4,0 m-re egy végtűzcsap leágazást. A tűzcsapok 

kiosztása az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletnek – OTSZ – megfelelően történt. A kiváltott vízvezetéki szakaszon 

levő tűzcsapok megszűnnek. A megszűnő DN 200 ac. vezetéken meglévő Ø80-as házibekötésre a tervezett 

vezetékről átkötünk egy D 90 KPE vezetékkel a V8 jelű csomóponti rajz szerint. 

A vízvezeték átlagos takarási értéke a meglevő terepszint alatt minimum 1,2 m, a hossz-szelvény szerint.  

A Hauszmann Alajos utca terepviszonyai, mint ahogy a hossz-szelvényen látszik a Duna felé lejt, figyelembe véve 

a BudaPart projekt durva tereprendezési tervét, a 0+298,88 szelvénytől a tervezett durva tükörszintet követve 

helyeztük el a vízvezetéket, itt a takarási érték 0,76-0,91 m között váltakozik. 

A közterületi elosztóhálózat:  

DN 200 göv. (MSZ EN 15189, MSZ EN 14628), C40 nyomásosztályú belső cementhabarcs bev. göv. (a C40 

nyomásosztályhoz tartozó DN 40 – DN 300 tartomány között), a házibekötések cseréje KPE P-16 (PE100), 

tűzcsapok: felszín feletti kitörésbiztos tűzcsapok, idomok: göv. és KPE anyagúak  

V1-0 vízkiváltási szakasz létesítményjegyzék:  

DN200 göv. húzásbiztos tokos cső DN200 384,40 fm 

D90 KPE cső D90 18,60 fm 

D400 PVC védőcső DN400 26,00 fm 

DN100 földfeletti kitörésbiztos tűzcsap DN100 4 db 

 

4. Meglévő közművek 

A meglévő közműveket beszerzett adatok alapján ábrázoltuk. Tekintettel a nyilvántartások hiányosságaira az 

adatokért szavatosságot vállalni nem lehet, a meglévő közműveket az illetékes közművállalat vonatkozó 

nyilatkozata szerint ábrázoltuk tervünkön. 

Az építési munkálatok megkezdése előtt az érintett közműszolgáltatóktól szakfelügyelet jelenléte szükséges, a 

közműszolgáltatóktól kapott adatszolgáltatás esetleges pontatlansága miatt, kutatóárkokkal a vezetékek helyét 

pontosan meg kell határozni. A meglévő vezetékeket a szakfelügyeletnek megfelelően védelembe kell helyezni  
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és az előírásoknak megfelelően kell eljárni. Kiemelten ügyelni kell a meglévő közművek állapotának megőrzésére 

és annak biztonságban tartására.  

A Budafoki úton meglevő közművek: 

- 1 kV elektromos kábel 

- 10 kV elektromos kábel 

- 120 kV elektromos kábel 

- INVITEL kábel 

- NOVOTRON kábel 

- DN300 ac. vízvezeték 

- 310/310 FK kb. egyesített csatorna 

- NA400 HA 33 bar. nagynyomású gázvezeték 

- NA500 HA 6 bar. nagyközépnyomású gázvezeték 

- TKom kábel  

- ELMŰ hírközlési kábel 

A Hauszmann Alajos utcán meglevő közművek: 

- 1 kV elektromos kábel 

- 10 kV elektromos kábel 

- 120 kV elektromos kábel 

- INVITEL kábel 

- NOVOTRON kábel 

- DN300 ac. vízvezeték 

- 310/310 FK kb. egyesített csatorna 

- NA400 HA 33 bar. nagynyomású gázvezeték 

- NA500 HA 6 bar. nagyközépnyomású gázvezeték 

- TKom kábel  

- ELMŰ hírközlési kábel 

A Hauszmann Alajos utcán tervezett közművek: 

- NA150 a. 6 bar. nagyközépnyomású gázvezeték 

- NA315 PE-100 kisnyomású gázvezeték 

- kisfeszültségű elektromos kábel 

- távlati tervek alapján csapadékcsatorna és szennyvízcsatorna  
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5. Kivitelezés 

Az építési munkálatok megkezdése előtt az érintett közműszolgáltatóktól szakfelügyelet jelenléte szükséges, a 

közműszolgáltatóktól kapott adatszolgáltatás esetleges pontatlansága miatt, kutatóárkokkal a vezetékek helyét 

pontosan meg kell határozni. A meglévő vezetékeket a szakfelügyeletnek megfelelően védelembe kell helyezni 

és az előírásoknak megfelelően kell eljárni. 

A csőhálózat vízminőségének biztosítása érdekében visszacsapószelepek beépítése szükséges sorcsere és 

csőfektetések során az alábbi technológiai utasítások szerint: 

 A mérő előtt kombi (PE tokos, a mérő felől hollandi kötéssel) golyós csapot kell beépíteni 

 Sorszámozott biztonsági gyűrűt (VIPAK) továbbra is csak a mérőnek a bejövő oldalára kell 

beépíteni. 

 Hibás, vagy lejárt mérőt is vissza kell szerelni (a vállalkozók nem végezhetnek mérőcserét), de 

azonnal kell jelenteni cserére a projektirányítási osztály munkatársának, az ügyben érintett 

projektirányítónak, aki továbbítja ügyfélszolgálatunk felé további intézkedésre. 

 D> 1" (colos) átmérő esetén a mérő előtt és után 3 x D hosszúságú passzdarabot kell beépíteni. 

A visszacsapószelepet ebben az esetben is a mérő után kell elhelyezni, a fogyasztói oldalon 

lévő tolózár elé , típusa: VR 15 A fémzárású rugós visszacsapószelep 1.4301 KO 33. 

 Ügyelni kell arra, hogy a visszacsapószelep beépítési iránya megfelelő legyen. 

A vezetéképítés javasolt sorrendje, organizáció: 

A munkaárok szélessége a mellékelt munkaárok keresztszelvény alapján. A dúcolás függőleges pallózású, 

zártsorú. A cső fölött a takarás min. 1,2 m legyen. A vezeték alá 120-os beágyazási szög figyelembevételével 

min. 10 cm vastag homokágyazatot és 45 cm homok feltöltést, valamint az 45 cm-en túli részre helyi anyagot kell 

felhasználni a műszaki ellenőr döntése alapján. (l.: munkaárok mintakeresztszelvény). 

A kivitelezés során várható talajok típusát a mellékelt talajmechanikai szakvélemény tartalmazza. 

A kivitelezés előtt fontos az alábbi intézkedéseket megtenni: 

- zárak állapotának ellenőrzése próbázással 

Vezetéképítési sorrend: 

- munkaterület körülhatárolása 

- amennyiben szükséges kutatóárok létesítése (min. 3 db) 

- földmunka 

- vezetéképítés 

- nyomáspróba 

- fertőtlenítés 

- átkötések, csomópontok kialakítása 

- földvisszatöltés, tömörítés, burkolat helyreállítása 
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- visszakapcsolás a hálózatra 

- eredeti forgalmi állapot visszaállítása 

A munkaárok szélessége az átmérő függvényében változó, amely méret a dúcolat belső falsíkjai között értendő. 

A kitermelt talajdepónia széle nem lehet közelebb a munkaárok függőleges fal síkjától, mint 0,6 m. Dúcolatként a 

könnyűtáblás dúcolati rendszer javasolt, az adott talajnak megfelelő kialakítással, amelyet részleteiben a 

kivitelezőnek kell specifikálni (MSZ 15003). 

Az árokfenék kiképzésekor sima, kövektől és gyökerektől mentes és megfelelő szilárdságú (Trgamma 95%) 

felületet kell létrehozni. A munkaárok keresztmetszetét három zónára osztjuk, csőzónára, II. és III. zónára. 

A csőzónában a beágyazás anyaga összeállt rögöktől mentes, szemcsés szerkezetű anyag legyen, max. 12 mm 

szemcsemérettel. A cső alatti vastagsága 15 cm, amelybe a cső beágyazása 90°-120°. A csőzóna felső határa 

a csőtető fölött 45 cm-rel van. A csőzónában az ágyazati anyagot 15 cm vastag rétegekben kézi munkával – 

lapátolással - kell elteríteni és tömöríteni. A tömörítéshez fa vagy könnyűfém anyagú, legömbölyített szélű, kézi 

döngölők alkalmazhatók. Hangsúlyozzuk, hogy a csőzóna ágyazati anyagát csak kézi erővel szabad mozgatni, 

tilos teherautóról vagy földmunkagéppel a döntéses földvisszatöltés. 

