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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

 

Tárgy: Budapest XI. kerület, Rozsdafarkú utca - szennyvízelvezetés engedélyezési és 

kiviteli terve  

 

Tsz.: 329-14/S/19 

 

 

 

 

 

 

A vonatkozó rendeleteknek megfelelően a tárgyi tervben, illetve dokumentációban 

alkalmazott műszaki megoldásokat az érdekelt hatóságokkal, tulajdonosokkal, kezelőkkel és 

üzemeltetőkkel a tervezés folyamán, illetve a kész tervek birtokában egyeztettem. Azok 

megfelelnek a vonatkozó általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, az országos és 

ágazati szabványoknak, a műszaki és egyéb követelményeknek. A fentiek érvényesülésének 

módját a terv műszaki leírása tartalmazza. 

 
 

Budapest, 2019. szeptember. 

 

 

 

 

 

         

.............................  

  Felhős Koppány 

  okl. építőmérnök 

  (VZ-TER 01-7609) 

 

 



 8/4 

 

1 A jelenlegi állapot ismertetése 

A tervezési terület Budapest XI. kerületében, Madárhegy városrészben található. A területen 

az illetékes közműszolgáltató a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.. 

A Rozsdafarkú utca jelenleg burkolatlan földút. Szennyvízcsatorna hálózat a szolgáltató 

nyilvántartása szerint csak egy részében van kiépítve. A tervezett útépítések során, azokkal 

egy időben az utca teljes hosszban történő közművesítését is tervezik 

 

2 Tervezett nyomvonal bemutatása 

Becsült közműigények:  

 

A helyi építési szabályzatnak és a szabályozási tervnek megfelelően megbecsült 

lakáskiosztások figyelembe vételéve a következő becsült közműigények lépnek fel. 

A számítás során a szolgáltatók általános előírásait vettük figyelembe. 

 

Szennyvízhozam:        3,51 m3/d 

 

Nyomvonal: 

 

A tervezett nyomvonalat a szakági tervezőtől kapott útépítési és csapadékvíz-elvezetési 

terveken szerepeltetett út és közmű állapotok, illetve általános előírások és tervezési 

irányelvek figyelembevételével alakítottuk ki a helyszínrajzon ábrázoltak szerint.. 

 

A tervezett nyomvonal az „EKR-02. – Részletes helyszínrajz „- rajzon ábrázoltak alapján 

lett kialakítva.  

 

 

3 Létesítmény jegyzék 

Szennyvízcsatorna: 

Vezeték jele Átmérő, anyag Vezeték hossz 

SZ 1-0 DN 300KG-PVC 79,4 m 

 
Műtárgyak, szerelvények: 

Vezeték jele Megnevezés Mennyiség 

SZ 1-0 NA100 vb. tisztító akna 3 db 
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4 Kivitelezési előírások, munka- és balesetvédelem 

4.1 Kivitelezési előírások 

 

Általános előírások 

Az építés során a vezetékek nyomvonalát úttest, és járdaburkolatok bontásával kell 

kialakítani. A szükséges védelembe helyezéseket, vezeték kiváltásokat az útépítés 

megkezdése előtt el kell végezni. A vezeték kiváltások elkészülte után, az útépítés 

megkezdéséig szükséges ideiglenes burkolat helyreállítást az út tervek alapján kell 

kialakítani; 

Éjszaka, és nem megfelelő látási viszonyok mellett a körülkerített munkagödröt lámpázni 

szükséges; 

A vezetékfektetés elkészültével műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni.  

A működő elosztóhálózat szerelvényeinek működtetését (zárást-nyitást, stb.), valamint a 

fektetett vezeték meglévő hálózattal való összekötését kizárólag az illetékes 

Közműszolgáltató végezheti, megrendelés alapján, illetve az illetékes Közműszolgáltató 

szakfelügyeletében ellenőrzött módon végezheti az illetékes Közműszolgáltató által 

elfogadott minősített kivitelező 

 

Üzembe helyezés: 

A csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói berendezés első, vagy ismételt üzembe helyezését 

az engedélyes által műszaki biztonsági szempontból felülvizsgált, és kivitelezésre 

alkalmasnak nyilvánított tervdokumentáció alapján megvalósított és az üzembe helyezést 

gátló hiánypótlás nélküli műszaki átadás átvételi eljárást követően szabad elvégezni. 

 

Vezeték megszüntetés módja 

Az új vezetékek kiépítése, nyomáspróbája, fertőtlenítése, átadás-átvétele után, az élő 

hálózatra való visszakötés után a felhagyott vezetékeket meg kell szüntetni. A vezetékek 

megszüntetése alapértelmezetten a régi csövek elbontásával történik. 

