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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Mint tervező kijelentem, hogy jelen tervdokumentációt az  

1995. évi LIII. tv. A környezetvédelmének általános szabályairól;  

1995. évi LVII. tv. A vízgazdálkodásról;  

1997. évi LXXVIII. Tv.  az épített környezet kialakításáról és védelméről;  

a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról;  

a 18/1996 (Vl.13.) KHVM rendelet A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és 

mellékleteiről;  

a 123/1997. (VII.1 8.) Korm. rendelet A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz 

ellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről;  

a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet  az Országos településrendezési és építési 

követelményekről;  

a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet  A felszínalatti vizek védelméről;  

a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet  A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

a 28/2004. (XII. 25.) Korm. Rendelet  A vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól. 

a 147/2010. (IV. 29.) Korm. Rendelet  A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 

általános szabályokról 

szóló jogszabályok, valamint az érvényes Országos és ágazati szabványok figyelembe vételével 

készítettük el.  

 

Debrecen, 2018. május 30.. 

 

  Üveges Zsolt 

vízimérnöki tervező 

VZ-TER/VZ-TER 09-0242 
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1. Előzmények  

Megrendelő:  

   Anarcs Község Önkormányzata 

   (4546 Anarcs, Kossuth u. 30.) 

   Adószáma: 15731890-2-15 

Anarcs Község Önkormányzata TOP pályázatot adott be a Petőfi S. József A. és a 

Kölcsey F. utcákban található csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésére. 

Az útburkolatról, illetve a környező területekről hozzáfolyó csapadékvíz elvezetése 

vízjogi engedély köteles tevékenység, a szükséges vízjogi engedélyt a megrendelő 

beszerezte. A kivitelezéshez jelen kiviteli tervdokumentáció készült. A tervdokumentáció 

elkészítésével az IT Specialist Kft-t (4030 Debrecen, Szacsvay utca 19. Adószám: 22608682-

2-09.) bízta meg. A megbízást az IT Specialist Kft. elfogadta. 

A meglévő vízelvezető rendszerrel érintett helyrajzi számú ingatlanok az 

önkormányzat vagy a Magyar Állam tulajdonában vannak, a tulajdonosi hozzájárulások a 

műszaki leíráshoz csatoljuk. 

A terv jogvédelemben részesül. Felhasználására a Megrendelő jogosult, engedélyezési 

eljárás lefolytatására és kivitelezésre. Más irányú felhasználása csak a tervezők írásos 

hozzájárulása birtokában történhet. 

 

A tervezés során a következő Közmű gazdákkal egyeztettünk: 

 Nyírségvíz Zrt. 

 E-on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 

 Tigáz-DSO Kft. 

 Magyar Telekom Zrt. 
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2. Általános ismertetés  

A 0131 hrsz utcán a Rákóczi utca és a Kölcsey Ferenc utca közötti szakaszon 

jelenleg is található földmedrű vízelvezető csatorna, melynek a befogadója régen a Rákóczi 

utcánál található mezőgazdasági területek voltak. Ezt a befogadót megszüntették, ezért a 

vízelvezető csatorna nem látja el jól a szerepét, a keletkezett vizek a 0131 – Rákóczi utca 

csomópontban kiöntéseket okoznak. Megrendelő szerint a 0131 hrsz-on három záportározót 

alakítunk ki a jelenlegi szikkasztó árkokból.  

A Petőfi Sándor utca sűrűn lakott terülten található, a vízelvezetésén javítani 

szükséges részben a megnövekedett vízhozam miatt a teljes szakaszon. Az utca 

keresztmetszete szűk, mely behatárolhatja a lehetőségeket. Jelenleg az utca páros 

oldalában 40X40 lapburkolt csatorna található, beton átereszekkel. A jelenlegi csatornák 

nem látják el a feladatukat, az esésük nem megfelelő, a lapburkolatok tönkrementek, a 

csatorna keresztmetszete több helyen nem biztosított, a lapburkolatok összecsúsztak. 

Heves esőzésekor a keletkezett csapadékvizek a környező lakott ingatlanokba is betörnek. 

Megrendelői igény szerint a nyílt csatornákat átterveztük zárt rendszerré, a keletkezett 

csapadékvizeket a tervezett útpadka folyókákkal vezetjük a zárt rendszerekbe. A 

szakaszon két csatorna található, a CS-1-1 j. csatorna befogadója a CS-1-0 j, csatorna, 

végső befogadója a tervezett V-I j. záportározó. A másik CS-2-0 j. csatorna a befogadója 

a meglévő Damjanich utcai nyílt csatorna, melynek végső befogadója a Lénárttói csatorna.  

A József Attila utca sűrűn lakott terülten található, a vízelvezetésén javítani 

szükséges részben a megnövekedett vízhozam miatt a 32 sz. - 0131 hrsz utca közötti 

szakaszon. Az utca keresztmetszete szűk, mely behatárolhatja a lehetőségeket. Jelenleg 

az utca páros oldalában 40X40 lapburkolt csatorna található, beton átereszekkel. A 

jelenlegi csatorna nem látja el a feladatát, az esésük nem megfelelő, a lapburkolatok 

tönkrementek, a csatorna keresztmetszete több helyen nem biztosított, a lapburkolatok 

összecsúsztak. Heves esőzésekor a keletkezett csapadékvizek a környező lakott 

ingatlanokba is betörnek. Megrendelői igény szerint a nyílt csatorna egy szakaszát 

átterveztük zárt rendszerré a keletkezett csapadékvizeket a tervezett útpadka 

folyókákkal vezetjük a zárt rendszerbe. A szakaszon a CS-1-2 j. csatorna befogadója a 

tervezett V-II j. záportározó.  

A Kölcsey Ferenc utca sűrűn lakott terülten található, a vízelvezetésén javítani 

szükséges részben a megnövekedett vízhozam miatt a teljes szakaszon. Az utca 
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keresztmetszete szűk, mely behatárolhatja a lehetőségeket. Jelenleg az utca mindkét 

oldalában 40X40 lapburkolt csatorna található, beton átereszekkel. A jelenlegi csatorna 

nem látja el a feladatát, az esésük nem megfelelő, a lapburkolatok tönkrementek, a 

csatorna keresztmetszete több helyen nem biztosított, a lapburkolatok összecsúsztak. 

Heves esőzésekor a keletkezett csapadékvizek a környező lakott ingatlanokba is betörnek. 

Megrendelői igény szerint a lapburkolat csatorna helyett mederburkolt csatornákat 

terveztünk, a megfelelő esések kialakításával. A szakaszon a CS-1-3 j. csatorna 

befogadója a tervezett V-III j. záportározó. A CS-1-3-1 j. csatorna befogadója a CS-1-3 j. 

csatorna.  

 

Az 542 hrsz utcán az utca É-i oldalában található 40X40 lapburkolt csatorna. 

