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1. A MUNKA TÁRGYA  
 

A Péterhegy Resort Kft., mint Beruházó a Péterhegyi lakóparkhoz kapcsolódó külső útcsatlakozás kiépítését 
tervezi. A külön dokumentációban tervezett Útépítési tervhez kapcsolódóan a GLS-AQUA Kft. az MM Művek 
Építésziroda, mint Generáltervező megbízásából elvállalta a Vízelvezetési kiviteli terv elkészítését. 
 
Jelen Műszaki leírás a Budapest XI.ker. Péterhegyi lakópark, Külső útcsatlakozás engedélyezési tervhez 
kapcsolódó Vízelvezetési kiviteli terv  dokumentáció részét képezi. 

2. ELŐZMÉNYEK, K IINDULÁSI ADATOK ISMERTETÉSE  
 
A kiviteli tervezést megelőzően a tervezett vízelvezetési megoldással kapcsolatosan 2017. június hónap ban 
a Fővárosi Csatornázás Művek Zrt.-vel egyeztetést tartottunk. 
Az előzetes tervegyeztetésen elhangzottak alapján készítettük el jelen kiviteli tervdokumentációt. 
 
A kiviteli tervdokumentáció elkészítésénél az alábbi adatok, dokumentációk álltak rendelkezésre. 

 
• Geodéziai felmérés, digitális tervezési alaptérkép – kapott adatszolgáltatás 
• Kapcsolódó Útépítési tervdokumentáció – kapott adatszolgáltatás 
• Közművek szakági helyszínrajzai 
• Előzetes tervegyeztetések 

 
A meglévő közművek adatait a közmű-szolgáltatók szakági nyilvántartásából szereztük be. Felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy a tervdokumentációban szereplő meglévő közművekre vonatkozó adatokkal (nyomvonal, 
mélység, anyagminőség, műszaki állapot) kapcsolatosan a Tervező semminemű felelősséget nem vállal. 
 
Fentiekre való hivatkozással a kivitelezés megkezdé se előtt a keresztez ő, illetve kapcsolódó 
közművek pontos helyét méretét kutatóárkok létesítésével  fel kell tárni. A feltárás eredményének 
ismeretében a terv esetleges módosítását el kell vé gezni, a közm ű üzemeltet őtől szakfelügyeletet kell 
kérni! 

3. TALAJMECHANIKAI ADATOK ISMERTETÉSE  
 A GEOEXPERT Kft. által 2017. április hónapban készített szakvélemény szemelvényét az alábbiakban  
 ismertetjük: 
 

A terepfelszín alatt a fúrásokban 3,7-5,6 méter vastag, vegyes, heterogen, epitesi törmelekes, salakos, 
agyagos-homokos feltoltest (Mg) tártunk fel. A feltöltés lazaközepesen tömör állapotú. A patak túloldalán 
készített 8.fúrásban csak 2,1 méter volt. 
 
Alatta mindenhol egy igen puha, kb. 4-7 méter vastag, szurke, valtozoan szerves (jellemzően kozepesen 
szerves) kozepes-kover agyag (orgCl) található. Ez a holocén üledék igen puha, magas víztartalmú, de a 
konzisztencia vizsgálatok alapján sokszor gyúrható-merev állapotú. A teljes terület alatt megtalálható. 
Az oliogocen osszlet a felszín alatt 9,8-11,5 méteres mélységben jelenik meg. Az összlet sárgásbarna-
barnásszürke-szürke színű, változatos összetételű, sokszor apróköves, jellemzően homokos (iszapos) 
agyagnak (sasiCl) minősíthető, de van ahol nagyobb homoktartalom mellett agyagos homoknak 
azonosítható. Ez az oligocén alapréteg nagy vastagságú, közepesen kemény-kemény, tömör, jó teherbíró 
összlet. A CPT szondákban látszik, hogy tömörsége azért változó, egyes szondákban (2. és 3. jelű) a 
csúcsellenállás mélyebben sem növekszik meg számottevően, ugyanakkor a többi szondában láthatóan a 
csúcsellenállás már 8-10 MPa értékre (vagy a fölé) növekszik, ott állandósul. 
 