Az Üzemeltetővel egyeztetetteknek megfelelően lehetőség van azon vezetékek kitakarás 

nélküli megszüntetésére (kiinjektálására), melyek más műtárgyak, vezetékek, stb. 

megépítést sem magassági, sem vízszintes értelemben nem korlátozzák. 
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Közműkeresztezések 

A tervezési területen megtalálható több közművezeték nyomvonala. A tervezés kapcsán 

beszerzésre kerültek a tervezési szakaszon érintett közművek nyomvonalai is, melyek a 

helyszínrajzokon feltüntetésre kerültek.  

A tervezésekor a többi tervezett közmű nyomvonala és mélysége is figyelembe lett véve. Az 

egymásra már hatással bíró keresztezési távolságok esetén védőcsöves, vagy beton 

megerősítéses védelmet kell alkalmazni. 

A tervezési területen a friss nyomvonalak, és a megfelelő mélységi vonalvezetés révén az 

egyéb közművezetékekkel kialakuló keresztezések minden esetben a szakági 

szabványokban előírt vízszintes szögek, és függőleges védőtávolságok betartásával 

megépíthetők. 

 

4.2 Minőségellenőrzés 

 

Az előírt minőségű anyagok beépítésével elkészült szerkezet feleljen meg az MSZ-04-804-

1:1989 2., az MSZ-10-303:1981 2. és az MSZ-10-311:1986 2. pontjában foglaltaknak. 

A minőség meghatározása az MSZ-04-804-1:1989 3., az MSZ-10-303:1981 3. és az MSZ-

10-311:1986 3. pontja szerint történjék. 

A kiviteli terv geometriai méreteitől megengedett eltéréseket az MSZ 7658-2:1982 szerinti 

"f" pontossági osztály követelményei szerint kell biztosítani. 

A kész szerkezet elhelyezését (tervhűségét) az MSZ-10-311:1986 ágazati szabvány szerinti 

I. osztálynak megfelelő minőségben (pontossággal) kell biztosítani. 

A felsoroltakon kívül a következő követelményeket kell kielégíteni: 

 az előregyártott csövek és a betonacélok megfelelőségét gyártóművi bizonylattal kell 

igazolni, egyszersmind a vállalkozó tartozik azok minőségét saját felelősségére tanúsítani, 

 a beépített átereszek (csövek és előfejek) alaprajzi elrendezésében ± 20 mm, a folyási 

fenékszintjében 10 m-ként mérve ± 15 mm, a ki- és befolyásnál a helyszíni betonméreteknél 

-0 mm (pozitív eltérés nincs korlátozva) legnagyobb eltérés engedhető meg, 

a helyszíni betonok előírt nyomószilárdságában és konzisztenciájában negatív eltérés nem 

lehet (MSZ 4714, MSZ 4715, MSZ 4720-1:1979, MSZ 4720-2,3:1980.), 

 az ágyazat vastagsága és a tömörség az előírtnál csak nagyobb lehet. 



 8/7 

Az a szerkezet megfelelő, amely az MSZ-10-311:1986 2.1 pontjában előírt minőségi 

osztályozástól független követelményeket maradéktalanul és a minőségi osztályozástól 

függő legmagasabb szintű előírt követelményeket kielégíti 

 

 

4.3  Munkavédelemi előírások 

 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Kivitelező feladata. 

Az ezzel kapcsolatos feladatok: 

Biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés minden 

fázisában és minden munkaműveletnél. 

 

Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel stb.) meg kell előzni, hogy az építkezés 

területére került illetéktelen személy az építkezés következtében veszélyes helyzetbe 

kerüljön, vagy balesetet szenvedjen. 

A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar 

jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket.  

 

Be kell tartani a következő szabványok előírásait: 

 

MSz-04-900:1989 Munkavédelem.  

   Építőipari munkák általános biztonságtechnikai  

   követelményei 

 

MSz-04-901:1989 Munkavédelem. 

   Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások  

   biztonságtechnikai követelményei 

 

MSz-04-904:1983 Munkavédelem. 

   Beton és vasbeton munkák biztonságtechnikai  

   követelményei 

 

MSz-04-963:1987 Munkavédelem. 
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   Építőipari gépek biztonságtechnikai követelményei 

MSz-04-965:1984 Munkavédelem. 

   Építőipari gépek telepítési követelményei 

A figyelembe veendő szabványok teljes skálája nem korlátozódik csupán azokra a 

szabványokra, amelyek a szövegben előfordulnak, hanem valamennyi érvényes magyar 

szabványt tartalmazza. 

  

 