A III. zóna a munkaárok felső 50 cm-ét jelenti. A csőzóna és a III. zóna között helyezkedik el a II. zóna változó 

magassággal. A II. és III. csőzónában a visszatöltés és a tömörítés 50 cm vastag rétegekben történik, 

megengedett a könnyű gépi döngölők használata. Nehéz tömörítő gépek csak a csőtető vonala fölött 1 m-t 

meghaladó rétegeknél alkalmazhatók. A helyi talajok közül a szerves rétegek egyáltalán nem tölthetők vissza. A 

helyi homokhoz annak nehéz tömöríthetősége miatt 25-30% cseretalajt javasolunk keverni. 

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy a felszíni terhelés típusainak függvényében mi a megkívánt tömörségi érték 

az egyes zónákban. A táblázatban feltűntetett értékek betartása esetén biztosított az előíráson belüli 

csődeformáció és az árokszelvényen belüli gyors (1-2 év alatti) konszolidáció, amelyek feltételei az 50 éves 

csőélettartam elérésének. 

Felszíni terhelés típusai Megkívánt tömörség (Trg %) 

 csőzóna II. zóna III. zóna 

Főútvonalak 85 90 95 

Mellék utak 85 85 90 

Gyalogjárdák 85 80 85 

Zöldterület 85 80 80 

A csőfektetésnél betartandó alkalmazások: 

- a csőszálak görgetése nem megengedhető, a cső csavaró igénybevétele miatt, 

- a nagy megfogási távolságok káros nyúlásokat idézhetnek elő, 

- a csővezeték mozgatásakor a súrlódási erő görgők alkalmazásával csökkenthető, 

- a megfogási pontokon a csövet rugalmas alátétekkel védeni kell a sérülésektől, 
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- a cső végleges elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy az az árokfallal ne érintkezzék. 

A csövek és idomaik tokos illesztéssel, gumigyűrűs tömítéssel kapcsolódnak egymáshoz. 

A csövek hőtágulása miatt a sima csővég kötési hossza min. 1 cm-rel (3mm/fm) rövidebb legyen a tok hosszánál. 

A csővégeket az összedugás megkönnyítése és a gumigyűrű sérülése, kinyomódása elkerülése érdekében 

kenőszappannal vagy lágy szilikon zsírral be lehet kenni. Egyéb kenőanyag használata nem megengedett. 

A műanyagcsöveken és idomain utólagos megmunkálást végezni, méreteit megváltoztatni, melegíteni nem 

szabad. 

Nyomáspróba, üzemképességi próba: 

Az elkészült csővezetéken üzembehelyezés előtt nyomáspróbát kell elvégezni. A nyomáspróba lefolytatását az 

üzemeltető jelenlétében kell elvégezni. 

Próbanyomás értéke: 10,0 bar, időtartam: 24 h  

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. Környezetvédelem 

A Pest Megyei Kormányhivatal által 2016. november 17-én kiadott határozatban - ügyiratszám: PE/KTF/1341-

33/2016. – foglaltak alapján. 

7. Munkavédelmi, tűzvédelmi és katasztófavédelmi előírások 

A munkavédelem alapvető szabályait a munkavédelemről szóló – többször módosított – 1993. évi XCIII. törvény, 

a részletes szabályait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott és más külön jogszabályok tartalmazzák. Az 

egyes veszélyes tevékenységekre (technológiákra) vonatkozó szabályokat az illetékes miniszter rendeletével 

hatályba léptetett szabályzatok tartalmazzák (ezek betartása és betartatása a Kivitelező kötelessége és 

felelőssége). Munkavédelmi szempontból építési munkahelynek minősül az építőipari kivitelezési munkavégzés 

helye, a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a munka elvégzéséhez szükséges 

építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő 

technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület. 

A kivitelező a kivitelezési dokumentáció részeként köteles biztonsági és egészségvédelmi tervet készíteni 

(készíttetni) és ehhez biztonsági és egészségvédelmi koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). 

E tervben kell meghatározni az adott építési munkahely sajátosságainak figyelembevételével a munkahelyre, a 

munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, tekintettel a különböző 

munkafolyamatokra, illetve munkaszakaszokra, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és 

meg kell határozni ezek előrelátható időtartamát is. 

A kivitelező munkáltató köteles az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben biztonsági és 

egészségvédelmi koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni), ez lehet ugyanaz a személy, aki a  
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biztonsági és egészségvédelmi tervet elkészítette. A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladatait, az 

építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkákat és 

munkakörülményeket, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

egészségvédelmi és biztonsági követelményeket az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

tartalmazza. A Kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM 

együttes rendelet 5. §-ában meghatározott feltételek teljesülése esetén a 3. számú melléklete szerinti előzetes 

bejelentést köteles megküldeni az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőségnek az építési 

munkahely szerint illetékes felügyelőségéhez. 

A kivitelezési munka megkezdésekor az építési munkahelyet az építtető a kivitelező részére átadja. Ezzel 

egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót és abban az átadás-átvételt rögzíteni kell. Az építési naplóval 

kapcsolatos követelményeket, vezetésének részletes szabályait és a napló kötelezően alkalmazandó mintáját, a 

bejegyzésre jogosultak körét és hozzáférés szabályait az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 

(IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza. 

A munkavédelem alapvető szabályait az 1993. évi XCIII. törvény, részletes szabályait e törvény felhatalmazása 

alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott és más külön jogszabályok, az egyes veszélyes 

tevékenységekre vonatkozóan a feladatkörében érintett miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok 

tartalmazzák. Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról szóló jogszabály 

figyelembevételével a munkavédelmi tartalmú szabvány annyiban, hogy a magyar nyelvű nemzeti szabványtól 

különböző megoldás alkalmazása esetén a munkáltató köteles – vitás esetben – annak bizonyítására, hogy az 

általa alkalmazott megoldás munkavédelmi szempontból egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt 

követelménnyel, megoldással.  

A jogszabályok előírásain túlmenően – közterületen végzendő munkák esetében – az alábbiakra kell fokozott 

figyelmet fordítani: 

- A tervdokumentáció a meglévő közműveket és közműjellegű vezetékeket a tulajdonosok (kezelők, üzemeltetők, 

megbízók) adatszolgáltatása alapján tartalmazza. A kivitelező indokolt esetben köteles a kivitelezést megelőzően 

a meglévő vezetékek vízszintes és függőleges helyzetét valamint méretét kutatóárok létesítésével meghatározni. 

Gépi földmunka csak igazoltan közműmentes területen végezhető. 

- ha a munkaárokban vagy munkagödörben az építendő vezeték (műtárgy) mellett, felett és/vagy alatt üzemelő 

közművezetékek is vannak, akkor azok védelméről, szakszerű felfüggesztéséről gondoskodni kell és a vezeték 

tulajdonosától (kezelőjétől, üzemeltetőjétől) szakfelügyeletet kell kérni. 

- ha a munka gázvezetéket érint, vagy közelít meg, akkor a dohányzás és nyílt láng használata a munkaárokban 

vagy munkagödörben szigorúan tilos, gázszivárgás észlelése vagy gyanúja esetén a munkaterületet ki kell üríteni 

a gázszolgáltató (Budapesten: FŐGÁZ Földgázszolgáltatási Kft.) azonnali értesítésén túlmenően. A hiba  



KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.         
                                                              

                                                           SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 
                                                                                    E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu  
                                                                                                            www.kasib.hu 

 

 

elhárításáig a munkát folytatni tilos. 

- ha a munka vízvezetéket érint, amelynek törése vagy egyéb meghibásodása a munkaterület elárasztását 

eredményezheti, akkor a munkaárok gyors elhagyásának feltételeiről (pl. legalább 10 m-enként menekülést 

biztosító létra) gondoskodni kell. A vízvezeték meghibásodásáról a vízszolgáltatót (Budapesten: Fővárosi 

Vízművek Zrt.) értesíteni kell. A hiba elhárításáig a munkát folytatni tilos. 

- ha a munka üzemelő egyesített rendszerű vagy szennyvízcsatornát érint és az a munkaárok felé szellőzhet, 

akkor a dohányzás és nyílt láng használata tilos. Nagyobb intenzitású záporok esetén a csatorna nyomás alá 

kerülhet, ezért amíg a csatorna nyomás alatt üzemel (különösen tégla- és kőfalazatú csatornáknál) tilos a 

munkavégzés. Ha a csatornában lévő egészségre ártalmas szennyvíz (keverékvíz [szennyvíz+csapadékvíz]) a 

munkaárkot valamilyen ok miatt elöntötte, akkor csak megfelelő mentesítés (pl. fertőtlenítés) után folytatható a 

munka. A csatorna meghibásodásáról (pl. szivárgás, törés) a szolgáltatót (Budapesten: Fővárosi Csatornázási 

Művek Zrt.) haladéktalanul értesíteni kell. 

