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SZENNYVÍZ BEKÖTÉS MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

5 lakásos Társasház 

1118 Budapest, Kelenhegyi út 31/c. hrsz.:5442/1 

engedélyezési tervéhez 

Építtető: Dimensio Mérnöki Iroda Kft. 

 

 
A terv a Budapest, XI. kerület Kelenhegyi út 31/c.  (hrsz:5442/1) ingatlan házi bekötőcsatorna és 

a házi csatornabekötés engedélyezési tervét tartalmazza. 

A terület egyesített csatornahálózathoz tartozik. Az ingatlan csapadékvize a közcsatornába kerül 

bevezetésre. 

A tervezett 5 lakásos társasház a Kelenhegyi út 31/c. sz. alatt található. Az ingatlan nem rendelkezik 

bekötő csatornával az utcai közcsatornára.  

A Kelenhegyi úti befogadó közcsatorna a ø50-es üpe egyesített csatorna. A Kelenhegyi úton a járda 

vonalában gázcső alépítmény halad, az úttest alatt csatorna és vízvezeték található.  

A dokumentáció a meglévő közművek adatait a szolgáltatók nyilvántartása alapján tartalmazza. A 

szolgáltatók nyilvántartásában szereplő adatok tájékoztató jellegűek. A munka megkezdése előtt a 

közművezetékek pontos helyét és mélységét kutatóárokkal fel kell tárni. 

 

Tervezés megoldás: 

 

Figyelembe véve a meglévő, adott lehetőségeket a telekhatáron belülre, a házi bekötővezetékre 

aknát, az utcában DN DN200PVC-U szelvényű házi bekötőcsatornát terveztem.  

A Kelenhegyi úton a tervezett belső csatorna-hálózat a járda szint alatt cc. 1,8 m-en köt be a tervezett 

DN200 szelvényű műanyag tisztítónyilásba.  

 

Épül összesen 

- A tervezett DN200 PVC, SN8 csatorna takarása 1,8 -2,7 m között van, (járda alatt) esése 100‰, 

hossza: 4,2 m. 

- 1 db DN200pvc tisztítónyilás 

 

A szennyvíz az ingatlanról közös nyomvonalon kerül kivezetésre a csapadékvízzel.  

 

Csapadékvíz-elvezetés: 

 

A csapadékvíz az ingatlanról közös nyomvonalon kerül kivezetésre a szennyvízzel. A Kelenhegyi út 

irányába az össz mennyiség kerül bevezetésre. 

Közcsatornába bevezethető csapadékvíz mennyiség: 

Csapadék intenzitás:  203 l/s,ha  (2 éves gyakoriság, 10 perc) 



1215 Budapest, Ady Endre út 94.  

Tel: 1/420-4922, 276-0978 

e-mail: epgeptervezes@biturbo.hu 

   

2. oldal 

Q bev =  5,11 l/s 

 

Keletkezett csapadékvíz mennyiség számítása: 

Össz terület: 1258 m2 

Csapadék intenzitás:  270 l/s,ha  (4 éves gyakoriság, 10 perc)  

 64,4 m2 terasz    64,4/10000*270*0,10= 1,59 l/s 

126 m2 cserép tető  126/10000*270*0,9= 1,55 l/s 

 39 m2  rámpa felület              39/10000*270*0= 0,64 l/s 
 Q tenyl =       3,78 l/s 

 

 

A tervezett házi bekötőcsatorna és házi csatornabekötés MSZ EN 1401-1:1999 szerinti 

DN/OD200PVC-U SN8 gyűrűmerevségű, SDR34 csősorozathoz tartozó falvastagságú gumigyűrűs 

illesztésű csatornacsövekből épül, 120o–os homokos kavics ágyazatba fektetve.  

A tervezett házi bekötő csatorna nyílt árkos építési technológiával épül, a munkaárok kialakítása MSZ 

EN 1610 szerint. A munkagödröt forgalmi terhelésre is méretezett, zártsorú dúcolat védelmében lehet 

kiemelni. A csőzónába, a vezeték alá min. 14 cm vastag, míg a cső fölött 30 cm magasságig megfelelő 

ágyazati anyag építendő be. A csővezeték alatti ágyazatot Trγ=90%-ra, míg a vezeték mellett és fölött 

30 cm-es magasságig Trγ=85%-ra kell tömöríteni. A lefektetett csővezeték mellett és felett 30 cm 

rétegvastagságig a tömörítéshez gépi tömörítést alkalmazni nem szabad. Az oldalsó feltöltést és a 

tömörítést a cső két oldalán, ill. a csövek között mindig egyszerre, szimmetrikusan kell végezni. A kézi 

tömörítés legfeljebb 10,0 cm. A csőzóna fölé helyi anyag visszatölthető a durva törmelék eltávolítása 

után. A közművezeték fektetése során az adott gyártmányra vonatkozó utasításokat maradéktalanul be 

kell tartani. A bélelés a kivitelező technológiája szerinti, takart állapotban készül. 

Az elkészült engedélyezési terv a jogszabályokban meghatározott alapvető követelmények (különös 

tekintettel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 31.§ (1), (2), 

(4) bekezdésében megfogalmazottakra) teljesítését biztosító nemzeti szabványokban megha-

tározottakkal azonos vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmaz. A betervezett építési 

termékek elvárt műszaki teljesítményét a 275/2013. (VII.16) Korm. rendelet 4.§ (1) a)-d) pontjainak 

megfelelően határoztuk meg. 

ÜZEMBE HELYEZÉS, VÍZTARTÁSI PRÓBA : AZ ELKÉSZÜLT CSATORNÁK VÍZZÁRÓSÁGÁT NYOMÁSPRÓBÁVAL AZ MSZ 

EN 1610 SZABVÁNY 13.3 PONTJA VÍZZEL VALÓ VIZSGÁLAT („W” MÓDSZER) SZERINT, A CSATLAKOZÓ IDOMMAL ÉS 

BEKÖTÉSSEL EGYÜTT ELLENŐRIZNI KELL. 

Helyreállítási munkák: Az építési munkák során felbontott, utat és járdát eredeti állapotnak megfelelően 

kell helyreállítani (illetve az Önkormányzat által előírt rétegrendet alkalmazva).  Az utcában a bekötés 

építés során a közúti forgalom érintve lesz, itt a 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet alapján kell eljárni. Az 

építési munkák során felbontott burkolattal rendelkező útpályákat az üzemeltető előírásai szerint kell 

helyreállítani. Az építés során a pályaszerkezet mellett szabadon futó földműveket (padka, rézsű, árok, 

szegély) is az eredeti állapotnak  megfelelően kell helyreállítani. 

Munkavédelem: A vonatkozó munkavédelmi előírások betartása mellett végezhető a kivitelezés. A 

munkavédelem alapvető szabályait a munkavédelemről szóló – többször módosított – 1993. évi XCIII.  
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törvény, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

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

Tűzvédelem: A dokumentáció készítése során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18. § 

(1) bekezdésében, a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel közétett Országos Tűzvédelmi Szabályzatban 

foglaltakat betartottuk illetve érvényesítettük. 

Környezetvédelem: Az építés során olyan technológiát kell alkalmazni, mely a környezetet nem veszé-

lyezteti. 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 8/2002(III. 22.) KöM-EüM. együttes rendeletben előírt zajszintet ne lépje túl az építési tevékenység 

zaja a munkahely környezetében. 

 

 

 

 

Budapest, 2017. szeptember hó 

     Tervező: ………………………………………  

Juhász Gábor G-T/01-14347 