Jelenleg a Petőfi S. egyes szakaszain és a Csillag utcában keletkezett csapadékvíz is ebbe 

a csatornába van bekötve. Az 542 hrsz-on lévő csatorna a Rákóczi Ferenc utcában 

található nyílt burkolt csatornába van bekötve, ezen keresztül. Azonban a Rákóczi utcai 

csatorna nem képes ennyi csapadékvíz elvezetésére. A Rákóczi utca 17/a szám előtt 

található az utca mélypontja, itt már csak DN200 átereszeket lehetett beépíteni, a fenti 

utcákon keletkezett 326 l/s vízhozamot ekkor átereszeken nem lehet elvezetni, ezért a 

Rákóczi utcán esőzésekor a 17/a szám körüli ingatlanokat elönti a víz. A Megrendelővel 

egyeztetve az a megoldás született, hogy a Petőfi és Csillag utcán keletkezett 

csapadékvizeket a tervezett V-I. j. záportározóba vezetjük, azaz leválasztjuk az 542 hrsz-

on lévő csatornáról. Az 542 hrsz-on lévő csatornát Omega 250/350 résfolyókával váltjuk 

ki. 

Záportározók  

A beadott pályázatban előírt feltétel, hogy a keletkezett csapadékvizeket helyben 

kell tartani, elszikkasztani ha lehetséges. 

Ennek megfelelően a CS-1-1, CS-1-2, CS-1-3, CS-1-3-1 j. csapadékvíz csatornákban 

összegyűjtött csapadékvizeket a tervezett V-I., V-II., V-III- jelű záportározókba gyűjtjük 

és elszikkasztjuk. 
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V-I. j. záportározók 

A 0131 hrsz ingatlanra terveztük a V-I j. záportározót. 

A tározó területe: 404,00 m2, térfogata 238,20 m3, kapacitása 202,91 m3. 

 

V-II. j. záportározók 

A 0131 hrsz ingatlanra terveztük a V-II j. záportározót. 

A tározó területe: 536,00 m2, térfogata 313,6 m3, kapacitása 178,64 m3. 

 

V-III. j. záportározók 

A 0131 hrsz ingatlanra terveztük a V-III j. záportározót. 

A tározó területe: 789,00 m2, térfogata 301,06 m3, kapacitása 243,39 m3. 
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Tervezéssel érintett területek 

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

 

 

 

 

Csapadékvíz mennyiségek  

A vízgyűjtő területeke befogadónak és a terepviszonyoknak megfelelően határoltuk 

le. A vízgyűjtő terület alapján kiszámoltam a csapadékvíz hozamokat. A biztonságos 

csapadékvíz elvezetés érdekében a mértékadó csapadékmennyiség meghatározásánál 4 éves 

gyakoriságot feltételeztem. A vízgyűjtőterületek lehatárolását a 2 sz. rajzon feltüntettük. 

A csatorna hosszúságából és tározó képességéből adódóan figyelembe vettük a lefolyási 

időt és úthosszt a csatorna szelvény mértékadó terhelésének meghatározásához. A 

csapadék mennyiség számítását és részletezését a mellékelt táblázatok tartalmazzák.  

 

Befogadó  

A befogadó csatornákra vonatkozó adatokat a csatorna kezelőitől származó adatközlés, 

valamint a helyszíni felmérések alapján határoztuk meg. 

 

A tervben rögzített magassági adatok vetületi síkja mBf. 

 

. Helyrajzi szám Tervezett létesítmény Tulajdonos 

355 hrsz CS-2-0 j. nyílt burkolt csatorna 

Tulajdonos: Magyar Állam 

Vagyonkezelő: Magyar Közút Zrt. 

1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13. 

524 hrsz  
CS-1-1 j. zárt csatorna és CS-2-0 j. 

nyílt burkolt csatorna 

Anarcs Község Önkormányzata 

4546 Anarcs, Kossuth u. 30. 

0131 hrsz 
CS-1-0 j. nyílt földmedrű és CS-1-3-

0 j. nyílt burkolt csatorna 

Anarcs Község Önkormányzata 

4546 Anarcs, Kossuth u. 30. 

564 hrsz 
CS-1-0 j. nyílt földmedrű és CS-4-0 

j. nyílt burkolt csatorna 

Anarcs Község Önkormányzata 

4546 Anarcs, Kossuth u. 30. 

542 hrsz CS-4-0 j. nyílt burkolt csatorna 
Anarcs Község Önkormányzata 

4546 Anarcs, Kossuth u. 30. 

456 hrsz CS-1-2 j. zárt csatorna 
Anarcs Község Önkormányzata 

4546 Anarcs, Kossuth u. 30. 

395 hrsz 
CS-1-3-0 és CS-1-3-1 j. nyílt burkolt 

csatorna 

Anarcs Község Önkormányzata 

4546 Anarcs, Kossuth u. 30. 
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3. Műszaki adatok  

- Vízgyűjtő területek lehatárolása  

A vízgyűjtőterület lehatárolást a mellékelt 2. sz. helyszínrajz tartalmazza.  

 

  Létesítmény jegyzék 

 

Tervezett csapadékvíz-elvezető csatornák: 

Csatorna jele:    CS-1-1 j. csatorna 

Helye: Anarcs, Petőfi S u. 19 -71 sz. között található 

(0131, 524 hrsz.)  

Hossza: 423,70 m 

Jellege, mérete: 174,10 m Ø 300 KD-EXTRA csatorna 

 197,40 m Ø 500 KD-EXTRA csatorna 

 52,00 m Ø 600 KD-EXTRA csatorna 

Esés: 1 – 2,50 ‰ 

Torkolati vízszállító képesség: 350,27 l/s 

Torkolati mértékadó vízhozam: 316,31 l/s 

Torkolati fenékszint: 104,38 mBf 

Csatlakozik: CS-1-0 j. csatorna 0+100,80 szelvényéhez 

Befogadó fenékszintje: 104,38 mBf 

Műtárgyak, bekötések: 484,20 m 50/200 útpadka folyóka 

  33,30 m Ø 200 KG-PVC csatorna 

  8 db DN80 víznyelő fedlapos tisztító akna 

 16 db 48X48 víznyelő 

 1 db támfal 

 

Csatorna jele:    CS-1-2 j. csatorna 

Helye: Anarcs, József A. u. 32/a - 53 sz. között található 

(0131, 456 hrsz.)  

Hossza: 36,00 m 

Jellege, mérete: 37,00 m Ø 400 KD-EXTRA csatorna 

Esés: 2,50 – 16,50 ‰ 

Torkolati vízszállító képesség: 191,49 l/s 
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Torkolati mértékadó vízhozam: 188,97 l/s 

Torkolati fenékszint: 105,17 mBf 

Csatlakozik: CS-1-0 j. csatorna 0+237 szelvényéhez 

Befogadó fenékszintje: 105,17 mBf 

Műtárgyak, bekötések: 34,50 m 50/200 útpadka folyóka 

  1 db DN80 víznyelő fedlapos tisztító akna 

 1 db támfal 

 

Csatorna jele:    CS-1-3-0 j. csatorna  

Helye: Anarcs, Kölcsey F. u. 20 - 66 sz. között található 

(0131, 395 hrsz.) 