A 8.CPT szonda a patak túloldalán a hídhoz készült. Itt (az összes feltárás közül egyedül ebben a 
szondában) a felső puha feltöltés és szerves réteg alatt kb. 5,5 méteres mélységben egy kb. 2 méter vastag 
tömör kavicsos-homokos betelepülés jelenik meg, majd alatta az oligocén agyag. Ezt a kavicsos réteget a 
többi feltárásban nem észleltük. 
 
A talajvíz a fúrásokban a terepszint alatt változó, 2,85-4,5 méteres mélységben, a 111,45-112,50 mBf. 
szintek között állt be. Ugyanakkor nem volt lehetőség hosszútávú megfigyelésre, a feltöltés a fúrólyukban 
hamar beomlott, így sok fúrásban nem tudtuk a min. 1 napos nyugalmi vízszintet megmérni. A fúrásunk 
idején a patak vízszintje kb. a 112,50 mBf. szinten volt, tehát legmagasabban észlelt fúráskori vízszinten, 
tehát valószínűleg az összes többi fúrásban is beállt volna közel hasonló vízszint. 
A talajvíz szintjét egyértelműen a mellette lévő Hosszúréti patak vízszintje határozza meg. A patak jelenleg 
szabályozás alatt áll, a patakmeder változott és nem áll rendelkezésre még a patakra megadott pontos 
MÁSZ (mértékadó árvízszint). 
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Amennyiben a kivitelezés során a munkaárokban, ille tve munkagödörben talajvíz jelenne meg, a 
munkálatokat azonnal le kell állítani. Az üzemeltet őt, tervez őt, beruházót értesíteni kell. A kialakult 
helyzet ismeretében esetlegesen a Kivitelez őnek víztelenítési tervet kell készítenie! 

4. A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE  
 

A tervezési területen és annak környezetében az alábbi közművek találhatóak. 
 
Kapolcs utca  

 
Megnevezés Hely Méret, anyag 
 (páratlan számozású telekhatárók mérve)  
 
Vízvezeték mintegy 3,7 m-re DN100 KPE 
Kisnyomású gázvezeték mintegy 4,6 m-re  dn200 PE 
Szennyvízcsatorna, gravitációs mintegy 7,9 m-re Ø30 PVC 
Csapadékvízcsatorna, gravitációs mintegy 9,5 m-re Ø50 PVC 
Kisfeszültségű elektromos hálózat mintegy 1,5 m-re földkábel 
Középfeszültségű elektromos hálózat mintegy 14,8 m-re földkábel 
Közvilágítás hálózata mintegy 12,8 m-re földkábel 
Hírközlés (Magyar Telekom Nyrt.) mintegy 2,8 m-re földkábel 
UPC Magyarország Kft. hírközlés mintegy 3,9 m-re földkábel 
 

(556/21) hrsz.-ú közterület  
 

Az ingatlanon belül a Kapolcs utcával közel párhuzamos nyomvonalon a szakági nyilvántartás szerint 
10 kV-os elektromos földkábel nyomvonala húzódik. A patak mellett MVM NET Zrt. optikai földkábele 
épült ki. 
A szakági nyilvántartások szerint ezen közterületen belül egyéb közművezeték nem üzemel. 
 

A meglév ő közművek elrendezését a mellékelt CS-02.sz. M=1:200 ma. Helyszínrajz mutatja. 
 
FELHÍVJUK A FIGYELMET ARRA, HOGY A MEGLÉV Ő KÖZMŰVEK ADATAIT A KÖZM Ű 
ÜZEMELTETŐK SZAKÁGI TERVTÁRÁBÓL SZEREZTÜK BE, AZOK HELYESSÉGÉÉRT A TERVEZ Ő 
SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL! A MEGLÉV Ő KÖZMŰVEK ADATAI CSAK 
TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL SZEREPELNEK, ÍGY A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE EL ŐTT A 
CSATLAKOZÓ, ILLETVE A KERESZTEZ Ő KÖZMŰVEK PONTOS HELYÉT, MÉRETÉT KUTATÓAKNÁK 
LÉTESÍTÉSÉVEL FEL KELL TÁRNI! A FELTÁRÁS EREDMÉNYÉNEK ISMERETÉBEN A TERV 
ESETLEGES MÓDOSÍTÁSÁT EL KELL VÉGEZNI! 

5. A TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE  
  
Az alábbiakban tervezési területenként ismertetjük a tervezett vízelvezetési megoldást. 
 