- ha a munka üzemelő távhőellátási vezetéket érint, amelynek meghibásodása a munkaterület elárasztását 

eredményezheti, akkor a munkaárok gyors elhagyásának feltételeiről gondoskodni kell. A távhőellátó vezeték 

csepegése illetve hőszigetelésének sérülése, meghibásodása komoly veszélyforrás (gőz vagy forróvíz áraszthatja 

el a munkaterületet), ezért erről a távhőszolgáltatót (Budapesten: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.) haladéktalanul 

értesíteni kell. A hiba elhárításáig a munkát folytatni tilos. 

- ha a kivitelezés során a kiviteli tervben nem szereplő, vagy egyértelműen nem azonosítható funkciójú (pl. holt, 

felhagyott vezeték) és tulajdonosú vezetéket találnak, akkor a számításba vehető szolgáltatókat (tulajdonosokat, 

kezelőket, üzemeltetőket) haladéktalanul értesíteni kell. Bizonyítottan holt, felhagyott vezetéket megbontani és 

elbontani – az eredeti funkcióhoz tartozó biztonsági intézkedések megtétele mellett – csak fokozott figyelemmel 

szabad. 

- ha a munka üzemelő erősáramú kábelt érint, akkor annak sértetlenségét szakszerű felfüggesztéssel és/vagy 

rendkívül gondos kézi földmunkával kell biztosítani. Sérült kábel közelében a munkavégzés tilos. Erősáramú kábel 

meghibásodásáról, sérüléséről a szolgáltatót (Budapesten: Budapesti Elektromos Művek Nyrt. és/vagy Budapesti 

Közlekedési Zrt.) haladéktalanul értesíteni kell. A hiba elhárításáig a munkát folytatni tilos. 

- ha a munka üzemelő távközlési, forgalomirányítási vagy egyéb azonosított funkciójú kábelt érint, akkor azok 

védelméről gondoskodni kell. Sérülésükről, meghibásodásukról a tulajdonost (kezelőt, üzemeltetőt) 

haladéktalanul értesíteni kell. 

- ha a kivitelezés során a tervben nem szereplő, vagy egyértelműen nem azonosítható kábel(eke)t (esetleg 

védőcsövet) találnak, akkor a számításba vehető szolgáltatókat haladéktalanul értesíteni kell a kábel(ek) 

azonosítása érdekében. Az azonosítatlan kábel(ek) környezetében csak fokozott figyelem mellett folytatható a 

munka. 

- A kivitelező köteles a közterületi utakat érintő építési munkáknál a forgalomterelési (forgalomkorlátozási) terveket  
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elkészíteni (amennyiben az nem része kiviteli tervdokumentációnak) a közutakon végzett munkák elkorlátozási 

és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben foglaltak betartásával és azokat 

a közút kezelőjével jóváhagyatni. (A közút kezelője a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő 

közutak esetén a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal illetékes szerve, kerületi 

önkormányzat tulajdonában lévő közút esetében az adott kerület polgármesteri hivatalának a közút kezelésével 

megbízott szerve.) 

- A kivitelező az építési-szerelési tevékenység során köteles gondoskodni a munkavállalók egészségét és 

biztonságát veszélyeztető veszélyes anyagok által előidézett kockázatok megszüntetéséről vagy minimumra 

csökkentéséről. Végső esetben a károsító hatás elleni védelemről, amely kiterjed minden olyan természetes, 

illetve mesterséges anyagra, amelyet a tevékenysége során felhasznál, előállít, és amelynek minősége, 

mennyisége robbanás- és tűzveszélyes, radioaktív, mérgező, fokozottan korrozív, fertőző, ökotoxikus, mutagén, 

daganatkeltő, ingerlő hatású, illetőleg más anyaggal kölcsönhatásba kerülve ilyen hatást előidézhet. Amennyiben 

a veszélyes anyag nem veszélyes vagy kevésbé veszélyeztető anyaggal történő helyettesítése kizárt, a kivitelező 

köteles gondoskodni a kockázatbecslés elvégzéséről és ennek dokumentálásáról a munkahelyek kémiai 

biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően. A veszélyes 

anyagok kezelésekor, felhasználásakor – beleértve kitermelésüket, raktározásukat, szállításukat és 

alkalmazásukat – továbbá, veszélyes technológiák alkalmazásakor olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket kell 

tenni, amelyek a környezet veszélyeztetésének kockázatát jogszabályban meghatározott mértékűre csökkentik, 

vagy kizárják. 

- Az építési-szerelési tevékenység során a kivitelező köteles gondoskodni a környezeti zaj és a rezgés elleni 

védelemről, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energia kibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, 

veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a rezgés elleni védelem keretében 

műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani a zaj- és a rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve 

rezgésgerjesztésének csökkentését és a zaj- és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy 

megakadályozását. 

A tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg tüzet idézett elő, vagy 

veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket; a tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz szükséges 

eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának, 

karbantartásának vagy ellenőrzésének elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő – engedély nélküli – 

használatáért esetlegesen kiszabott tűzvédelmi bírság a kivitelezőt terheli. 

Ha a kivitelező katasztrófát vagy annak veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul köteles 

bejelenteni azt a katasztrófavédelem hivatalos szerveinek, illetve az önkormányzati tűzoltóságnak és a 

polgármesteri hivatalnak, egyebekben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm.  
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rendeletben meghatározottak szerint köteles eljárni. Katasztrófa alatt veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, 

illetve e helyzet kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, 

anyagi értékeit, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy 

mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása 

meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit, és 

különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan 

összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli. 

Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások figyelembe vételével 

készült. 

Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat be kell 

tartani. 

A munkaárok elkorlátozása, annak előjelzése a kivitelező feladata! 

A kivitelezés során a kivitelező vállalatnak a vállalati munkavédelmi előírásokon túlmenően felhívjuk a figyelmét 

az alábbiak fokozottabb betartására: 

- a forgalomkorlátozási terven meghatározott közúti jelzőtáblák, figyelmeztető és terelőtáblák, burkolat jelek 

pontos elhelyezésére, azok megóvására és karbantartására. 

- a közúti és gyalogos forgalom biztonsági átvezetésére, a munkaterület körzetében, 

- a munkaárok, vagy munkagödör dúcolására, a felhasznált dúcanyag minőségére, a dúcolat naponkénti 

ellenőrzésére, továbbá ezen túlmenően is szükség szerint, pl. nagyobb záporokat követően, valamint a dúcolat 

karbantartására. Ha a munkavégzés valamely okból több napig szünetel, a munkaárokban, vagy munkagödörben 

a munkát folytatni csak a dúcolat teljes felülvizsgálata után szabad. 

- a munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell tenni, a munkaárkokon való átjárást szükség 

szerint kellő módon biztosítani szükséges. 

- földmunkák végzését szűk munkatér esetén kézi erővel írjuk elő. Gépi földmunka végzése az építési munkáknál 

csak olyan helyen lehetséges, ahol más létesítményekben a gépi földmunkából károk nem keletkezhetnek. Ahol 

a helyi viszonyok miatt ilyen kár előfordulása lehetséges, úgy a gépi földmunka végzését mellőzni kell. 

- a közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe bejelölni. Keresztező közműveket fel kell 

függeszteni, vagy alá kell támasztani, gépi földmunka 2,0 m mélységig, csak kutatóárokkal igazolt közműmentes 

területen végezhető. 

- a munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani. 

- elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok feltárását ilyen helyeken 

gondos, óvatos felásással kell elvégezni. Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos 

áramütések elkerülésére. A munkahely melletti vezetéknek szakközeg (üzemeltető) útján való áramtalanításáról 

is gondoskodni kell. Kotrós munka esetén külön ellenőrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotró és gémje  
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azt az előírt biztonsági övezeten belül meg ne közelítse. 

- munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös figyelemmel, gondossággal, 

folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett, megfelelő felszerelések, védőeszközök használatával. 

A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni segédlétesítmények készítése, 

fenntartása, karbantartása a helyi körülmények figyelembevételével a kivitelező feladata. 

Az építési munkák során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal 

kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A bontásból származó nem veszélyes 

hulladék tárolása helyben, előzetesen a felelős műszaki vezető által kijelölt helyen történik. 

8. Zaj- és rezgésvédelem 

A Pest Megyei Kormányhivatal által 2016. november 17-én kiadott határozatban - ügyiratszám: PE/KTF/1341-

33/2016. – foglaltak alapján. 

9. Levegőtisztaság-védelem 

A Pest Megyei Kormányhivatal által 2016. november 17-én kiadott határozatban - ügyiratszám: PE/KTF/1341-

33/2016. – foglaltak alapján. 

