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1. A FELADAT MEGHATÁROZÁSA, ELŐZMÉNYEK 
 
A fenntartható fejlődés gondolatának előretörésével, hazánk környezeti állapotának javítása érdekében, illetve a 
Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. 
(II.27.)Kormányrendelettel összhangban a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 
(2000Szentendre, Dunakorzó 18.) keretein belül Szentendre város, Leányfalu nagyközség, Tahitótfalu, 
Pócsmegyer és Szigetmonostor községek Önkormányzatainak együttműködéseként létrejött, önálló jogi 
személyiséggel rendelkező, Dunakanyar Csatornázási Társulás a KEOP 1.2.0/B egyfordulós pályázati konstrukció 
keretén belül,a meglévő szennyvíz gyűjtő rendszereit kívánja kiterjeszteni, a minél magasabb csatornázottság 
elérése céljából.A fejlesztést indokolja a Szentendrei-szigeten elhelyezkedő, a Főváros vízellátását biztosító 
vízbázisok védelmének régóta húzódó szükségessége is. 
 
Az 5 érintett település jelenleg is rendelkezik szennyvízelvezető rendszerekkel, de azok nem teljeskörűen 
kiépítettek; Horány (Szigetmonostor részeként) és Surány (Pócsmegyer részeként) pedig egyáltalán nem 
rendelkezik kiépített szennyvízelvezetéssel. A szennyvíz csatornával el nem látott településrészeken jellemzően a 
talajt és a talajvizet terheli a lakossági szennyvíz, a meglévő szentendrei szennyvíztisztító telepre csak kis 
mennyiségű szippantott szennyvíz érkezik. 
 
A tervezett csatornahálózatok a meglévő rendszerekhez kapcsolódnak, vagyis a keletkező és a kibővített 
hálózatokon keresztül összegyűjtött szennyvíz a kor igényeinek és környezetvédelmi előírásainak megfelelő, 
szentendrei (a Vízjogi Üzemeltetési Engedély szerint) 14.200 m3/nap, 71.000 LEÉ kapacitásra kiépített 
szennyvíztisztító műben kerül megtisztításra, amely megfelelő szabad kapacitással rendelkezik a projekt keretében 
kiépítésre kerülő szennyvíz csatornákkal összegyűjtött, többlet szennyvizek fogadására. A tisztított szennyvizek 
befogadója a Szentendrei Duna, sodorvonali bevezetéssel. 

 
2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA 
 
2.1 A beruházás előtti állapot, a fejlesztés szükségességének indokai 
 
A térségi szennyvízcsatorna hálózata jelenleg többnyire a települések központi részein üzemel: Szentendre, 
Leányfalu és Tahitótfalu nagy része, Pócsmegyer és Szigetmonostor egésze csatornázott. 
 
Nem csatornázott Horány (Szigetmonostor településrésze) és Surány (Pócsmegyer településrésze). 
 
Jelen projekt keretében csatornázásra tervezett Szentendrén egybefüggően Pismány jelentős része és kapcsolódó 
településrészek, további utcák a már ellátott területekhez csatlakozóan, szerte a városban. Hasonlóképpen 
kerülnek fejlesztésre Leányfalu és Tahitótfalu egyes utcái, többnyire egymástól elszigetelten, 
kiegészítő-jelleggel.  
 
A térség nem csatornázott részein a keletkező szennyvizek ingatlanonként közműpótló műtárgyakban kerülnek 
elhelyezésre, amelyekből vagy a talajba szikkadnak el, vagy települési folyékony hulladékként szippantással 
tengelyen kerülnek eltávolításra. A jelenlegi szennyvíztisztító telep Szentendre Hrsz: 18. területen helyezkedik el, 
mértékadó kapacitása: 14200m3/nap, 71000 LEÉ. A Vízjogi Üzemeltetési Engedély szerint. 
 
A beruházás célja a meglévő szennyvíz-csatorna hálózat bővítése és a bővítés nyomán megnövekedő 
összegyűjtött kommunális szennyvizek szakszerű, a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben a 2. Egyéb védett 
területek befogadói előírt határértékének megfelelő minőségűre való tisztítása és a befogadóba való 

vezetése. A befogadó a Szentendre-Duna, a bevezetés a sodorvonalban történik. 

 
2.2 Tervezési feladat 
 
Jelen terv Szentendre csatornahálózatának kiviteli terveit tartalmazza. A terv a Vízjogi Engedély és az Ajánlati 
terv alapján készült. 
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A tervezés során a településrész lejtésviszonyainak megfelelően törekedtünk gravitációs szennyvízcsatornák 
alkalmazására, de az ingatlanok magassági viszonyait, illetve a kiépítési lehetőségeket figyelembe véve nyomott 
rendszerű csatornák tervezése is szükségessé vált. 

 
3. SZENNYVÍZMENNYISÉG MEGHATÁROZÁSA 
 
Az érintett településrész esetében a keletkező szennyvízmennyiséget az alábbiak szerint határoztuk meg. 
 

Település 

Új beköthető 
ingatlanok 

Fajlagos 
lakosszám 

Fajlagos 
vízfogyasztás 

Fajlagos 
szv.kibocsátás 

Keletkező napi 
többlet szennyvíz 

db fő/ingatlan l/fő/d l/fő/d m3/d LEÉ 

Szentendre 740 2,99 131,6 125,02 276,6 2213 

 
 
A tervezési területen ipari szennyvízkibocsátó nem található, jellemzően és kizárólag lakossági kommunális 
szennyvíz keletkezik. Ennek megfelelően a szennyvíztermelők száma azonos a lakosegyenértékkel, vagyis 1 fő = 
1 LEÉ. 