A tervezést megelőzően 2017. június hónapban a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel előzetes 
tervegyeztetést folytattunk, melynek értelmében a külön dokumentációban tervezett útpályán keletkező 
csapadékvizet a Kapolcs utcai Ø50 cm-es csapadékvízcsatorna fogadni tudja. 
 
A tervezett CS1-0 j. Ø30 PVC-U SN4 -Ø30 b. anyagú csapadékvízcsatorna a Kapolcs utcai meglévő Ø50 
cm-es csapadékvízcsatorna „A” jelű tisztítóaknájába csatlakozik 113,71 mBf folyási fenékszinten. A 
befogadónál a terepszint 115,63 mBf, a folyási fenékszint pedig 113,51 mBf. 
 
A befogadóba való csatlakozás után a tervezett csatorna nyomvonala alulról keresztezi a meglévő 10 kV-os 
és közvilágítási elektromos földkábeleket, majd az 1.sz. tisztítóaknától kezdve a külön dokumentációban 
tervezett útpálya tengelyében halad tovább. A tervezett csapadékvízcsatorna a befogadó és az 1.sz. 
tisztítóakna között D315 PVC-U SN4 csőből I= 5‰ eséssel épül. Az 1.sz. tisztítóaknánál a rendezett 
terepszint 115,67 mBf, a folyási fenékszint pedig 113,85 mBf. 
 
Az 1.sz. tisztítóaknát követően a tervezett csatorna Ø30 b. csőből I= 5‰ eséssel épül. A betoncső C25/30-
X0b-H-24-F1 betonágyazatba kerül elhelyezésre. 
 
A 2.sz. tisztítóaknába csatlakozik a „V1” jelű víznyelőakna DN200 göv. csőből épülő bekötőcsatornája, míg a 
3.sz. végaknába a „V2” jelű víznyelőakna DN200 göv. csőből épülő bekötőcsatornája csatlakozik. 
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A víznyelők előregyártott, elfordítható beton akna elemekből, BEGU rácsozattal épülnek. A víznyelők 
bekötőcsatornái I=25‰ eséssel kerülnek elhelyezésre. 
 
A tervezett csatorna helyszínrajzi elrendezését a m ellékelt CS-02.sz. M=1:200 ma. helyszínrajz, míg 
magassági vonalvezetését a CS-03.sz. M=1:100, 1:200  ma. Hossz-szelvény mutatja. 

6. A CS1-0 J. CSATORNA HIDRAULIKAI ELLEN ŐRZÉSE 
 

Útpálya területe: Aút= 300,0 m2 = 0,03 ha 
Járda területe: Aj= 110,0 m2 = 0,011 ha 
lefolyási tényező útpálya, járda: αú = 0,9 
Csapadékintenzitás (2év 15 perc): i2= 152,2 l/s.ha 
 
Terhelő csapadékvízmennyiség: 
 Qm = αú x (Aú + Aj) x i2 = 0,9 x (0,03+0,011) x 152,2 = 5,6 l/s 
 
A D315 PVC-U SN8 csőből épülő csatorna teltszelvényű vízszállító kapacitása I= 5‰ esés mellett Qt= 81,8 
l/s, míg a Ø30 b. csatorna teltszelvényű kapacitása I= 5‰ esés mellett Qt= 69,1 l/s. 
Mivel Qt= 81,8 l/s; 69,1 l/s >> Qm= 5,6 l/s, így a csatorna a terhelésre megfelel. 

7. ÜZEMELTETÉS 
 

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer műtárgyainak (vezetékek, tisztítóaknák, víznyelőaknák) 
rendszeres és szakszerű karbantartásáról, tisztításáról az Üzemeltetőnek kell gondoskodnia! 

8. KITŰZÉS 
 
A tervezett csatornázási műtárgyak EOV szerinti kitűzési koordinátáit a mellékelt Helyszínrajz tartalmazza. 

9. FELHASZNÁLT ANYAGOK  
 

Csőanyagok 
 
A tervezett gravitációs csővezetékek SN8 PVC-U csőből, illetve csőidomokból, valamint Ø30 b. csőből 
épülnek. 
 
Tisztítóaknák 
 
A tisztítóaknák Ø100 cm-es aknakamrával, néhol helyen Ø80 cm-es aknakamrával, Ø100/80/30 cm-es alsó 
szűkítővel, illetve Ø80 cm-es aknagyűrűkből, valamint Ø80/60 cm-es felső szűkítővel, előregyártott 
aknaelemekből épülnek. 
A tisztítóaknák lefedése Ø600 mm-es öntöttvas D400 terhelési osztályra megfelelő aknafedlappal és kerettel 
történik. 
A korrozióálló bevonatos köracélhágcsók az aknába utólagosan kerülnek beépítésre. 
 