Hossza: 368,40 m 

Jellege, mérete: 167,80 m nyílt meder U 40/40/200 mederburkolat 

 86,80 m nyílt meder U 40/60/200 mederburkolat 

 23,60 m Ø 300 KD-EXTRA áteresz (4 db) 

 48,70 m Ø 500 KD-EXTRA áteresz (9 db) 

 32,00 m Ø 600 KD-EXTRA csatorna 

Esés: 1 – 1,50- 5,20 – 18,60 ‰ 

Rézsűhajlás: 1:1.5 

Fenékszélesség: 0,4 m 

Torkolati vízszállító képesség: 430,39 l/s 

Torkolati mértékadó vízhozam: 381,02 l/s 

Torkolati fenékszint: 105,62 mBf 

Csatlakozik: CS-1-0 j. csatorna 0+373,8 szelvényéhez 

Befogadó fenékszintje: 105,20 mBf 

Műtárgyak, bekötések: 42,60 m U 40/40/200 fedlap 

  2 db DN80 víznyelő fedlapos tisztító akna 

 43 db támfal 

 9,60 m homokfogó 
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Csatorna jele:    CS-1-3-1 j. csatorna  

Helye: Anarcs, Kölcsey F. u. 37/a - 61 sz. között található 

(395 hrsz.) 

Hossza: 198 m 

Jellege, mérete: 21,00 m nyílt meder U 40/20/200 mederburkolat 

 54,10 m nyílt meder U 40/40/200 mederburkolat 

 53,00 m nyílt meder U 40/60/200 mederburkolat 

 11,00 m Ø 400 KD-EXTRA áteresz (2 db) 

 34,40 m Ø 500 KD-EXTRA áteresz (6 db) 

 14,50 m Ø 500 KD-EXTRA csatorna 

Esés: 1 – 1,50- 12,00 ‰ 

Rézsűhajlás: 1:1.5 

Fenékszélesség: 0,4 m 

Torkolati vízszállító képesség: 761,15 l/s 

Torkolati mértékadó vízhozam: 182,28 l/s 

Torkolati fenékszint: 105,82 mBf 

Csatlakozik: CS-1-3 j. csatorna 0+032 szelvényéhez 

Befogadó fenékszintje: 105,67 mBf 

Műtárgyak, bekötések: 9,90 m U40/20/200 fedlap 

  4,80 m U40/40/200 fedlap 

  80,00 m 50/200 útpadka folyóka 

  1 db DN80 víznyelő fedlapos tisztító akna 

 19 db támfal 

 10,00 m homokfogó 

 

Csatorna jele:    CS-2-0 j. csatorna 

Helye: Anarcs, Petőfi S u. 2 -20 sz. között található (355, 

524 hrsz.)  

Hossza: 176,00 m 

Jellege, mérete: 72,50 m nyílt meder U 40/40/200 mederburkolat 

 37,80 m nyílt meder 20/30/30 mederburkolat  

 33,90 m Ø 300 KD-EXTRA áteresz (4 db) 

 31,80 m Ø 400 KD-EXTRA áteresz (6 db) 

Esés: 5,00 – 7,00 ‰ 

Torkolati vízszállító képesség: 164,42 l/s 
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Torkolati mértékadó vízhozam: 98,60 l/s 

Torkolati fenékszint: 105,89 mBf 

Csatlakozik: Damjanich utcai meglévő csatorna 0+097 

szelvényéhez 

Befogadó fenékszintje: 105,80 mBf 

Műtárgyak, bekötések: 83,00 fm 50/200 útpadka folyóka 

  24,30 fm Ø 200 KG-PVC csatorna 

  5 db 48X48 víznyelő 

 

Csatorna jele:  CS-3-0 j. csatorna 

Helye: Anarcs, 542 hrsz u. Rákóczi F. – Petőfi S u. között 

található (564, 542 hrsz.)  

Hossza: 54,90 m 

Jellege, mérete: 54,90 fm Omega 250 / 350 résfolyóka 

Esés: 8 – 16,50 ‰ 

Torkolati vízszállító képesség: 232,50 l/s 

Torkolati mértékadó vízhozam: 13,20 l/s 

Torkolati fenékszint: 105,92 mBf 

Csatlakozik: Rákóczi F. utca csatorna 0+373 szelvényéhez 

Befogadó fenékszintje: 105,92 mBf 

Műtárgyak, bekötések: 76,60 fm 50/200 útpadka folyóka 

 2 db 48X48 víznyelő 

 

V-I j. záportározó jele:  

Helye: Anarcs, 0131 hrsz-on található  

Hossza: 79,30 m 

Tározó területe: 404,00 m2 

Térfogata: 202,91 m3 

Műtárgyak, bekötések: 42,00 m2 mederburkolat 

 8,70 m DN 80 b. csatorna 

 1 db támfal 



 
14 

 

 

V-II j. záportározó jele:  

Helye: Anarcs, 0131 hrsz-on található  

Hossza: 125,39 m 

Tározó területe: 536,00 m2 

Térfogata: 178,64 m3 

Műtárgyak, bekötések: 115,00 m2 mederburkolat 

 26,40 m DN 600 KD-EXTRA csatorna 

 3 db támfal 

 

V-III j. záportározó jele:  

Helye: Anarcs, 0131 hrsz-on található  

Hossza: 147,3 m 

Tározó területe: 789,00 m2 

Térfogata: 301,06 m3 

Műtárgyak, bekötések: 38,50 m2 mederburkolat 

 1 db támfal 

 20 m DN 600 KD-EXTRA csatorna 

 

4. Építés 

Jelen tervdokumentációhoz a 36500/2397/2018.ált. ügyszámon (Ügyintéző: Ujj Gergő) a 

vízjogi létesítési engedélyt kiadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 2018. május 23-án. 

A kivitelezés során az engedély és a közmű üzemeltetők, útkezelők előírásait 

maradéktalanul be kell tartani. Ezen dokumentumok a műszaki leírás mellékletében 

találhatók. 

Az építést kizárólag a vízjogi létesítési engedély, és a közmű üzemeltetői 

állásfoglalások birtokában, annak alapján, a munkaterület dokumentált átadása után 

szabad megkezdeni. A kivitelezés megkezdésekor a kapubejárók helyét a tulajdonosokkal 

pontosítani szükséges. 

A kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani és tartatni: 

- a vonatkozó építésügyi előírásokat és jogszabályokat, 

- munka-, és balesetvédelmi előírásokat, 

- általános és speciális tűzvédelmi előírásokat és jogszabályokat. 