10. Tűzrendészet 

A tervezett vízvezeték az érvényes Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint – a 54/2014. (XII.5.) BM rendelet, 

azaz az OTSZ alapján – “E” jelű, nem tűzveszélyes kategóriába tartozik. 

 

 

 

 

Buday Balázs   

irodaigazgató, főmérnök   

MMK: VZ-TER 13-15339/13-66539 
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1. A megbízás tárgya 

 

 Az ÖBÖL XI Kft. (1115 Budapest, Bartók B. u. 152.), Budapesten, a XI. kerület, 

Vízpart utca, Hauszmann Alajos utca, Budafoki út és a Dombóvári út közötti területen 

(4042/97-99. hrsz.) létesítend  építmények alapozásának tervezéséhez szükséges részletes 

talajmechanikai szakvélemény elkészítésével bízott meg bennünket.  

 

 A szakvélemény a megbízás szerint feldolgozza 26 db 25 m mélység  nagyátmér j  

talajmechanikai fúrás elvégzését, a szükséges zavart-és zavartalan mintavételezést, a 

laboratóriumi vizsgálatok elkészítését, azok kiértékelését, valamint ezek alapján a 

talajmechanikai szakvélemény összeállítását. 

 

 Itt szeretnénk leszögezni, hogy a tervezés még igen kezdeti fázisban van, így még 

vázlatos elképzelések sincsenek a tervezett épületek kialakítására, elrendezésére. Pontos 

alaprajzi és helyszínrajzi elrendezés, térszín alatti-és feletti magassági kialakítás sem áll 

rendelkezésünkre. Az el zetes elképzelések szerint (a T.Beruházó tájékoztatása alapján) a 

lehatárolt területen 2-3 szinten alápincézett, több emeletes társasházak, valamint magasabb 

irodaházak kerülnének kialakításra. 

 

 Szakvéleményünk elkészítéséhez áttanulmányoztuk a korábban a vizsgált területen és 

annak környezetében készített (és fellelhet ) vizsgálatokat és szakvéleményeket. Meg kell 

jegyeznünk, hogy 2005-2006-ban az Öböl projekt keretében eddig összesen 5 db 

szakvéleményt készítettünk; ez az utolsó területrész, melyhez talajmechanikai szakvélemény 

még nem készült. 

 

 A szakvéleményben hivatkozott ábrák és táblázatok a szakvélemény végén, a 

mellékletekben találhatóak meg. 

 

 

 

 

 

2. Helyszíni viszonyok, el zmények 
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 A tervezett létesítmények – mint már említettük – a Vízpart utca, Hauszmann Alajos 

utca, Budafoki út és a Dombóvári út közötti területen kerülnek majd elhelyezésre. Már 

korábban készült szakvélemény a 4042/95-96., valamint a 4042/94. hrsz-ú területekre. Az 

utcák által határolt területen egyedül a Budapesti H er m  Vállalat tulajdonát képez  

ingatlanok (4042/109-110. hrsz) nem kerültek feltárásra. 

 

 A most vizsgált terület a Vízpart utcától a Budafoki út felé emelkedik, a terep 

magassága a 102,1-103,91 mBf. szintek között változik. A legmagasabb pont a Budafoki-

Dombóvári utak sarkánál van. A telek nagy része jelenleg füves, gazos, számos kisebb-

nagyobb fa-és bokor található rajta. A Budafoki út felöli sáv - els sorban a 4042/98. hrsz-ú 

terület – nagyrészt térbetonnal fedett. Ezen a területrészen található a T-Mobile körbezárt 

parkolója is. 

 

 Korábban a 4042/97. hrsz-ú területen (úton) egy új csatorna vezetéket készítettek. 

 

3. Földtani-és altalajviszonyok, talajfeltárás 

 

 A tervezési terület mérnökgeológiai szempontból alapk zetként tekinthet  

képz dménye a kiscelli agyag, amely az oligocén tenger üledéke. Az oligocén dilatációs 

mozgások a szétdarabolásos tektonika kezdetét jelzik. A terület környéke az oligocént l a 

pleisztocénig szárazulat volt, az sduna völgye keletebbre húzódott. A Duna a mai Budapest 

területére a negyedkor elejére került. A holocén korban a Duna a pleisztocén végi völgyébe 

vágódott be, a völgytalp a 100-103 m-es szintre települt. Ez a térszín a közeli Duna mai ártere. 

A holocén völgy a jobbparton a Lágymányos - Kelenföldi lapályra terjedt ki, a folyó e 

területsávon fejtette ki posztglaciális épít  és romboló tevékenységét. A Duna mai medre a 

holocén kés bbi id szakában vált f ággá.  

 

 A vizsgált területen a legelterjedtebb természetes felszíni, felszínközeli képz dmény 

(mintegy 10-15 m-es összletben) a folyóvízi kavics, homokos kavics, kavicsos homok, 

homok, iszapos homok-iszapos homokliszt. A természetes felszínt változó, helyenként 3-4 m 

vastagságot is elér  mesterséges feltöltés borítja. Ezen a területrészen a feltöltés jellemz en 

vékonyabb – 0,6-2,0 méter vastag. A feltöltés állapota, anyagától és mélységi 
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elhelyezkedését l függ en változó. Anyaga sok épülettörmeléket (tégla, beton, k ) bontási 

anyagot, salakot tartalmaz – dönt en homokos. 

 

 Az altalajviszonyok pontos felderítése és az alapozások tervezéséhez szükséges 

talajfizikai jellemz k meghatározása céljából 25 db 25 m mélység  nagyátmér j  (fúrási 

átmér  165 mm) fúrást készítettünk UGB-50 fúróberendezésekkel 2007. április 24 - május 7. 

között az 1. ábrán feltüntetett helyeken. A fúrásokat az ML-Geotechnika Kft. készítette. Itt 

szeretnénk megjegyezni, hogy a T-Mobile parkolójában nem volt lehet ség elvégezni egy 

fúrást, mely a 18.számú lett volna, így ez kimaradt. Így a fúrások száma 1-26. között változik, 

de összesen 25 db fúrás készült. A kimaradt 18.számú fúrást kés bb - ha lehet ség lesz rá - el 

kell készíteni. A helyszínrajzon jelöltük a most vizsgált területhez csatlakozó, korábban 

vizsgált területen (4042/94. és 4042/96. hrsz) készített 2-2 db fúrást is. A rétegszelvényeket 

ezen fúrásokhoz csatlakoztattuk. Ezeket R jellel láttuk el, és az adott szakvéleményhez tartozó 

korábban használt fúrásszámot tüntettük fel. (A 4042/96-on az R1 és R2, valamint a 4042/94.-

en az R8 és az R16). Ezen korábbi fúrások szelvényei is megtalálhatóak a mellékletekben. 

 

 A fúrások helyeit a részünkre kijelölt tervezési terület alapján határoztuk meg. A 

fúrásokat úgy jelöltük ki, hogy az épületekhez ezen a vizsgált területen történ  bármilyen 

elhelyezése mellett elegend  talajmechanikai adat legyen nyerhet . A fúrások egymástól való 

távolsága jellemz en 50-60 méter.  

 

 Az új fúrások szelvényei a 2-26.ábrákon, míg a korábbi 4 db fúrás szelvénye a 27-

30.ábrákon láthatóak. Ezeken a talajrétegz désen kívül megadtuk a víztartalom (w), az 

egyenl tlenségi mutató (U), a hézegtényez  (e), a telítettség (S), valamint a nedves-és száraz 

térfogats r ség mélységbeli változását, a kiscelli agyagból vett zavartalan mintákon pedig a 

nyírószilárdsági paramétereket és összenyomódási modulusokat; a talaj típusának megfelel en 

szemcsés talajoknál az egyes szemcsefrakciók: kavics (K), homok (H), homokliszt (Hl), iszap 

(I) és agyag (A) százalékos megoszlását; míg kötött talajok esetében a folyási határ (wf), a 

plasztikus határ (wp), a plasztikus index (Ip) és a relatív konzisztenciaindex (Ic) értékeit. A 

fúrásszelvényeken megjelölt fúrási és egyéb mélységek a vizsgált fúrási ponton lév  

terepszintt l értend ek.  

 A fúrások alapján készített jellemz  rétegszelvények a 31-43.ábrákon láthatóak. 
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A feltárások alapján az altalajviszonyokról az alábbi kép rajzolódott ki: 

 

 A térszín alatt változó vastagságú feltöltés található. A feltöltés vastagsága jellemz en 

csak 0,6-2,0 méter közötti, a legvastagabb feltöltés 3,1 méter volt, de pár fúrásban nem is 

észleltünk feltöltést. A feltöltés anyaga igen vegyes. Sok helyen salakos, törmelékes, azonban 

jellemz en k -és téglatörmelékes, homokos. A feltöltés heterogén, laza-közepesen tömör 

állapotú. Ahol nem volt feltöltés, ott vékonyabb humuszos homokot tártak fel a fúrások.  