Az akna fedlap és keret cm pontosságú szintbehelyezéséhez a DURA LEVEL System elemek, vagy ezzel 
egyenértékű elemek használhatóak! 
 
A tisztítóaknák, tisztítónyílások lefedése el őtt a beépítend ő aknafedlapra és keretre vonatkozó 
előírásokat az Üzemeltet ővel ismételten egyeztetni kell! 
 
Víznyelőaknák 
 
A tervezett víznyelőaknák elfordítható típusú beton elemekből, hordalékfogós aknakamrával épülnek. A 
víznyelők lefedése D400 terhelési osztálynak megfelelő (BEGU típus) rácsozattal történik. 
 
Valamennyi elem beépítése során a Gyártó el őírásait maradéktalanul be kell tartani! 

10. BETARTANDÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK  
 
A kivitelezés megkezdése el őtt a keresztez ő, illetve kapcsolódó közm űvek pontos helyét méretét 
kutatóárkok létesítésével fel kell tárni. A feltárá s eredményének ismeretében a terv esetleges 
módosítását el kell végezni, a közm ű üzemeltet őtől szakfelügyeletet kell kérni! 
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10.1 ÁLTALÁNOS EL ŐÍRÁSOK  

 
A tervezést során betartottuk az érvényben lévő nemzeti és EU-os szabványok előírásait, továbbá több 
egyeztetés történt a közművek üzemeltetőivel, illetve a közutak kezelőivel, amely alapján a betartandó 
műszaki követelmények pontosításra kerültek. 
 
A kiviteli tervek elkészítésekor, illetve a kivitelezés alatt jelen fejezetben és a vonatkozó engedélyben 
(Üzemeltetői hozzájárulás és/vagy Elvi Vízjogi engedély, stb.) rögzítetteket be kell tartani és ennek keretein 
belül kell a létesítményt megvalósítani. A figyelembe veendő előírások körét azonban valamennyi érvényes 
magyar előírás összessége jelenti, és nem korlátozódik csupán a Dokumentációban szerepelőkre. 
 
Bár a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény szerint a nemzeti szabvány alkalmazása 
önkéntes, ettől eltérni csak az alkalmazott műszaki megoldás igazolása mellett lehet, illetve vannak olyan 
műszaki tartalmú jogszabályok, amelyek - illetve a magukba foglalt nemzeti szabványok - betartása kötelező 
érvényű. 
 
Olyan esetekben, amikor az előírások vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi szinteket 
jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtják, a hatósági előírásokat, illetve az üzemeltetővel történt 
egyeztetésen meghatározottakat kell figyelembe venni. 

10.2 FÖLDMUNKÁK , MUNKAÁROK KIALAKÍTÁSA  

A kivitelezés megkezdése előtt a talajmechanikai feltárásokat szükség szerint olyan részletességgel kell 
kiegészíteni, amely a kivitelezés követelményeinek megfelel. A megvalósítás során a vizsgálatok szerinti és  
a tényleges talajjellemzők és/vagy talajvízszintek (talajvízminőségek) között tapasztalt eltérések esetén a 
szükséges módosításokat a Kivitelezőnek el kell végezni. 
 
A munkaárkot a „Munkaárok mintakeresztszelvény” című tervrajzon szerepeltetettek betartásával kell 
kialakítani. 
 
A munkaárok fenékszintjét úgy kell meghatározni, hogy az alsó ágyazati réteg vastagságával legyen 
mélyebben a tervezett folyásfenékhez képest. 
 
Az alsó ágyazati réteg vastagsága: minimum 200 mm, normális talajviszonyok mellett  
 
A csatorna felső ágyazati réteg vastagságát (a beágyazási szöget) az alkalmazott csőanyag szilárdsági 
követelményeinek megfelelően kell kialakítani. 
 
Általános esetben a 90º-os beágyazási szögnek megfelelő ágyazati kialakítást lehet alkalmazni.  

