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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Bp. XI., Madárhegy utca 

(Kőoltár utca - Kányakapu utca között) 

XI., Kányakapu utca  

(Madárhegy utca - Gyimesbükk utca között) 

dn 160 PE 

növelt kisnyomású gázvezeték építés 

 

KIVITELI TERV 

 

 

ELŐZMÉNYEK 
A tárgyi dokumentációt a SASAD RESORT II. Hungary Ingatlanfejlesztő Kft. megbízásából 

készítettük. A kiviteli terv tárgya a XI., Madárhegy utca  - Kőoltár utca kereszteződésében 

lévő dn 200 PE növelt kisnyomású gázvezeték, ill. a XI., Kányakapu utca – Gyimesbükk utca 

kereszteződésében lévő dn 160 PE elosztó gázvezetékek összekötése. 

A tervezett dn 160 PE vezeték összekötés a 2017.12.19.-én kelt NKM Földgázhálózati Kft. 

közműnyilatkozata alapján épül. 

A jelen tervdokumentációban tervezett vezeték építésnek, ill. üzembe helyezésének meg kell 

előznie a Gázláng Kft. által a 141/2017 tervszámon tervezett nagy-középnyomású gázvezeték 

építést + a 1528/10 hrsz.-on lévő Fiorentini FRAP 802 típusú 6/0,1 bar nyomásfokozatú 

körzeti nyomásszabályozó állomás Madárhegyi útra történő áthelyezését. 

 

 

ALAPADATOK 
A tervezéshez szükséges közműadatokat az NKM Földgázhálózati Kft. gázhálózati és az 

üzemeltető közművállalatoktól szereztük be, a helyszínrajzon ezek alapján ábrázoltuk. 

 

Beszereztük a terület Hivatalos helyszínrajzát, Tulajdoni lapjait. 

A geodéziát a jelen helyzetnek megfelelően ábrázoltuk. 

Felhasználtuk továbbá a NKM Földgázhálózati Kft. által szolgáltatott adatokat, 

információkat. 

 

 

TERVEZETT VEZETÉK KÖRNYEZETÉBEN A KÖZMŰ HELYZET 
A tervezési területen üzemelő közművek találhatók, ezek az alábbiak: 

Meglévő nagy-középnyomású gázvezeték, növelt kisnyomású gázvezeték, csatorna, 

vízvezeték, Magyar Telekom kábel, ill. ELMŰ elektromos kis-, középfeszültségű kábelek. 

 

Ábrázolásuk az illetékes szolgáltatóktól beszerzett adatok alapján történt. 

 

Tekintettel arra, hogy a szolgáltatók nyilvántartásai hiányosak, pontatlanok, illetve az ELMŰ 

kis, illetve középfeszültségű digitális adatszolgáltatása nem méretarányos, ezért az adatokért 

felelősséget vállalni nem lehet, a meglévő közműveket az illetékes közművállalatok a tervre 
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vonatkozó nyilatkozata szerint kell figyelembe venni, illetve szükség esetén helyükről kutató 

árokkal kell meggyőződni. 

 

A Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X.11.) GKM. 

rendelet alapján a tervezett gázelosztó vezeték biztonsági övezete 2-2m. 

 

 

TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA 
 

A tervezett dn 160 PE növelt kisnyomású gázvezeték a XI., Madárhegy utca  - Kőoltár 

utca kereszteződésében lévő dn 200 PE növelt kisnyomású gázvezetéktől indul, 7,0 m-re a 

Madárhegy utca 1597 helyrajzi számú ingatlan kerítésétől. 2 db 90º-os iránytörést követően 

halad a Madárhegy utcában lévő földút szélén, 2,5 m-re a Madárhegy utcai ingatlanok 

telekhatárától. A 0+067-es szelvénynél 2 db 90º-os iránytörést követően áttér a földút 

túloldalára majd 5,0 m-re halad az ingatlanoktól. 

A 0+150 – 0+182 szelvények között a dn 160 PE vezeték anyagában hajlítva épül, 

melynek hajlítási sugara 59 m. A 0+182 szelvénynél egy 15º-os ívidom kerül beépítésre 

A 0+182 - 0+213-as szelvények között a vezeték szintén anyagában hajlítva épül, melynek 

hajlítási sugara 77 m. 

A 0+213 – 0+282 szelvények között a tervezett gázvezeték a Kányakapu utca páros 

oldali telekhatárától 8,0 – 8,5 m-re halad, min. 1,0 m távolságot tartva az üzemelő dn 200 PE 

vízvezetéktől. 

Az új dn 160 PE növelt kisnyomású gázvezeték a Kányakapu utca 22. számú ingatlan 

bal oldali telekhatárától 1,8 m-re köt vissza az üzemelő dn 160 PE növelt kisnyomású 

gázvezetékre. 

 

A vezeték építése során az NKM Földgázhálózati Kft. technológiai, műveleti 

utasításainak, valamint műszaki követelményeinek betartása kötelező, lásd a „Műleírás 

melléklete”-ben. 

 

 

ÜZEMBEHELYEZÉSI TERV 
Az új vezeték üzembe helyezése annak sikeres szilárdsági és tömörségi nyomáspróbája után 

történik.  

A jelen tervdokumentációban tervezett vezeték üzembe helyezésének meg kell előznie a 

Gázláng Kft. által a 141/2017 tervszámon tervezett nagy-középnyomású gázvezeték építést + 

a 1528/10 hrsz.-on lévő Fiorentini FRAP 802 típusú 6/0,1 bar nyomásfokozatú körzeti 

nyomásszabályozó állomás Madárhegyi útra történő áthelyezését. 

   

Sorrend: 

- Az új elosztóvezeték megépítése, nyomáspróbája 

- Meglévő gázvezeték kiszakaszolása, vezeték összekötés 

- Az új elosztóvezeték gáz alá helyezése CS1 irányából, kilevegőztetése a CS2 

csomópontban ideiglenesen kialakított lefúvatási ponton 

 

Az új rendszer gáz alá helyezését, az NKM Földgázhálózati Kft. érvényes technológiai és 

műveleti utasításainak értelemszerű és pontos betartása mellett kell végezni.  

Ezek közül kiemeljük: 

 

Robbanásvédelmi dokumentáció 

FG-IV-B21-MK001 
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Kisnyomású gáz elosztó és leágazó elosztó vezetékek üzembehelyezése 

FG-III-B21-TU009 

 

 

TALAJMECHANIKA 
A gázelosztó vezetéket nyílt munkaárokba kell fektetni, melynek munkaárka, ill. a kötéséhez 

szükséges fejgödrei zártsorú dúcolással készülnek. A munkaárok szélességét és mélységét a 

méretkimutatás és mennyiségszámítás, illetve a mintakeresztszelvény szerint kell végezni. 

Talajvíz nem várható. 

 

 

FORGALOMTECHNIKA 
A gázhálózati munkák idejére életbelépő ideiglenes forgalmi rendről külön terv készült. Az 

ideiglenesen kihelyezendő jelzőtáblákat a forgalomtechnikai terv tartalmazza. Lásd. a 

forgalomtechnikai helyszínrajzot és műszaki leírást. 

 

Budapest, 2018. január 

  

 

 

 

 

 

 

Monok Gábor      Schäfer József 
 tervező tervező 

 