- munka- és foglalkozásegészségügyi előírásokat. 



 
15 

 

A dolgozók munkába állása előtt fentiek szerinti oktatásukat foganatosítani és 

kötelező jelleggel dokumentálni kell. 

A munkavégzés során környezet-és talajszennyeződés nem fordulhat elő. A 

munkavégzés során az érintett közműveket előzetesen kézi földmunkával fel kell tárni 

elhelyezkedésük pontos behatárolása céljából, valamint a közműnyilatkozatokban 

foglaltakat be kell tartani. A tervezési területen lévő közművekkel a megrendelő 

rendelkezik. 

 

A kivitelezésnél betartandó munkavédelmi rendeletek, szabványok: 

4/2002 SZCSM – EüM rendelet Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

1993. XCIII. tv. A munkavédelemBfől 

19/1995 (XII.7) KHVM rendelet A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

12/1983 (V.12) MT rend. A zaj- és rezgésvédelemBfől 

31/1994 (XI.10) IKM rend. A hegesztési biztonság-technikáról 

2/1972 (I.25) KPM rend. Anyagmozgatás és tárolás óvó rendszabályai 

33/1994 (XI.10 KM rend. Az emelőgépek biztonság-technikai szabályzatáról 

65/1999. (XII.22.) EüM rend. Az egyéni védőfelszerelésekről 

4/1984 (I.23) EüM rend. A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapítására, Gáz és 

olajipari műszaki biztonsági Szabályzat. 

MSZ 1617:1980 Munkavédelem. Munkahelyek általános követelményei 

MSZ-04-963 sorozat Munkavédelem. Építőipari gépek 

MSZ-EN 294:1994 Gépek biztonsága, Biztonsági távolságok 

MSZ-EN 292 sorozat Gépek biztonsága 

MSZ-09-57.0033:1990 Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszállással végzett…. 

MSZ 18162:1983 Munkahelyi rezgések megengedett értékei 

MSZ 17305:1983 Munkavédelem. Anyagmozgatás. 

MSZ 04-900-tól 905-ig Munkavédelem. Építőipari munkák. 

MSZ 10-197:1982 Vízügyi gépek munkavédelme… 

MSZ 10-273:1985 A vízellátás munkavédelmi követelményei 

MSZ 10-280:1983 Szennyvíz és csapadékvíz csatornázás  munkavédelmi követelményei 

 

Munkavédelmi előírások, követelmények építési munkákhoz 

MSZ 04-900-89 Építőipari munkák általános biztonság technikai követelményei 

MSZ 04-901-89 Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonság-technikai 

követelményei 
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MSZ 04-965-84 Építőipari gépek telepítési követelményei 

MSZ 13010-1 Építési állványok. Általános előírás 

MSZ 13010-2 Építési állványok. Munkaállványok műszaki és munkavédelmi követelményei 

MSZ 13010-3 Támsztaó-, mozgó-, kidugó- és műállványok műszakji és munkavédelmi 

követleményei 

MSZ 20163-85 Építési állványelemek munkavédelmi követelményei 

MSZ 04-904:1983 Beton- és vasbeton munkák munkavédelmielőírásai 

 

KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, ÉS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK 

 

Kivitelezés előtt az épületek állapotfelvételét el kell végezni. (beazonosítható fénykép, vagy 

videofelvétel) 

 

Kitűzés 

A kivitelezőnek az aknáknál, de legalább 50 m-ként zsinórállásokat, műszerállásokat kell 

létesítenie, vagy egyéb egyenértékű módszerrel kell biztosítania a csatorna, vagy nyomóvezeték 

terv szerinti magassági és vízszintes kitűzését. 

 

Forgalombiztosítás 

A csatornaépítés ideje alatt mind a gyalogos, mind a közúti forgalmat, ideiglenes átjárók 

építésével, provizóriumok létesítésével fenn kell tartani. A gyalogos, közúti átjárók készítésénél 

alapvető követelmény a biztonság. A munkába vett szakaszokon a mentők és tűzoltóság 

beközlekedését minden körülmények között biztosítani szükséges. 

 

Földkiemelés 

A kiemelt földet úgy kell elhelyezni, hogy az eredeti talajrétegződés szerint legyen 

visszatölthető. A földdepónia és az árok széle között, legalább 50 cm széles padka legyen. Az 

árokfenék utolsó 10-20 cm-ét közvetlenül az ágyazat és csővezeték beépítése előtt kell kiemelni. 

Fagyott, felázott talajra vezeték, csatorna nem építhető. 

Az árok aljának simának, gyökér-, és kőmentesnek, valamint szemcsés anyagúnak kell lennie. 

A földvisszatöltésnél a CS-14 tervlap szerinti tömörségeket maradéktalanul be kell tartani. 

 

Ároképítés: 

A nyomvonal jellemző pontjait ki kell tűzni, kitűzési alapvonal az úttengely. A nyomvonalba eső 

fákat, cserjéket, tuskókat el kell távolítani és a terepet durván rendezni kell. A rézsűképzést 

egyenletesen 1 : 1,5 hajlásszögben kell kiképezni. Az árok melletti területsávot közel vízszintben 
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rendezni kell. A 40 cm minimális medermélységnek mindenhol meg kell lennie. Az árok az útpadka 

állékonyságát nem veszélyeztetheti. 

Ha az árok mintaszelvényéhez képest a rézsűből több földet emelnek ki, akkor azt lazán 

visszatöltött földdel nem szabad pótolni. A rézsű csak a lépcsősen levágott bevágásba 20 cm-

enként visszatötött és döngölt földanyaggal pótolható. Az árkok vízszintes irányváltozásait nem 

törésekkel, hanem minél inkább enyhe ívekkel kell követni. Az árkok rézsűjében olyan gyökérzetet 

nem szabad bennhagyni, amely kihajthat. 

A rajzokon feltüntetett közművek nyomvonala és mélysége csak tájékoztató jellegű, ezért a 

kivitelezést az összes meglévő közmű feltárásával kell kezdeni, az üzemeltetők szakfelügyelete 

mellett. Amennyiben műtárgy védőtávolságon belül megközelíti a gázelosztó vezetéket, akkor a 

gázvezetéket a TIGÁZ Rt. kivitelezésében utólagos védőcsővezésssel kell ellátni. Kivitelezés 

során a meglévő közművek védelmét, alátámasztását, felfüggesztését szakszerűen el kell 

végezni. 

 

5. Forgalomszabályozás  

A kivitelezés részben állami közutat érint, amelynél a vízi létesítmények építését csak a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei igazgatóság által a 2203/2-2017 iktatószámú 

Közútkezelői hozzájárulásban előírt feltételek maradéktalan betartása mellett lehet elkezdeni. A 

Kezelői hozzájárulás a műszaki leírás mellékletében megtalálható. 