 
A munkaárokban a földvisszatöltést réteges tömörítés mellett az alábbi tömörítési értékek betartásával kell 
elvégezni: 
 
Ágyazati réteg: Trγ = 90 % 
Csőzóna és csőzóna felett: Trγ = 85 % 
Pályaszerkezet alatt 50 cm vastagságban: Trγ = 90 % 
Visszatöltésre felhasználható anyagok: 
 
Ágyazati anyagok: Jól tömöríthető szemszerkezetű, éles kavicsokat nem tartalmazó bányahomok. 
 
Helyszíni talajok: Az újra felhasználható helyszíni anyagok feleljenek meg a tervezési előírásokban 
megkívánt tömöríthetőségi követelményeknek, legyenek mentesek minden csőkárosító anyagtól. (pl. 
fagyökér, szemét, szerves anyag, 75 mm-nél nagyobb rögök, hó és jég)  
 
Nem használhatók földvisszatöltésre a nem tömöríthető talajok, a 30 cm-nél nagyobb rögök, valamint fagyott 
talajok. 
 
AMENNYIBEN A MUNKAÁROKBAN, ILLETVE MUNKAGÖDÖRBEN TALAJVÍZ, RÉTEGVÍZ JELENNE 
MEG, ÚGY A MUNKÁLATOKAT AZONNAL LE KELL ÁLLÍTANI ÉS A KIVI TELEZŐNEK VÍZTELENÍTÉSI 
TERVET KELL KÉSZÍTETTNIE! A MUNKÁLATOK CSAK JÓVÁHAGYOTT VÍZTELEN ÍTÉSI SZAKÁGI 
TERV ALAPJÁN FOLYTATHATÓAK! 
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10.3 KÖZMŰKIVÁLTÁSOK , VEZETÉKEK VÉDELME  

A megvalósítandó létesítmények azáltal, hogy azokat részben közterületen kell megvalósítani, kapcsolatban 
vannak a területen meglévő már üzemelő egyéb közművekkel. 
 
Mivel a közműszolgáltatók által megadott adatszolgáltatások bizonytalanságot hordoznak magukban, ezért a 
kivitelezés megkezdését megelőzően ismételten meg kell keresni az illetékes közművállalatokat, és 
egyeztetést kell lefolytatni az esetleges érintettség megállapítása érdekében. Ezen túlmenően helyszíni 
közműfeltárásokat kell végezni a meglévő közművek nyomvonalának pontosítása, illetve a közműmentes 
építési nyomvonal megállapítása céljából. Továbbá előzetesen fel kell tárni minden olyan jelentős keresztező 
közművet, amelynek mélységi elhelyezkedése befolyásolhatja a tervezett csatorna magassági 
vonalvezetését. 

 
Amennyiben a feltárások alapján a meglévő közművek elhelyezkedésének tekintetében jelentős eltérés 
mutatkozik, és ez befolyásolja a tervezett közmű vezeték helyszínrajzi és magassági nyomvonalvezetését, ki 
kell váltani az útban lévő vezetéket és/vagy módosítani kell a terveket. 
 
A tervezett műtárgyak, építmények munkagödrének közműmentesítése előtt a Kivitelező feladata a közmű 
kezelő szakfelügyeletének biztosítása. 
 
A beruházás során megvalósítandó közmű és közműjellegű vezetékek építésével érintett területeken lévő 
többi közművet és közműjellegű vezetéket (víz-, gáz-, távhő vezetékek, csapadék- és szennyvízcsatornák, 
elektromos és távközlési kábelek, stb.) védeni kell.  

 
A feszültség alatt lévő légvezetékek, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági övezetében és közelében 
végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani a 11/1984. (VIII. 22.) IpM. sz. rendelet munkavégzést tiltó és 
korlátozó, részletes és tételes balesetmegelőző előírásait. 
 
A közműkiváltásokat a kiváltandó közműre vonatkozó szakmai előírások betartásával kell elvégezni. 
 
Felhívjuk a Kivitelező figyelmét, hogy a rajzokon feltüntetett közművek nyomvonala és mélysége csak 
tájékoztató jellegű, ezért a kivitelezést az összes meglévő közmű kézi feltárásával kell kezdeni az 
üzemeltetők szakfelügyelete mellett. Amennyiben a feltárás során olyan tervtől eltérő mélységű közműveket 
találnak, amely a tervezett közmű vezeték magassági vonalvezetését befolyásolja, vagy a terven nem 
szereplő közművel, valamint villamos vagy távközlési földkábel jelzőszalaggal, vagy téglával találkoznak, a 
földkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervezőt kötelesek értesíteni. A további földkitermelést csak a 
helyszíni szemle után, a tervező hozzájárulásával folytathatják. Az MSZ 7487 és MSZ 7048 szabványokban 
előírt védőtávolságok betartása kötelező. Kivitelezés során a meglévő közművek védelmét, alátámasztását, 
felfüggesztését szakszerűen el kell végezni. 