 

 A feltöltés alatt szinte minden fúrásban megjelenik egy világosbarna-szürkésbarna, 

iszapos homokliszt, illetve iszapos, homokos homokliszt. Ez a réteg közepesen tömör 

állapotú. Vastagsága 1,4-4,4 méter, jellemz en 1,8-2,5 méter, de volt olyan fúrás ahol nem 

észleltük. A Vízpart utca – Dombóvári út sarka közelében (6.fúrás és korábbi R8-as fúrás) 

már lényegesen magasabb volt az iszap-agyag tartalom, itt homoklisztes – agyagos – iszapnak 

lehetett min síteni. 

 

Az el bb említett dunai üledékek alatt, a változó mélységt l kezdve mindenhol 

megjelenik a (kavicsszórványos) homok, illetve kavicsos homok-homokos kavics, melynek 

színe világosbarna-barnásszürke-szürkésbarna. A szemcsés összlet jellemz en kavicsos 

homoknak min síthet , kavicstartalma jellemz en 10-30%, de a kavicstartalom méterr l 

méterre változik. Helyenként csak kavicsszórványos. Közepesen tömör – tömör állapotú. 

Vastagsága változó. A kavicsos homok felett a Budafoki út felöli sávban „tisztán” homok van 

változó vastagságban, mely helyenként kavicsszórványos. Több fúrásban az iszapos 

homokliszt alatti kavicsos homokba ékel dik a kavicsmentes (meredek lefutású) homok. A 

Budafoki úttól a Vízpart utca felé haladva az alatta lév  agyag fek  felszíne folyamatosan 

csökken, így a kavicstakaró vastagsága növekszik.  

 

Az oligocén kiscelli agyag alapk zetet a jelenlegi terepszint alatt 11,3-18,1 méteres 

mélységben értük el. A rétegszelvények alapján jól látható, hogy a felszíne a Dombóvári út 

felöl a Duna (Vízpart utca) felé távolodva egyre esik. A korábban készült, a Vízpart utcától a 

Dunáig készített fúrásokkal, szelvényekkel összevetve szembet n , hogy éppen a Vízpart utca 

vonalában mélypontja van az agyag felszínének – mind a Dombóvári út felöl, mind a Duna 

felöl fokozatos esés-lejtés figyelhet  meg (a korábbi Duna holtágnak megfelel en). A 

Dombóvári úttal párhuzamos szelvényekben az agyag felszíne közel vízszintesnek mondható. 
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A világosszürke agyag jellemz en közepes agyagnak min síthet . Igen nehezen fúrható, 

száraz állapotú, kemény konzisztenciájú, rideg, tömör, teherbíró réteg. Helyenként márgás. 

Sokszor csak darálható. Zavartalan talajminta csak igen nehezen volt bel le vehet . Az agyag 

fels  része helyenként kissé puhább volt, de ez nem volt jellemz . A korábban készített 

számos fúrásban ugyanezt az agyagot tártuk fel. A teljes „öböl-projekt” területen az agyag 

egységesnek mondható minden tekintetben.  

 

4. Laboratóriumi vizsgálatok, talajfizikai jellemz k 

 

 A laboratóriumi vizsgálatok eredményei közül külön közöljük a szemeloszlási 

görbéket a mellékletekben, feltüntetve az egyes frakciókhoz tartozó tömegszázalékokat, az 

egyenl tlenségi mutató (U), valamint a 60 és 10 tömegszázalékhoz tartozó szemcsenagyságok 

(d60 és d10) értékeit is. 

 

 A víztartalmi, konzisztencia (plasztikus index) és egyéb laboratóriumi vizsgálatok 

eredményeit a fúrásszelvények tartalmazzák. 

 

 A kiscelli agyagból vett zavartalan talajmintákon határoztuk meg az agyag fázisos 

összetételét. Új nyírószilárdsági-és alakváltozási vizsgálatokat nem készítettünk, mivel 

számos korábbi vizsgálatunk eredménye és a BME Geotechnikai Tanszékén a DBR metróhoz 

készített  nagyátmér j  triaxiális kísérletek eredményei is rendelkezésünkre állnak. 

 

 Meg kell jegyeznünk, hogy az igen kemény, sokszor k zetszer  agyagból csak nagy 

nehézségek árán tudtunk kiszúró hengerekkel zavartalan mintákat „produkálni”. 

 

 A feltöltés alatti iszapos homokliszt nyírószilárdsági paramétereit közvetlen 

nyírókísérlettel határoztuk meg a spirálról lefejtett zavart állapotú talajmintákból. 

 

 A közvetlen nyírókísérlet (dobozos nyírókészülék) esetében a vizsgálatokat 1,0 

mm/perc nyírási alakváltozási sebességgel, valamint 50, 100 és 200 kPa normálterhelés 

mellett végeztük. Az eredményeket a teljes feszültségek függvényében ábrázoltuk, melyek a 

szintén a mellékletekben láthatóak. Az ábrákon megadtuk a vizsgált minták nyírószilárdsági 

paramétereit. 
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 Az alkalmazott jelölések: 

 - Komax  - kohézió csúcsértéke 

 - Kovég  - kohézió végértéke 

 - Fimax  - bels  súrlódási szög csúcsértéke 

 - Fivég  - bels  súrlódási szög végértéke 

 - s  - szilárd rész térfogatszázaléka 

 - v - víz rész térfogatszázaléka 

 - l - leveg  rész térfogatszázaléka 

 - w - víztartalom 

 - e - hézagtényez  

 - Sr - telítettség 

 - tau - nyírófeszültség 

 - sigma - normálfeszültség. 

 A kísérlet számszer  eredményeit az ábrákat követ  táblázatok tartalmazzák. 

 

 Mostani és a korábbi környékbeli vizsgálatok alapján az új épületek alapozásának 

tervezésénél az alábbi talajfizikai jellemz k használata javasolható: 

 

Vegyes feltöltés: 

 ρn = 1,2-1,8 g/cm3  

Es = 4–6 MPa 

 

Iszapos (homokos) homokliszt: 

ρ =  1,83-1,92 g/cm3 

φ   =  21 - 26° 

c =   18 - 27 kPa 

Es = 6 - 9 MPa 

 σa = 230-270 kPa 

 

(kavicsszórványos) homok: 

ρn =  1,6-1,75 g/cm3, 

φ   =  30-32° 
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c =   0  

Es = 11 - 14 MPa, 

 σa = 320-340 kPa 

 

Kavicsos homok-homokos kavics: 

ρn =  1,95-2,05 g/cm3, 

ρt =  2,05-2,2 g/cm3, 

φ   =  32 - 35° 

c =   0  

Es = 15 - 20 MPa, 

 σa = 350-420 kPa 

 

Világosszürke, kiscelli agyag: 

 w = 12,3 - 17,8 % 

 ρ = 2,11 - 2,28 g/cm3 

 Ip = 20 – 28 % 

 Ic = 1,11 - 1,39 

 e = 0,43 – 0,52 

 k = 1,4 – 5,6x10-11 m/sec (korábbi vizsgálatok alapján) 

 φ  = 13-25° (korábbi vizsgálatok alapján) 

 c = 110 - 725  kN/m2 (korábbi vizsgálatok alapján) 

 Es = 18 - 40 MPa (korábbi vizsgálatok alapján) 

 

 Elemezve a BME Geotechnikai Tanszékén a DBR Metróhoz készített vizsgálatokat 

(folyamatos magminta-vételb l kivágott mintákon végzett több száz nagyátmér j  triaxiális 

kísérlet-és kompressziós vizsgálat) és a saját korábbi laboratóriumi vizsgálatainkat, a résfalak 

(és mélyalapok) méretezéséhez a következ  karakterisztikus értékek használatát javasoljuk 

egységesen az Öböl-projekt teljes tervezési területén (némileg „felülbírálva” a korábban 

megadott jellemz inket): 

 Az agyag fels  3-4 méteres zónájában: 

φ  = 15° 

c = 300  kN/m2 
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Es = 25 MPa 

Alatta: 

φ  = 20° 

c = 400  kN/m2 

Es = 40 MPa 

 

5. Talajvízviszonyok 

 

 A vízzárónak tekinthet  kiscelli agyag felett húzódó összefügg  talajvízrendszer 

vízjárását az ismertetett üledéksor adott térbeli helyzetében nagymértékben a közeli folyó 

szabályozza, kisebb mértékben pedig a háttérhatás.  