 

6. Táj, természet és környezetvédelem. 

Környezetvédelmi tervfejezet 

Jelenleg az érintett területen betonlapos vagy földmedrű vízelvezető rendszer található. Jelen 

beavatkozással a porkoncentráció csökken, a levegő tisztasága javul, a talajba kevesebb káros 

anyag kerül, „élhetőbbé” válnak a környező lakóépületek és csökkennek a belvízproblémák. 

 

A környezet terhelésének és igénybevételének előzetes becslése 

Az 1995. évi LIII. Törvény – az Alkotmányban foglaltakkal összhangban – rendelkezik a környezet 

védelmének általános szabályairól. 

A törvény célja az ember és a környezet harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet 

egészének valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű védelme, a fenntartható fejlődés 

biztosítása. 
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A törvény hatálya többek között kiterjed 

 az élő szervezetek és a környezet élettelen elemei, valamint azok természetes és az 

emberi tevékenység által alakított környezetére 

 a környezetet igénybevevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező tevékenységre 

A törvényben meghatározottak szerint védendő környezeti elemek: a föld, a levegő, a víz, az 

élővilág, valamint az ember által létrehozott épített környezet, továbbá ezek összetevői. 

 

Az alapfogalmak közül kiemelendő a  

 környezet igénybevétele: a környezetben változás előidézése, a környezetnek vagy 

elemének természeti erőforráskénti használata. 

 környezetterhelés: valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a 

környezetbe. 

 környezethasználat: a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, illetőleg 

terhelésével járó tevékenység. 

 

A környezethasználat alapvető kritériumai: 

 a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő 

 megelőzze a környezetszennyezést 

 kizárja a környezetkárosítást 

A környezetváltozások kiváltó okai, mint a folyamatok elindítói, minden esetben anyag- és energia 

kibocsátások vagy elvonások. Ezek okozói az ún. ható tényezők, melyek a következők lehetnek: 

 szennyező anyag kibocsátás 

 zaj és rezgéskibocsátás 

 élőhelyek megszüntetése, felszabdalása 

 természeti erőforrások készletének változása 

 művi elemek létesítése 

 mozgó környezeti elemek áramlásának, terjedésének, mozgási lehetőségeinek megváltozása 

 területhasználati változás 

A környezet igénybevételének több szakasza különböztethető meg. 

 

A tevékenység szakaszai: 

 Telepítés: 

o A telepítés gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése:  

 területfoglalás 
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 építkezés 

 berendezések felszerelése 

 Megvalósítás: 

o A tevékenység tényleges gyakorlása, a létesítmény:  

 működése 

 üzemeltetése 

 használata 

A tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó más műveletek:  

 a telepítéshez és megvalósításhoz szükséges szállítások, raktározás, tárolás 

 megvalósítás során keletkező hulladék 

 energia és vízellátás 

Fentiek alapján Eperjeske csapadékvíz építés és üzemeltetés várható környezetterhelése és 

környezet igénybevétele kerül bemutatásra az alábbiakban, a telepítés és a megvalósítás 

szakaszaira felbontva. 

 

Környezetterhelést okozó haváriák becslése 

A környezetterhelést okozó haváriákat a telepítés és a megvalósítás fázisára bontva célszerű 

vizsgálni, mivel a két tevékenység merőben más jellegű használatot jelent. Azt az alapelvet 

rögzíteni kell, hogy a vízelvezető csatornarendszer létesítése azzal az alapvető céllal lett 

tervezve, hogy a keletkezett esővizeket biztonságosan elszállítsa a nagyobb kapacitású befogadó 

csatornák irányába.  

Az elmúlt évtizedekben azonban a megépült rendszert több helyen már nem látja el a feladatát, 

eliszaposodott, a betonlapok összecsúsztak, töredezettek. 

A havária előfordulási arányok rendkívül változóak lehetnek. A számításba vett havária 

előfordulások csak az eshetőséget jelzik, de életszerű előfordulásuk rendkívül alacsony. A 

megvalósítás során a kivitelező követhet el mulasztásokat, amik havária helyzeteket okozhatnak.  

 

A megvalósítás során előfordulható haváriák:  

 olaj elfolyás gépjárművekből 

 tűz, robbanás (lőszer, bomba) 

 zajszennyezés (hibás gépek) 

 vonulási útvonalak keresztezése vonulási időszakban 

 ember által keletkezett kommunális hulladék (mobil WC hiánya) 

 közüzemi hálózatok elszakadása 

 elektromos vezeték  

 gázvezeték 
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 hírközlési vezeték 

 csapadékvíz elvezető árkok szennyezése 

 

Az előzőek alapján megállapítható, hogy a nem megfelelő kivitelezés során keletkezhetnek a 

környezetet kismértékben terhelő haváriák. Amennyiben kialakulnak havária helyzetek, a 

kivitelezőnek kötelessége azokat elhárítani, illetve ha erre nincs felkészülve, akkor elháríttatni.  

 

Környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése. 

Az előzőekben megvizsgáltuk, hogy a csatornaépítéssel nem jelentkezhet olyan mértékű 

környezetterhelés, mely további vizsgálatot és intézkedést tenne szükségessé. A közúti 

forgalomba résztvevő járművek műszaki ellenőrzése garancia, hogy a forgalom beindulása által 

okozott környezetterhelés jelentéktelen, külön intézkedést nem igényel. 

 

A természeti erőforrások nem változnak, az építés során az élőhelyek nem szünnek meg, a 

zajhatás nem haladja meg a szabványokban megengedetteket. Az érintett terület vízvédelmi 

szempontból nem károsodik, a projekt területe nem érint országos jelentőségű védett ill. Natura 

2000-es területet. A környezet terhelés csökkentése érdekében a „a közelség elvét” kell 

alkalmazni a létesítés során a kiszoruló föld elhelyezésénél, a munkagépek mozgásánál. A 

kiszoruló földet a projekt területén kell elhelyezni. A keletkező hulladékok csökkentése 

érdekében lehetőség szerint előregyártott elemeket kell beépíteni. A megvalósítás során 

keletkező hulladékot annak befogadására jogosult telepre - az ott előírtaknak megfelelő 

állapotban - kell beszállítani, így a hulladék lerakó terhelése jelentősen kisebb lesz.  

Kivitelezés során figyelembe veendő szempontok:  

Vállalkozónak az építés-kivitelezési munkálatokat úgy kell megterveznie és megszerveznie, hogy a 

környezet terhelése a minimális legyen, mindeközben meg kell feleljen minden vonatkozó 

környezetvédelmi előírásnak, hatályos országos és helyi jogszabálynak, a vízjogi létesítési és a 

munkavégzés egyéb engedélyeiben szereplő összes vonatkozó előírásnak.  

 

Vállalkozó a kivitelezési munkák során környezethasználatot valósít meg, amellyel szemben 

támasztott követelményeket – a kötelező érvényű jogszabályokban foglaltakon túlmenően – az 

építési és munkavégzéshez szükséges kezelői engedélyek és hozzájárulások tartalmaznak. 