 
Gázvezeték keresztezése 
 
A kivitelezés megkezdése előtt a gázvezetéket a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szakfelügyelete mellett kézi 
földmunkával fel kell tárni. Gépi földmunkát csak a vezeték feltárása után szabad végezni. A csatorna és 
gázvezeték között a minimális védőtávolság (palásttávolság) 1,0 m. Ha a tisztítóakna külső széle ezen belül 
közelíti meg a gázvezetéket, úgy az utóbbi közművet szaglóval ellátott, gáztömören lezárt, 3,0 m-es 
műanyag védőcsőbe kell helyezni. A gázvezeték utólagos védelmét az üzemeltető (FŐGÁZ Földgázelosztási 
Kft.) szakfelügyelete mellett, gázhálózat kivitelezésére jogosult szakember végezheti el. 
 
Csatorna keresztezése 
 
A csatornát szakfelügyelet mellett kézi földmunkával fel kell tárni.  
 
Földkábel és optikai földkábel keresztezése 
 
A keresztezést és megközelítést a Hírközlés Felügyelet szakhatósági állásfoglalásában leírtak szerint kell 
kivitelezni. A kivitelezés megkezdése előtt az érintett távközlési szolgáltatótól szakfelügyeletet kell kérni, 
különösen ügyelni kell az optikai kábel, az egyéb hírközlő kábelek védelmére. A földkábel érintettsége a 
kivitelezés időszakában fennállhat. 
 
Elektromos földkábel keresztezése 
 
A feszültség alatt lévő légvezeték, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági övezetében és közelében 
végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani a 11/1984. (VIII.22.) IpM. sz. rendelet munkavégzést tiltó és 
korlátozó, részletes és tételes balesetmegelőző előírásait. Az ELMŰ Zrt. -től szakfelügyeletet kell kérni, a 
földkábelek nyomvonalát ki kell méretni. 0,4 kV-os és 20 kV-os kábelkeresztezés és megközelítés fordulhat 
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elő. A fogyasztói csatlakozó földkábelek nyomvonalát a helyszíni nyomok (oszlopcsatlakozás) és az érintett 
ingatlantulajdonosokkal történő leegyeztetés alapján kell feltárni a kivitelezés megkezdése előtt. 

10.4 HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK  

 
A közművezetékek építését követően a Kivitelezőnek az Útkezelő vonatkozó előírásai alapján kell 
helyreállítania a burkolatot 
 
Az építés során a pályaszerkezet mellett szabadon futó földműveket (padka, rézsű, árok, szegély) is az 
eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani amennyiben ezek megsérülnek. 
 
Az építési munkák során elpusztult gyepet is az eredeti állapot szerint kell pótolni. A munkák során kivágott 
cserjék, fák és egyéb növények pótlására legalább a kivágott növényzet biomasszájának megfelelő 
mennyiségű növényzetet kell telepíteni az építési munkával érintett területen. 

10.5 A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT ELKÉSZÍTENDŐ TERVEK 

 
Közműkeresztezések, kiváltások terve 
 
A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező a tervezési területen lévő közműhelyzetről kutatóárkok 
készítésével köteles meggyőződni. Ezek alapján az építés során felléphetnek olyan körülmények, melyek 
alapján adott közművezetéket ki kell váltani. Ezen szakaszokra a Kivitelező köteles kiváltási tervet készíteni. 
 
Forgalomtechnikai tervek 
 
A Kivitelezőnek a kivitelezés megkezdése előtt el kell készítenie a közutakat érintő építési munkákhoz a 
forgalomterelési (forgalomkorlátozási) terveket a közutakon végzett munkák elkorlátozási és 
forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben és közutakon folyó munkák 
elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozásának kézikönyvében (ÚT 2-1.119:1998 Útügyi Műszaki 
Előírás) foglaltak betartásával és azokat a közút kezelőjével jóvá kell hagyatni. 