 

 Magas vízállás esetén a Duna visszaduzzasztó hatást fejt ki. Kisvíz idején a talajvíz a 

Duna felé áramlik, a Duna leszívó hatása érvényesül. 

 

 A Dunától a Vízpart utcáig a Duna mindenkori vízszintje a mérvadó. A vizsgált terület 

magasságában a Duna mértékadó vízszintje LNV.103,35 mBf. (Budapest Építésföldtani 

Térképsorozata). A Vízpart utcától nyugatra a Budafoki útig terjed en a becsült maximális 

talajvízszint a 103,0 m - 101,1 mBf.-i szintek között változik (lásd 44.ábra), a Dunától 

távolodva a vízszint (közelít en lineárisan) csökken. Az Er m  bels  sarkától a Dombóvári út 

– Budafoki út sarkáig a becsült maximális vízszint a emelkedik a 101,0 mBf. szintr l a 101,4 

mBf. szintre.  A talajvízszint ingadozása a Duna vízszintingadozását késleltetve, a folyótól 

való távolságának megfelel en csökkentett amplitúdóval követi. 

 

 A fúrásaink közel egy hónapos id tartama alatt a nyugalmi vízszint a változó 

magasságú terepszint alatt 5,0-7,3 méteren állt be. Ez kb. a 96,5-97,3 mBf. szintnek felel meg. 

Jellemz en 5,8-6,5 méter körüli mélységben volt. A korábbi közeli fúrásokban általában ennél 

magasabb vízszinteket észleltünk; a jelenlegi alacsony vízállásnak min síthet . A 

rétegszelvényeken egységes talajvízszintet nem húztunk be, mivel a fúrások egymáshoz 

képest eltér  id ben készültek (több, mint két hétig) és közben a Duna vízállása némileg 

változott. Ennek ellenére a vízszint közel azonos szinten állt be. 
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 A 45.ábrán a környékbeli talajvízszint megfigyel  kutak helye látható. A vizsgált 

terület közvetlen közelében, egyrészt a területt l északra, a hidak túloldalán 4 db kút található: 

a BXIX, BXX, XI/16 és XI/17. számú. Másrészt a területt l nyugatra is van 3 db kút: XI/26, 

XI/25 és XI/29. Ezekben a kutakban az eddig észlelt maximális talajvízszintek a 

következ képpen alakultak: 

 

Kút jele Terepszint (mBf.) Max. tv. (mBf.) 

BXIX 104,21 100,16 

B XX 103,93 100,13 

XI/16 104,65 100,6 

XI/17 104,39 100,27 

XI/25 103,9 101,89 

XI/26 104,47 101,89 

XI/29 104,16 101,71 

 

 A tervezés szempontjából mértékadó talajvízszintet mindenhol a megadott 

térképnek megfelel en a becsült maximális talajvízszintek felett 40 cm-el kell felvenni. 

 

 Az összesen 25 db fúrásból 6 talajvízminta kémiai vizsgálatát végeztük el az MI-

04.88/4 szerint a BME Épít anyagok és Mérnökgeológia Tanszékének laboratóriumában. A 

következ  vizsgálati módszereket alkalmaztuk. 

 - A kloridion tartalmat argentometriás módszerrel határoztuk meg. 

 - A szulfátionok mennyiségét bárium-kloridos lecsapással, gravimetriásan mértük. 

 - A minta pH értékét elektrometriásan vizsgáltuk. 

 - Az összes vízoldható sótartalmat a likvot részek bepárlásával kaptuk. 

 

A vizsgálati eredmények a következ  táblázatban vannak összefoglalva: 

 

 

Vizsgált jellemz  Mennyiség 

PH 7,2 – 8,3 

kloridion tartalom (mg/l) 82 – 321 
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szulfátion tartalom (mg/l) 316 – 1015 

összes sótartalom (mg/l) 1300 – 1687 

 

A talajvíz agresszivitás szempontjából rendkívül változatos lehet a feltöltés anyagától 

és mélységbeli elhelyezkedését l függ en. Egymáshoz közeli fúrásokból vett talajvízmintákon 

is jelent s eltérések mutatkoztak (ezt igazolták a korábbi vizsgálataink is). A feltöltésben 

helyenként el forduló nagymennyiség  salak mindenképpen kedvez tlen. A korábbi 

környékbeli agresszívitási vizsgálatok hasonló képet mutatnak. 

 

 Ezek alapján a talajvíz az MI 17215/2-86 5.táblázata alapján a II. agresszivitási osztály 

1. alosztályába sorolható: Gyengén agresszív. A korábbi vizsgálatok is azt mutatják, hogy a 

mértékadó vízszint alá kerül  beton-és vasbeton szerkezetek esetében a talajvíz agresszívitása 

ellen védekezni kell. 

 

 A mostani vizsgálatunk tárgyát képez  nagyobb tervezési területen egyel re ismeretlen 

elrendezés  és méret  mélygarázsok létesülnek. A vízzáró agyagba befogott résfallal körülzárt 

épületeknek  visszaduzzasztó szerepe van, és mind a Duna felé áramló (alacsony Duna 

vízállás esetén), mind a Duna fel l áramló (Duna magas vízállás esetén) talajvizeket kis 

mértékben az építmény körül megemeli. Ennek pontos mértékét majd csak a pontos tervek 

ismeretében lehet meghatározni. Mindenesetre a mértékadó vízszintet ez nem növeli. A teljes 

tervezési területen létesítend  épületek pontos elrendezése és kialakítása ismeretében 

hidrogeológiai elemzést kell majd készíteni. 

 

6. Alapozási-és munkagödör határolási javaslatok 

 

 Figyelembe véve az altalajviszonyokat, a talajvízviszonyokat és az új építmények 

várható terhelését és kialakítását, a tervezett munkagödrök körülzárására (több szint 

mélygarázs alkalmazása esetén) résfalazást lehet alkalmazni, míg az épületek közbens  

alapozása vb. lemezalappal (és/vagy vb. lemezzel+cölöpökkel) oldható meg. 

 Jelenleg semmilyen információnk nincsen a tervezett épületekr l. 
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2 szint mélygarázs készítése (alacsonyabb vízállás esetén) kisebb víztelenítéssel, résfal 

– vízzáró körülzárás - alkalmazása nélkül, vb. lemezalappal (és/vagy cölöppel) is megoldható 

(egyéb munkagödör határolási módszerekkel). 

 

 A talaj-és talajvízviszonyok (közepesen) kedvez ek. A felszín alatt 0-3,1 méter vastag, 

vegyes anyagú feltöltés van, mely alapozásra alkalmatlan. Alatta jellemz en iszapos 

(homokos) homokliszt-homoklisztes iszap jelentkezik, mely rétegek kisebb épületek 

alapozására alkalmasak. Ezt kavicsszórványos homok - kavicsos homok követi, mely már 

alapozásra kiválóan alkalmas (mind síkalap, mind mélyalap esetén). A vízzáró feküréteg, a 

kiscelli agyag, igen változó, 11-18 méteres mélységben jelentkezik, melybe a résfalakat 

vízzáróan be lehet fogni. Nagy teherbírású, kissé összenyomódó, egyöntet  réteg. 

 

 A Duna közelsége miatt a mértékadó vízszint a terepszint közelében van a Vízpart utca 

felöl, azonban felszíne a Budafoki út felé fokozatosan esik. Az átlagos (építési) vízszint a 

jelenlegi terepszint alatt kb. 5,0-6,0 méteren adható meg. 

 

 A 2-3 szintes mélygarázsok vízzáró résfalait a kiscelli agyagba lehet befogni, az 

épületek terheit a nagy szilárdságú fek réteg fel tudja venni.  