Vállalkozó felelős az általa megvalósított környezethasználat során a környezetre, a környezeti 

elemekre gyakorolt hatásokért. Tevékenységét a jogszabályokban és előírásokban foglaltak 

messzemenő figyelembevételével, betartásával kell végeznie, különösképpen:  

 a talajon közvetlenül nem tárolhat olyan anyagot, amely a talaj szennyezését okozhatná, 

így pl. a munkagépek üzemeltetéséhez szükséges olajokat és zsírokat 
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 gondoskodnia kell arról, hogy tevékenysége következében sem felszíni, sem felszín alatti 

vízkészlet ne szennyeződhessen, talajvízszint-süllyesztés esetén (nem valószínű, hogy 

lesz) vizsgálatokkal kell igazolni, hogy a kiemelt talajvíz befogadóba vezethető 

 gépjárműveinek, munkagépeinek érvényes műszaki vizsgával és zöld-kártyával kell 

rendelkezniük, amely igazolja, hogy károsanyag-kibocsátásuk megfelel az előírásoknak 

 gondoskodnia kell gépjárművei és munkagépei kerekeire tapadt sár eltávolításáról, a 

szilárd burkolatú útra, közterületre esetleg felhordott szennyeződések, por, sár 

folyamatos eltávolításáról, illetve az építési terület pormentesítéséről,  

 munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyását biztosítani kell 

 a település lakott területén zajjal járó bontási munkálatok 22.00 órától reggel 06.00 óráig 

nem végezhetők, kivételek azok a rendkívüli munkák, amelyek végzését közérdekből a 

nappali órákig elhalasztani nem lehet. A munkagépek tárolását az önkormányzat által 

kijelölt helyen és meghatározottak szerint végezheti. 

 az aszfaltburkolatot a bontáskor a többi burkolattól elkülönítve kell felbontani, és azok 

elhelyezésére vagy feldolgozásra jogosítvánnyal rendelkező telephelyre történő 

beszállításáról intézkedni köteles. 

 vegyszereket, veszélyes anyagokat csak elkülönítetten és a vonatkozó előírások 

figyelembevételével szabad a munkaterületen tárolni, 

 

Főbb jogszabályok: 

 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv.  

 az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 

26.) BM-KvVM együttes rendelet 

 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. A Vállalkozó 

köteles a zaj és rezgésártalmaktól az építés és felvonulás, szállítás és egyéb érintett 

területek környezetében élő lakosságot és építményeket megvédeni. A keletkezett zaj és 

rezgésmértéke a magyar jogszabályokban előírt határértékét (27/2008. KvVM-EüM 

együttes rendelet) nem haladhatja meg. 

 

Hulladékgazdálkodási szempontok 

Létesítés során figyelembe veendő szempontok 

Az építési hulladékok elhelyezését a kivitelezőknek kell biztosítani, illetve keresnie kell olyan 

hulladékhasznosítót, akinek jogosultsága van a tevékenységre. A kivitelezői tender 

dokumentációban kerül rögzítésre a hulladékokról való megoldási mód. A kivitelezőknek kell 

gondoskodni a kiszoruló föld szabályoknak megfelelő elhelyezéséről. A kiszoruló föld 

elhelyezésénél is, a kivitelezőnek a „közelség elvét” kell alkalmaznia. A kiszoruló földet a projekt 
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területén kell elhelyezni, ezzel lokalizálni lehet a terhelést. A betonból készülő létesítményeket 

lehetőség szerint előre gyártott elemekből kell tervezni, építeni, hogy a hulladék keletkezését 

minimalizálni lehessen. A keletkező beton hulladék elhelyezéséről, hasznosításáról a kivitelezőnek 

gondoskodnia kell.  

A KPE csőhulladékot a kivitelezőnek gyűjteni kell, és az újrahasznosításáról gondoskodni kell. 

A hulladék hasznosítását, elhelyezését csak engedéllyel rendelkező végezheti. 

 

Levegő védelmi szempontok: 

A létesítés során a kivitelezőnek előírt követelmények:  

 a munkaterület minimalizálása, porképződés csökkentése 

 napi takarítás, szükség esetén locsolás 

 a szervezett munka és gépjármű koordinálás  

 az alkalmazott munkagépeknek érvényes műszaki vizsgával és zöld-kártyával kell 

rendelkezniük, amely igazolja, hogy károsanyag-kibocsátásuk megfelel az előírásoknak. 

 

Talajvédelem 

Nem történik a területen felszín alatti vizet veszélyeztető munkafolyamat. 

 

Élővilág, természetvédelem 

A terület nem része Nemzeti parknak, védett területnek. 

 

Kivitelezés alatti környezetvédelem: 

A kivitelező köteles az építési munkák során a kivitelezési munkák káros hatásaitól az építés 

környezetét megóvni. Csak a határértéket meg nem haladó zaj és rezgés kibocsátású gépeket 

alkalmazhat. Az üzemanyag, kenőanyag és bitumenszennyeződést el kell kerülni. A kivitelező 

köteles a munkahely tisztaságáról gondoskodni. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A területen jelenleg aszfalt burkolatú út, beton és járda, valamint zöld terület található. 

A humuszréteg a helyszínen kerül deponálásra és az építkezés befejeztével a tereprendezés 

során felhasználásra kerül. Egyéb környezetre veszélyes hulladék nem keletkezik az építésnél. 

Az építés során keletkező kommunális jellegű és ipari hulladékok a település által használt, 

hatóságilag engedélyezett lerakóba kerülnek elhelyezésre. 

A kivitelező az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy hova szállítja el a bontott betont, felmart 

aszfaltot, szemcsés ágyazatot, és hogy honnan szállítja be az ásványi anyagot.  
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A keletkező veszélyes hulladékok (olajfelszívó anyagok stb.) gyűjtését, kezelését, hasznosítását 

vagy ártalmatlanítását a módosított 102/96 (VII. 12.) Mt. rendelet szerint kell megoldani a 

kivitelezőnek. (A hulladékok égetése csak külön engedéllyel végezhető.) 

 

Természet és tájvédelmi szempontok, azokra gyakorolt hatások 

Elsődlegesen a létesítés során okozott környezet terhelési és igénybevételi terhek 

csökkentésére tett és teendő intézkedéseket, szempontokat vizsgáljuk.  

A kivitelezés során a következő szempontok betartása kötelező:  

 nyitott földárok munkanap végére csak a technológia által indokolt szakaszon maradhat 

nyitva, de annak megfelelő jelzéséről, szükség esetén megvilágításáról a kivitelezőnek 

gondoskodni kell, 

 munkakezdéskor a bennrekedt védett kétéltű és egyéb állatfajok egyedeinek kimentését 

meg kell valósítani. 

Országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000-es területet a beruházás nem 

érint.  