11. KIVITELEZÉSI ELŐÍRÁSOK  
 

Általános követelmények 
 
� A kivitelezési munkákat a befogadótól kell kezdeni.  
� A befogadó feltárása után a szinteket ellenőrizni kell. Az új csatorna aknaközönként épül, ideiglenes 

elzárással és átemeléssel – azokon a helyeken ahol a meglévő csatorna nyomvonalában épül új 
vezeték. 

� A meglévő, de átépítésre kerülő közműveket az átépítés ideje alatt is ideiglenes megoldással biztosítani 
kell. 

� Azokon a területeken, ahol a csatornaépítés során a közúti forgalom is érintve lesz a 3/2001. (I.31.) 
KöViM rendelet alapján kell eljárni. 

� Az építési munkák során felbontott burkolattal rendelkező útpályákat a megrendelő és az üzemeltető 
előírásai szerint kell helyreállítani. 

 
Munkaárok és munkagödör védelme, víztelenítés 
 
Lásd Talajmechanikai fejezetben leírtakat. 
 
 
Üzembe helyezés (Víztartási próba) 
 
A csővezetékek megépülése után, betakarása előtt el kell végezni: 
 
� A nyílt árkos geodéziai felmérést, 
� Nyomóvezeték és műtárgyai esetében a nyomáspróbát. 

 
Gravitációs csatornák és műtárgyaik esetében a víztartási próbát. 
Az átemelők üzembe helyezést megelőzően próbaüzemet kell végezni, próbaüzemi előírás és ideiglenes 
kezelési utasítás alapján. A próbaüzem a készre szerelt létesítmény tisztavizes üzempróbáját, próbaüzemét 
is tartalmazza. A próbaüzem megtörténte után végleges kezelési utasítást kell készíteni. 
Az elkészült csatornaszakaszokon az átadás-átvétel előtt az alábbi szabványokban megfogalmazottak 
szerinti vizsgálatokat kell elvégezni: 
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MSZ EN 1610 Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata 
MSZ 10-310:1986 Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli nyomás alatti vízszállító csővezetékek 
MSZ 10-311:1986 Vízügyi létesítmények. Zárt szelvényű gravitációs csatornák 

12. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

Az építés során olyan technológiát kell alkalmazni, mely a környezetet nem veszélyezteti. 
 
A veszélyes hulladékok keletkezését, ártalmatlanítását, gyűjtését, tárolását a 98/2001. (VI.15.) 
Kormányrendelet és vállalati előírások szabályozzák. 
 
A környék lakói, valamint az ott lévő kommunális, kulturális és idegenforgalmi létesítmények nyugalma 
érdekében kerülni kell a felesleges zajokat. A járművek, építőipari gépek csak a feltétlenül szükséges ideig 
működjenek. A 8/2002(III. 22.) KöM-EüM. együttes rendeletben előírt zajszintet ne lépje túl az építési 
tevékenység zaja a munkahely környezetében. Ha várhatóan túllépi, a környezetvédelmi hatóságtól kell 
zajkibocsátási határérték megállapítást kérni.  

13. MUNKAVÉDELEM , TŰZVÉDELEM 
 

A kivitelezési munkák során az idevonatkozó Munkavédelmi és Tűzvédelmi előírásokat, rendeleteket 
maradéktalanul be kell tartani! 
 
Vonatkozó előírások, rendeletek: 
 
Az építőipari kivitelezési munkák során a generálkivitelező legfontosabb feladatáról az 1993. évi XCIII. tv. a 
munkavédelemről (továbbiakban Mvt.) 40. §-nak (2) bekezdése rendelkezik: 
Mvt. 40. § (2)  „Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat 
egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a 
munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az 
egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett  
munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat 
tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt munkáltató, ilyen 
kikötés hiányában a fővállalkozó, illetve bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a 
tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a 
felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik.” 
 
 - 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

 megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 
-  65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 4. § (6) bekezdés. 
- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről. 
- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5. sz. melléklet 2. pontja. 
- 18/2001. (IV. 28.) EÜM rendelet 5. § (1). 
- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. sz. melléklet 1. és 2. pontjai. 
- 47/1999. (VIII.4.) GM rendelettel kiadott Emelőgép Biztonsági Szabályzat 
- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
- 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
 
 

Budapest, 2017. július hó. 
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