 

A földalatti garázs küls  szerkezeti falait vízzáró vb. résfalakból kell kialakítani, 

amelyek a felszínt l változó mélységbe, min. 2,5-3,0 méterre belenyúlnak a vízzáró és 

nagyszilárdságú kiscelli agyagba. E résfalakat a kavicsos homok rétegben egy-vagy két szinten 

hátra lehet horgonyozni. Esetleg alkalmazható közbens  megtámasztás is. A küls  vízzáró 

résfalon esetlegesen átszivárgó vizeket egy szivárgó réteggel kell levezetni az alaplemez alatt 

célszer en kialakított szivárgó rétegbe, amely összegy jti mindezen vizeket, valamint az 

épület alatti kiscelli agyagban szivárgó vizeket (mely várhatóan csekély mérték ), és azt a 

kialakított zsompokba vezeti, ahonnan szivattyúkkal emelik a vizet a felszíni csatorna 

hálózatba. A falakon lév  szivárgó réteget a garázs bels  terét l annak bels  vb. szerkezete, 

fala választja el. Mivel a kiscelli agyag jó vízzáró és a résfal is vízzáró (ez a hazai ismert 

szerkezetek, technológiák alkalmazásával biztonságosan és jól megoldhatók) a zsompból 

szivattyúzandó vízmennyiség minimális lesz. Így az alaplemezt nem kell méretezni a nagy 

talajvízszint különbségb l adódó víznyomásra, mert az nem tud kialakulni. 
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 Mint már említettük, kedvez  esetben 2 szint mélygarázs vízzáró körülzárás nélkül is 

kivitelezhet . Alacsony vízszintek esetén (ha a talajvízszint min. 5,0-5,5 méteres mélységben 

mozog) kisebb víztelenítéssel (a kavicsos homokban sz r kutakkal vagy pontkutakkal) a 

talajvízszint olyan mélységbe süllyeszthet , hogy a tervezett épületek megépíthet ek. Ekkor 

az alapozás mindenképpen csak - a kavicsos homokon – (esetleg cölöpökkel alátámasztott) 

vb. lemezalapozás lehet a magas mértékadó talajvízszint miatt létrejöv  felhajtóer  miatt. 

Ennél a megoldásnál azonban (a nagymértékben vízátereszt  kavicsos homok réteg miatt) 

folyamatosan nagyobb mennyiség  víz szivattyúzására kell felkészülni! 

 

 A munkagödör határolását szakszer en meg kell tervezni és szigorú m vezetés mellett 

kell kivitelezni! Szigorú technológiai fegyelem és folyamatos "monitoring" (megfigyelés) 

szükséges.  

 

 Az egyes megoldásoknál mérlegelni a gazdaságosság és a kockázat kérdését is. 

 

 Bármilyen megoldás is jön létre az épületek közbens  alapozását mindenképpen vb. 

lemezalapozással vagy cölöpökkel er sített (alátámasztott) vb. lemezzel célszer  megoldani. 

Az alapok méretezését csak a pontos kialakítás ismeretében lehet majd elvégezni.  

 

7. Egyéb szempontok a tervezéshez és kivitelezéshez 

 

 A munkagödör kiemelését, víztelenítését és határolását az MSZ 15003 szabvány 

szerint kell tervezni, illetve kivitelezni. 

 

 Az utak, burkolatok, közm vek tervezése, méretezése a kialakítások függvényében 

további egyeztetéseket igényel majd. 

 

 A helyszínen el forduló talajok közül: a feltöltés a III-IV., az iszapos homokliszt-

homoklisztes iszap a III., a kavicsos homok-kavicsszórványos homok a II-III., míg a kiscelli 

agyag az IV-VI. fejtési osztályba sorolhatóak.  
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 Az épületek kialakításának függvényében további talajmechanikai vizsgálatok 

válhatnak szükségessé. Els sorban cölöpalapozás alkalmazása esetén CPT statikus 

szondázások készítését javasoljuk. 

 

Mivel a tervezés még a kezdeti stádiumban van, így kés bb mindenképpen további 

egyeztetéseket tartunk szükségesnek, így a felmerül  további szakkérdések megválaszolására 

készséggel állunk a t. Megbízó rendelkezésére. 

 

Budapest, 2007. május 17. 

 

 

 

 Dr. Móczár Balázs 
okleveles épít mérnök 

geotechnikai vezet  tervez  és szakért  
MK: 13-7317 
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BudaPart Projekt  összeállította: Kelemen A. István 

EMLÉKEZTETŐ 

 

Tárgy: Bp. XI. ker. Lágymányosi öböl és környéke (BudaPart Projekt) ivó- és tüzivíz ellátási 
koncepciója 

Dátum: 2016. november 17., 9:00 óra 

Hely: Fővárosi Vízművek Zrt., Bp. XIII. Váci út 23. 

Jelen vannak: Kiss György  Fővárosi Vízművek Zrt. Mérnökszolgálati O. Szolgáltató 
Pöhl Tamás  Fővárosi Vízművek Zrt. Mérnökszolgálati O. Szolgáltató 
Hajdú László  Fővárosi Vízművek Zrt. Mérnökszolgálati O. Szolgáltató 
Szalay Zsolt  Kopaszi Gát Kft. / Property Market Kft.  Beruházó 
Kelemen A. István VL Mérnökiroda Kft.    Lebonyolító 

 

Beruházó az általa 2016. szeptember 19-én Szolgáltató részére megküldött megkeresés, illetve a 
Szolgáltató által adott FV/5910/2016/3317-2 iktatószámú, 2016. október 26-i keltezésű, a tárgyi 
Projekt vízellátásával kapcsolatos válaszlevelében foglaltak pontosítása érdekében az alábbi 
kérdéseket teszi fel, melyekre Szolgáltató az alábbiakban válaszol: 

1. A Beruházó megkeresésében kérdésként feltett, a budai 43-as alapzónához való csatlakozás 
lehetősége Szolgáltató részéről nem biztosítható. Szolgáltató a 43-as alapzónának a Projekt 
területe felé eső részén jelentős átalakítást (a szakasz megszűntetését) tervezi. 

2. A Szolgáltató válaszlevelében javasolt csőanyaggal (gömbgrafitos öntöttvas, göv) kapcsolatban 
Szolgáltató az új vezetékszakaszok esetében elfogadja a KPE csőanyagú alkalmazását is, de 
felhívja beruházó figyelmét, hogy annak teljes fektetési költsége – tapasztalatai alapján – alig 
drágább a göv cső fektetési költségénél, továbbá a KPE cső fektetése időjárásfüggő. A 
Hauszmann Alajos utcában meglévő vezeték DN150 ac szakaszának (kb. 240 fm) bővítését 
mindenképpen göv csőanyagból kell megvalósítani. A csere az I. ütem vízellátásához szükséges. 

3. A Beruházó megkeresésében feltett, a meglévő ivóvíz kontingensekkel kapcsolatos kérdésben 
az Ügyfélszolgálati Osztályt kell megkeresnie Beruházónak. Ott tudnak információkat adni a 
terület meglévő kontingenseiről, illetve azok figyelembevételének módjáról. 

4. A Szolgáltató levelében szereplő, a teljes hosszban közterületen történő vezetéssel 
kapcsolatos kikötéstől Szolgáltató kizárólag abban az esetben tud eltérni, ha Beruházó és 
Budapest Főváros Önkormányzata között létrejön egy olyan megállapodás, melyben Budapest 
Főváros Önkormányzata tulajdonba veszi a nem közterületen (Zkp övezetben) lévő / épülő 
vezetékeket. Ellenkező esetben a Beruházó által megküldött koncepcióban szereplő 
körvezetékes hálózat ebben a formában nem alakítható ki, ami hatással van a csőátmérőkre 
és a teljes terület hálózatának működésére is. Szolgáltató véleménye szerint műszaki és 
üzemeltetési szempontból mindenképpen a körvezetékes hálózat kialakítása indokolt. 

5. A Beruházó megkeresésében feltett kérdésre, hogy a tervezett I. ütemű beépítésben tervezett 
épületek (BO B, BO C, BR A, BR B, BR C és BR D) építési engedélyezési dokumentációjához 
megkérhetők-e a szolgáltatói nyilatkozatok, Szolgáltató elmondja, hogy kéri az I. ütemre 
vonatkozó koncepció pontosított változatának benyújtását, mely tartalmazza: 
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a. a tervezett nyomvonalat, átmérőt és csőanyagot 
b. a kialakítandó új ingatlanhatárokat a kialakuló közterületek megjelölésével 
c. az építési hely határokat 
d. a földszint + 10 emeletnél magasabb épületek megjelölését 
e. a földszint + 10 emeletnél magasabb épületek esetében a tűzoltó szakhatósági 

egyeztetéseinek jegyzőkönyveit, melyekben külön kitérnek a közterületről 
biztosítandó tüzivíz elvárt paramétereire 

A fenti tartalommal hivatalosan benyújtott kérelem felülvizsgálata alapján adja meg 
Szolgáltató az épületek építési engedélyezéséhez a szolgáltatói nyilatkozatát. 

Ettől függetlenül a vízvezeték engedélyezési és kiviteli tervdokumentációját is el kell készíteni 
és a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást megelőzően be kell nyújtani szolgáltató részére 
jóváhagyásra. 

 

K.m.f. 

 

Mellékletek: 

1. Kopaszi Gát Kft. 2016. szeptember 19-i megkereső levele 
2. Fővárosi Vízművek Zrt. FV/5910/2016/3317-2 iktatószámú válaszlevele 
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EMLÉKEZTETŐ 

 

Tárgy: Bp. XI. ker. Lágymányosi öböl és környéke (BudaPart Projekt) ivó- és tüzivíz ellátási 
koncepciója 

Dátum: 2017. február 27., 9:00 óra 

Hely: Fővárosi Vízművek Zrt., Bp. XIII. Váci út 23. 