 

A kivitelezés /deponálás, munkagépek-közlekedés/ során sem lesz – számottevő negatív hatás 

védett területre, mivel nem érinti.  

Összegzésként megállapítható, hogy a tervezett tevékenység és annak környezeti elemekre 

gyakorolt hatásai tekintetében: 

 a tervezett szakasz nem volt kötelezett környezetvédelmi hatásvizsgálatra. 

 a közúti közlekedésből eredő talajszennyezést - mivel az út gyér forgalma jelentéktelen 

– csak a belterületi szakaszon az út jégmentesítéséhez (siktalanításához) használt só 

okozhat. A közúti járművek a természet szennyezésének megakadályozására pedig a 

hatóság által végzett gyakori műszaki és környezetvédelmi felülvizsgálata a biztosíték. 

 a talaj só terhelése az időjárás függvényében csak időszakos. A síkosság ily módon 

történő mentesítési módszere helyett várhatóan érdesítő anyag – pl.: homok, homokos 

murva – kerül majd alkalmazásra az úthálózaton, amely a só helyett sokkal kedvezőbb a 

környezetre. 

 

A felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatásai 

A projekthez kiadott engedélyekben meghatározott környezetvédelmi követelmények betartását az 

engedélyező hatóság érvényesíteti.  
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Hulladékgazdálkodási szempontok:  

A csatornahálózat építése során végzett munkálatokból építési, bontási hulladékok keletkeznek. A 

hulladékok legnagyobb része beton. A hulladékokat a telepítési helyen gyűjtik, majd engedéllyel 

rendelkező hasznosító, ártalmatlanító szervezethez kerül elszállításra. 

A vízelvezető csatornahálózatban keletkező hulladékok a befogadó csatornáknál jelennek meg. 

A tervezett tevékenység megvalósítása, üzemeltetése során a keletkező hulladékok megfelelő 

gyűjtése illetve a hulladékok további kezelésének (hasznosítás, ártalmatlanítás) megoldása esetén 

jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.  

 

Levegőtisztaságra gyakorolt hatások 

A kivitelezések fázisában a levegőszennyezést leginkább az építési munkálatokkal, ill. a 

területrendezéssel járó kiporzás, valamint a szállítójárművek és munkagépek légszennyező anyag 

kibocsátása okozza, hatásuk időszakosan terhelő, kismértékű légszennyezés növekedéssel jár.  

 

Mindezek alapján megállapítható, hogy levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti 

hatással nem kell számolni, a tervezett vízelvezető árkok kialakítása és üzemeltetése megfelel a 

hatályos levegőtisztaság védelmi jogszabályoknak. 

A terület jelenlegi levegőszennyezettsége közúti eredetű (jelentéktelen). Mivel a szélesítés miatt 

jelentős járulékos forgalomnövekedés nem várható, így a várható légszennyezést a természetes 

forgalomnövekedés határozza meg. 

 

Zajvédelmi szempontok, Környezeti zajhatások 

Az építési zaj vonatkozásában a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet a mérvadó. A kivitelezés 

során e rendeletbe foglaltakat kell betartani. Munkavégzés csak munkanapokon, és 6-22 óráig 

végezhető. Éjszakai munka tilos. A munkagépeknek teljesíteni kell a rendeletben foglalt 

zajterhelési korlátokat. A kivitelezési szerződés környezetvédelmi mellékletébe a korlátozó 

tényezőket, illetve a betartandó előírásokat rögzíteni kell.  

8/2002 (III.22) EüM rendelet 1. számú melléklete szerint üzemi területen nem lehet a zajterhelés 

több nappal 60 dB, éjszaka 50 dB határértéknél. 

Az építés időszakában az alkalmazott munkagépek által okozott zajkibocsátás várhatóan megfelel 

az építési munkákra vonatkozó határértékeknek. 

Megállapítható, hogy az épülő beruházás zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem okoz jelentős 

környezeti hatásokat, kialakítása és azt követő üzemeltetése során  a hatályos zaj és 

rezgésvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak várhatóan megfelel.  
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Fentiek alapján kijelenthető, hogy az csatornaépítési projekt az építési övezetben jelentős 

környezeti hatást nem gyakorol. 

 

 7. Munkavédelmi fejezet 

A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben lévő és a munkafázisra vonatkozó 

munkavédelmi szabványokat, 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM rendeletet, a Kivitelező cég munkavédelmi 

szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési technológiai utasításban szereplő 

munkavédelmi előírásokat.  

Különösen ügyelni kell arra, hogy az építési munka forgalom alatt zajlik. Ügyelni kell arra, hogy az 

építési terület minden esetben el legyen korlátolva. 

A tervezett beavatkozás üzemelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésben lévő közforgalmi utak 

vízelvezető rendszerének felújítását tartalmazza, ezért az építés során a közúti közlekedés és 

a közúton történő unkavégzés szabályait be kell tartani. 

Ezeken belül maradéktalanul be kell tartani a 3/2001 (I.31.) KÖVIM. rendeletet a közutakon végzett 

munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről, illetve a már említett ÚT 1 – 

1.145:2001 Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat a közúton végzett munkák elkorlátozási és 

forgalombiztonsági szabályzatáról. 

A kivitelezés csak a munkaterület átadását követően kezdhető meg, melyre az összes érdekeltet 

meg kell hívni. A munkahely átadása egyben az útüzemeltető kezelői nyilatkozata is a 

munkavégzés megkezdhetőségére. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az 

építés alatt álló terület forgalmi rendjének biztosításáért, a hatóságilag meghatározott és az 

építéshez előírt és elhelyezett közlekedésbiztonságot szolgáló forgalomtechnikai elemek, 

berendezések (jelzőtáblák, korlátok, fényjelző készülékek, stb.) elhelyezéséért és meglétéért a 

kivitelező a felelős. Baleset esetén a legközelebbi orvosi segélyhely: 4546 Anarcs, Iskola u. 11. 

Tel: 45/404-000, 45/506-144, 

A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt a saját építési technológiájának megfelelő közúti 

elkorlátozási tervet készíttetni és annak alkalmazásához az út kezelőjének hozzájáruló 

nyilatkozatát beszerezni. 

A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületen végzett valamennyi munkafázisra 

vonatkoznak. 

A munkaterület fogalmába a közvetlen építési területen kívül beletartoznak mindazon területek, 

szállítási útvonalak, melyeket az építés érdekében a kivitelező igénybe vesz (anyag nyerőhelyek, 

depóniák, keverőtelepek, felvonulási terület stb.) 

A kivitelező a munkát úgy köteles szervezni és végezni, hogy az az életet, testi épséget vagy 

egészséget, valamint a vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. 
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A munkavédelem, tűzvédelem megszervezése, az óvórendszabályok és egészségügyi előírások 

betartása a kivitelező kötelessége. 

Az építés során a közúti közlekedés és a közúton történő munkavégzés szabályait, - így az MSZ 

07-3608-1991. és a 20/1984 - s KM rendelet szabályait - be kell tartani. 

