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1,0l Tervezési feladat és alapadatok

k ingatlantulajdonos ASH|RWAD KFT. (1112 Budapest, Budaörsi út 245,)

megbízása alapján készült a terv. Alaphelyszinralzként a FCSM ZRT,

nyilvántartásában lévő térképszelvény, aIapadatként a helyszíni bejárás és a
geodéziai bemérés adatai kerü ltek feldolgozásra.

Az ingatlan jelenleg nincs beépítve és nem csatornázott. A telekre jógaház épül,

mely a Gazdagréti úton lévő csapadék- és szennyviz közcsatornába gravitációsan

beköthető. A Gazdagréti út aszfaltozott, mindkét oldalon aszfalt járdával.

A tervezett és a meglévő közművezetékek a mellékelt helyszínrapon vannak
feltüntefue.

Jelen terv a házi bekötőcsatornával foglalkozik, a házi csatorna tervet a Miskolcry
Energiaterv Kft . készítette.

2.0l Talaimechanika

A területre önálló talajmechanikai szakvélemény nem készült, csak közelító adatok
állnak rendelkezésre, a korábbi építkezéseknél szezett tapasáalatokból lehet

követkeáetni a talajmecha n ika i adottságokra :

. a csatornaépíésnél talajvíz megjelenésére nem kell számítani.

. a munkaárok kiemelése során v-vll. fejtési osáályú talaj megjelenésére lehet

számítani.

o a munkaárok oldalfalának megtámasztása függőleges pallójú, zártsorú dúcolással
történhet.

A munkaárok kialakítására vonatkozóan a csatolt rajzmelléklet, ill. az érvényben lévő

műszaki előírásokban foglaltak adnak útbaigazítást.

3.0/ A tervezett csatorna ismertetése

Az ingatlan gravitációsan csatornázható azulat keresáező házi bekötócsatornával.
Az elvezetendó szennyvíz kommunális jellegű 0,6 m3lnap mennyiségben.

A csapadékvizet 9,0 m3+s szikkasáó aknába kívánják vezetni, melyet túlfolyóval

kötnek ki a közcsatomára. A szikkasáó mérete az ingatlan teljes területén összegyúlt
csapadékvíz mennyiséget be tudja fogadni, de csak az épület tetejéről és a teraszról

vezetik ide a vizet.
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3,1l Házi csatorna

Lsd.: mellékelt Miskolczy Energiaterv Kft. által készített tervdokumentációban,

3,2l Házibekötőcsatorna

Szgn nwíz bekötővezeté k

A bekötés DN 160KG 16,0fm, 50%o lejtésú csócsatomával történik a
Gazdagréti úti DN 300 beton közcsatorna tisáítóaknájára.
A telekhatártól 1,5m-re DN 200mm átmérQű ellenőrző akna épíése
szükséges.

Gsa padékvíz bekötővezeték

A bekűés DN 160KG 14,0fm, Saoloo íejtésű csőcsatornával tórténik a
Gazdagrái úti DN 400 beton közcsatoma tisáítoaknájára.
A telekhatártól 1,0m-re DN 200mm átmérojű ellenórzó akna építése
szükséges.

A tervezett csatornát ,,A" jelű közúti terheIésre méretezve min. 15 cm vtg.

Try=95%-ra tömörített ágyazatra kell fektetni. A csózónában a csővezeték
mellé és fölé 50 cm vastagságban, Try=81o/o-íd, kézzel tömörített l.-ll. osá.
talaj töIthető vissza. A fentieknek statikai szerepük van, feltétIenül betartandók,
tömörítesük az MSZ 9049 előírása szerint történjen. A cső felett 0.5 m vtg-ban

kézel, felette géppel végzendő a tömörítés Trr = 85% -ra. Az út alatti 50 cm-
es felső talajréteget Try = 90%-ra kelltömöríteni.
A meglévő közműveket a gravitációs vezeték többször keresáezi, ezért azok
helyét kutatóárokkal pontosítani kell!

3.3/ Műtárqvak

Az aknák anyaga KG cső lehet, lefedésük egyedi (öntöttvas, beton, műanyag)
fedlappal történhet.
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4.0l Baleset+lháfitás. munkavédelem

A kivitelező számára a vonatkozó egészségvédő és balesetelhárító
óvórendszabályok betartása kötelező. Különösen nagy figyelmet kell fordítani a
munkaárok dúcolására, a megfelelő éjszakai megvilágításra és a biáonságos
elkorlátozásra. A tervezés során a 1993/XCl!l sz. törvényben, az építesi folyamatok
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4l20O2. (ll.
20.) SzCsM-EUM együttes rendeletben, valamint az országos településrendezési
és építesi követelményekról szóló, 25311997. (X!l. 2a.) Korm. Rendeletetben
fogla|tak szerint jártam el.
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