Jelen vannak: Pálfy Gábor  FV Zrt. Beruházási Ig. beruházási igazgató Szolgáltató 
Kiss György  FV Zrt. Mérnökszolg. O. osztályvezető helyettes Szolgáltató 
Pöhl Tamás  FV Zrt. Mérnökszolg. O. fejlesztési mérnök Szolgáltató 
Hajdú Lajos  FV Zrt. Mérnökszolg. O. fejlesztési mérnök Szolgáltató 
dr. Schrancz Mihály Kopaszi Gát Kft.  fejlesztési igazgató Beruházó 
Szalay Zsolt  Kopaszi Gát Kft.  senior projektmanager Beruházó 
Kelemen A. István VL Mérnökiroda Kft. infra. projektvezető Lebonyolító 

 

Beruházó bemutatja az előzetes egeztetések, a Szolgáltató által adott FV/5910/2016/3317-2 
iktatószámú, 2016. október 26-i keltezésű, a tárgyi Projekt vízellátásával kapcsolatos levél, továbbá a 
2017. november 17-i egyeztetésen a konkrét műszaki kialakítással kapcsolatos megállapodás alapján 
módosított, 2017. február 3-án a Szolgáltató felé megküldött levélhez mellékelt koncepciótervet. 

Beruházó négy témában kéri Szolgáltató állásfoglalását: 

I. Magántulajdonban lévő ingatlan alá kerülő közcélú ivó- és tüzivíz vezeték üzemeltetése 

Beruházó elmondja, hogy a 2016 decemberében jogerőre emelkedett új Kerületi Építési Szabályzat 
(KÉSz) alapján a Hauszmann Alajos utca Budafoki út és Lágymányosi öböl közötti részének hozzávetőleg 
kétharmada közpark (Zkp) övezetbe kerül, mely közpark magántulajdonban marad. Ennek 
folyományaként: 

1. a Hauszmann Alajos utcában jelenleg meglévő, a Budapest Főváros tulajdonában, és 
Szolgáltató üzemeltetésében lévő ivó- és tüzivíz gerincvezeték egy része (kb.322 fm hosszban) 
magántulajdonú ingatlanra kerül 

2. a BudaPart Projekt tervezett új közterületi utcái alatt kialakítandó új ivó- és tüzivíz körvezeték-
hálózat egy rövid szakaszon (kb. 22 fm) keresztezi a magántulajdonú ingatlant. 

Beruházó kérdése, hogy Szolgáltató milyen feltételekkel veszi üzemeltetésbe a magántulajdonú 
ingatlan alá kerülő vezetékeket. 

Szolgáltató elmondja, hogy kizárólag a Budapest Főváros hatáskörébe tartozó vízvezetékeket vesz át 
üzemeltetésre. Ennek megfelelően Budapest Fővárossal kell megállapodást kötni a magántulajdonú 
területek alá kerülő (új és meglévő) vezetékek tulajdonjogáról és/vagy üzemeltetési feltételeiről. Ez a 
gyakorlatban egy, a műszaki átadás lezárását megelőzően megkötésre kerülő vezetékjogi 
megállapodást jelent, melynek előkészítését a Budapest Fővárossal azonban mielőbb el kell kezdeni. A 
megállapodás mellékleteként készülő földhivatali vázrajzot nyílt árkos bemérés alapján kell elkészíteni, 
a csőpalásttól számított 2,5-2,5 m széles sávra. Szolgáltató a megkötött vezetékjogi megállapodás, 
illetve az az alapján a Földhivatal által záradékolt vezetékjogi vázrajz birtokában járul hozzá a műszaki 
átadás lezárásához. 
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II. Ivó- és tüzivíz vezeték műszaki tartalma 

Szolgáltató a 2017. február 3-án megküldött koncepció felülvizsgálata alapján az alábbi észrevételeket 
teszi: 

1. a Hauszmann Alajos utcában meglévő gerincvezeték, a FV/5910/2016/3317-2 iktatószámú 
levelében szereplőkkel ellentétben teljes hosszában kiváltandó, mivel a jelenlegi 
nyomvonalán építési telkeket is érint; 

2. a vízvezeték keresztmetszeti elhelyezésével kapcsolatban külön egyeztetést tart 
szükségesnek; 

3. a Hauszmann Alajos utcai gerincvezeték, valamint a kialakítandó közterületek alatt tervezett 
új gerincvezeték(ek) összekötését – a FV/5910/2016/3317-2 iktatószámú levelében 
szereplőkkel összhangban – üzemeltetési és vízminőségi szempontból szükségesnek tartja. 

Kéri a fentiek figyelembevételét a tervezés során. 

 

III. Ivó- és tüzivíz vezeték tervezésének és megvalósításának menete 

Beruházó kérésére Szolgáltató az alábbiakban foglalja össze a tervezéssel és a megvalósítással 
kapcsolatos ügymenetet: 

1. a Beruházónak szándéknyilatkozatban kell rögzítenie, hogy mind az újonnan épülő, mind a 
kiváltó vezetékeket közcélú hálózatként kívánja kialakítani, és üzemeltetésre át kívánja adni 
Szolgáltató részére, továbbá, hogy saját forrásból vállalja a kiépítés költségeit. A 
szándéknyilatkozat mintáját Szolgáltató eljuttatja Beruházó részére; 

2. a Beruházó által megbízott Tervezőnek fel kell vennie a kapcsolatot Szolgáltatóval, hogy a 
kialakítás műszaki részleteit egyeztessék; 

3. a Tervezőnek kiviteli szintű tervet kell összeállítania, és benyújtania Szolgáltató részére 
üzemeltetői jóváhagyás céljából; 

4. a Szolgáltató a terveket az I. pontban leírt, vezetékjoggal kapcsolatos feltételek előírása 
mellett jóváhagyja; 

5. a tervek a szolgáltatói jóváhagyás birtokában Tervező által beadhatók vízjogi létesítési 
engedélyezésre; 

6. a kivitelezés a jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg, a Beruházó által 
kiválasztott szakkivitelező által. A kivitelezéshez Szolgáltató műszaki felügyeletet biztosít, de 
műszaki ellenőrzést nem; 

7. a műszaki átadás feltétele a vízvezeték szakszerű, a jogerős vízjogi létesítési engedély szerinti 
megépítése, illetve az I. pont szerinti záradékolt vázrajz és aláírt vezetékjogi megállapodás 
megléte; 

8. a vízvezeték a műszaki átadás sikeres lezárása után helyezhető legkorábban nyomás alá. 

 

IV. Épületek építési engedélyezéséhez szükséges elvi nyilatkozatok 

Beruházó elmondja, hogy az első három tervezett épület (BO C irodaház, BR A és BR C lakóházak) 
vízellátásával kapcsolatos elvi nyilatkozatot kért Szolgáltatótól. Az építési engedélyezési eljárás 
megindításához szükséges Szolgáltató nyilatkozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
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(Tűzoltó) felé az igényelt tüzivíz mennyiség és intenzitás biztosíthatóságáról. Az épületek tüzivíz 
igényeit az alábbi táblázat foglalja össze: 

  Tüzivíz igény 
Épület Elvi kérelem iktatószáma Külső Belső Összes 

BO C irodaház 2760176 2 700 l/perc 4 × 200 l/perc *3 500 l/perc 
BR A lakóház 2760163 3 600 l/perc 300 l/perc 3 900 l/perc 
BR C lakóház 2760164 3 000 l/perc 400 l/perc 3 400 l/perc 

* 2 óra időtartamra 

Szolgáltató elmondja, hogy a kért tüzivíz igény – a tervezett új gerincvezeték kiépítése és a Hauszmann 
Alajos utcai kiváltás megvalósítása után – biztosíthatóvá válik. Hivatalos nyilatkozatot a beadástól 
számított 15 napon belül ad, a kérelmekre. 

 

 

 

K.m.f. 

 







a) b) d) e) 
f) 

a) 

a) 

b) 



a) 

b) 

c) 

1. melléklet a 105/2016. (V. 13.) Korm. rendelethez

A Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési 
beruházással összefügg , nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség  üggyé 
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek




	Lapok és nézetek
	V1_ML

	U1K-ET-KM.VI-ML-001-R00-kivaltas.pdf
	REV.pdf
	Lapok és nézetek
	REV


	U1K-EK-KM.VI-ML-001-R00_1.pdf
	Lapok és nézetek
	V1_ML