A tervezett munkák szabványos mélyépítési jellegűek. 

Szigorúan be kell tartani a szakmai óvórendszabályokat, a kivitelező Vállalkozó „Munkavédelmi 

szabályzat”-ában és a Technológiai Utasításaiban rögzített előírásokat, különös tekintettel a 

közúti forgalom mellett végzett munkákra. 

Az építésre, mint építési munkahelyre vonatkozó 1993. évi XCIII. törvény „a munkavédelemről és a 

végrehajtásról szóló 5/1993. (XII.26.) MÜM sz. rendeletben előírt munkavédelmi szabályok 

kötelezően betartandók. 

A kivitelezési munkákat munkavédelmi vizsgával rendelkező személy irányíthatja. A munkavégzés 

ideje alatt a munkát irányító személy felelős a közúton közlekedők biztonságáért is. 

A beosztott dolgozókat a munka jellegének megfelelő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni és 

az oktatás megtörténtét dokumentálni kell. 

Az úton munkát végző személyek szabványos narancs-piros színű védőmellényt kötelesek viselni. 

 

8. Tűzvédelemi fejezet. 

A tervezés során figyelembe vettem – és a terveket a vonatkozó általános tűzvédelmi előírások 

- a 26/2005.(V.28.) BM rendelettel módosított 35/1996.(XII.29.) BM rendelet mellékleteként 

közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat, illetve a 2/2002.(I.23.) BM rendelet mellékleteiben 

foglaltakat felhasználtam. 

A tervezésnél a 35/1996. (X1I.29.) BM rendelet az OTSZ „Országos Tűzvédelmi Szabályzat” 

előírásait betartottuk.  

A létesítmény tűzveszélyességi osztálya: “E” Nem tűzveszélyes. 

A kivitelezés során maradéktalanul betartandók a munkavégzéshez kapcsolódó tűzvédelmi 

előírások. Az építési területen mindenkor betartandók az általános-, valamint az építési 

területre vonatkozó munka-, balesetvédelmi és biztonságtechnikai előírások. Gondoskodni kell a 

munkaterületen dolgozók időszakos és eseti oktatásáról és annak dokumentálásáról. Mivel az 

építési terület közlekedés céljára szolgáló terület, az ott közlekedők számára egyértelmű 

jelzéseket kell alkalmazni a munkaterület közelében való közlekedés és magatartás 

szabályairól, az építéssel érintett útszakasz elkerülési lehetőségeiről.  

A kivitelezésnél betartandó tűzvédelmi rendeletek és szabványok: 

 

 1996. XXXI. tv.   A tűz elleni védekezésről 

 MSZ 595 sorozat   Építmények tűzvédelme 
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 MSZ-EN 3 sorozat:1999  Tűzoltókészülékek 

 2/2002 (01.23) BM rendelet és mellékletei 

 35/1196 (12.29) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

 

9. Építési technológia. 

Az esetleges útpálya helyreállításánál a szerkezet beépítésének megkezdése előtt a teherbírást 

ellenőrizni kell a terhelésnek kitett földmű felületén. Csak akkor szabad a burkolat legalsó 

alaprétegét a földműre ráépíteni, ha a mérési eredmények megfelelnek az ÚT 2-1.222:2007 számú 

ágazati szabványban előírt követelményeknek. 

A tervezett pályaszerkezet és a burkolt meder átázott földműre nem építhető. A földmű 

építésekor fontos figyelni, hogy abba ne kerüljön  

 egyenletes szemcsenagyságú, rosszul graduált, rosszul tömöríthető finom homok, 

 szerves talaj, 

 szikes talaj, erózióra érzékeny talaj, lemezes-palás, kémiai mállásra hajlamos talaj, 

 átázott talaj, 

 fagyott talaj, stb. 

 Az útalapok meg kell hogy feleljenek az ÚT 2-3.206:2007 útügyi műszaki előírás 

követelményeinek. Az aszfaltburkolatokat az ÚT 2-3.301:2010 útügyi műszaki előírás 

követelményeinek megfelelően kell megépíteni. 

Az aszfalt keveréket az elfogadott keverékterv szerinti összetételű és tulajdonságú keverék 

összeállításához szükséges adalékokat tartalmazó gyártási utasítás alapján kell legyártani. 

A kiszállított keverék bedolgozása a kivitelező által összeállított, és a Mérnök által jóváhagyott 

bedolgozási utasítás alapján történjen. 

A bedolgozási utasítás az alábbi adatokat tartalmazza: 

 A beépítő gépek típusát és számát, 

 A terítési sáv szélességét, 

 A beépítés átlagos haladási sebességét, 

 A réteg profil helyességének biztosítási módját, 

 A beépítés kiindulási helyét, haladási irányát és az építési sávok sorrendjét, 

 A tömörítő eszközök típusát és számát. 

Az aszfaltozás csak száraz időben végezhető, a levegő hőmérséklete +50C alá nem csökkenhet. 

Az aszfalt keverék előállítása a bedolgozás helyétől oly távolságra lehet, hogy az 

aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete megfelelő legyen. A beépítési hőmérséklet a bitumen 

minőségétől függ, B-80 bitumenminőség esetén 140 – 170  0C. 
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Az elterített aszfaltrétegek azon széleit, amelyek mellé már nem épül újabb aszfaltsáv, illetve 

nem csatlakoznak szegélyhez hengerlés közben, 1:1.5 rézsűvel kell kiképezni. 

Aszfaltozás közben törekedni kell arra, hogy a műszak végeztével nyitott hosszirányú 

munkahézag ne maradjon. 

 

10.Egyéb. 

A tervek csak a szabványokban és a műszaki előírásokban megjelölt, azoknak megfelelő 

alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező anyagok használata és kivitelezés minőségi 

követelményeire vonatkozó I. Minőségi Osztály előírásainak biztosítása mellett érvényesek. 

A tervtől csak a szaktervezők és az építtető egyszemélyes meghatalmazottja együttes írásbeli 

hozzájárulása alapján lehet eltérni! 

Kivitelezéskor a mindenkor érvényben lévő szabványok, műszaki vagy technológiai előírások, 

utasítások, a közlekedés szabályairól szóló érvényes rendeletek előírásai az épülő létesítmény 

minőségét – a munkát végző dolgozók és a közlekedésben résztvevők élet és vagyonbiztonságát 

védve szigorúan betartandók. 

A terv jogvédelemben részesül. Felhasználására, engedélyezési eljárás lefolytatására és 

kivitelezésre a Megrendelő jogosult. Más irányú felhasználása csak a tervezők írásos 

hozzájárulása birtokában történhet.  

 

 

 

Debrecen, 2018. május 30. 

 

  Üveges Zsolt 

vízimérnöki tervező 

VZ-TEL/VZ-TER 09-0242 
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