Szentendrén összesen kb. 276,6 m3/d, 2213 LEÉ többlet szennyvíz keletkezik, melyet a korábbi 
Üzemeltető DMRV Zrt. korábbi nyilatkozata szerint (lásd 1. sz. melléklet) a szentendrei szennyvíztisztító 
telep fogadni tud. 
 
A fajlagos vízfogyasztási és szennyvíz-kibocsátási értékek a korábbi Üzemeltető, a fajlagos lakosszám 
az Önkormányzatok adatszolgáltatása alapján kerültek figyelembe vételre. Szentendrén a fajlagos 
ivóvízfogyasztás 131,6 l/fő/nap, a fajlagos szennyvízkibocsátást 125,02 l/fő/nap értéknek vettük fel. 
 
A tervezett csatornákat, nyomóvezetékeket, átemelőket és közösségi beemelőket a fenti adatok alapján 
számított, Z=10 óra mértékű óracsúcs vízhozamokra méretezzük. A gravitációs vezetékek esetében 
mindenhol elégséges a DN200 átmérő alkalmazása az öblözeti tagolásoknak és a lejtésviszonyoknak 
megfelelően. 
 
4.1 A tervezési terület lehatárolása 
 
Szentendre beruházással érintett területe az átnézetes helyszínrajzon látható. Szentendre esetében a 
csatornázandó területek lakóövezet, illetve üdülőterületi részeken történik. A tervezési területeken a társközművek 
hálózatai (ivóvíz, gáz, telefon, elektromos légvezeték és földkábel) korábban kiépültek, azokat a tervezés során 
figyelembe vettük. 
 
A területen a domborzati viszonyok miatt 7 db közterületi szennyvíz beemelő épül, ezek a meglévő hálózatba 
továbbítják az újonnan csatornázott területek szennyvizét. 

 
4.2 Terepviszonyok 
 
A tervezési területre a közmű alaptérképet és a részletes geodéziai felmérést a KÖZMŰ-GEO Kft. 
készítette. A közmű-üzemeltetők adatait beszerezték és az alaptérképen szerepeltették. A szennyvízelvezetés 
jellegét, az elvezetési irányokat a domborzati viszonyok és a meglévő rendszer határozták meg. Szentendrén a 
terep jellemzően lejtős, hullámzó felszínű. A terepviszonyokat és az utcaszélességeket figyelembe véve az érintett 
településeken gravitációs, valamint nyomott hálózat kombinációját terveztük. 
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4.3 Talajmechanika 
 
Szentendre területén az ARGON-GEO Kft. készítette a talajmechanikai fúrásokat és a fúrások alapján a 
talajmechanikai szakvéleményt. A talajmechanikai szakvéleményt külön dokumentáció tartalmazza. A 
talajmechanikai fúrások a tervezett beemelők helyén és az egymástól elkülönülten elhelyezkedő tervezési területek 
jellemző helyein készültek. A tervezési terület egy részén fennáll a felszínmozgás veszélye, melyet a geotechnikai 

szakvélemény részletesen kielemez. 
 
4.4 Terület-igénybevétel 
 
A tervezett csatornák és közösségi beemelők önkormányzati, magán, illetve állami tulajdonban lévő közterületen 
épülnek, így szolgalom létesítésére szükség lesz. 

 
4.5 Meglévő települési szennyvízelvezető rendszer 
 
A településen belül jellemzően elszórtan, illetve kis „öblözetekben” helyezkednek el azon utcák, ahol korábban nem 
épültek ki a szennyvízelvezető rendszerek. Ezek a vezetékek a meglévő, korábban kiépített rendszerekhez 
csatlakoznak. 
 
A regionális szennyvíz elvezető rendszer a meglévő hálózaton keresztül képes a tervezett területrészek 
szennyvizének elvezetésére és továbbítására a Szentendrei Szennyvíztisztító Telepre. 
 

4.6 Szentendrei szennyvíztisztító telep 
 
A szentendrei biológiai szennyvíztisztító telep üzemeltetője a DMRV Zrt. tulajdonosai azon Önkormányzatok, 
amelyek a regionális szennyvízelvezető rendszer kiépítésben részt vettek: Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu és 
Pomáz. A szennyvíztisztító telep üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melynek vízikönyvi száma: D.2/1/407, 
iktatószáma: KTVF: 8290-2/2007. A telep kiépített kapacitása 14.200 m3/nap, 71.000 LEÉ.a Vízjogi Üzemeltetési 
Engedély szerint. A telep szükséges fejlesztésének problémáival jelen terv nem foglalkozik, annak megoldása 
nem része jelen tervezésnek. A tisztított szennyvíz befogadója a Szentendrei-Duna 7 + 160 fkm szelvénye. 

 
5. A TERVEZETT CSATORNAHÁLÓZAT BEMUTATÁSA 
 
A tervezett csatornahálózatot a mellékelt 1:500 léptékű részletes helyszínrajzok mutatják be. A csatornákat 
közterületen, illetve közlekedés számára megnyitott magánutakon terveztük, alkalmazkodva a meglévő közművek 
elhelyezkedéséhez. 
 
Néhány utcába az utca szélessége és a már megépült közművek nyomvonalvezetése miatt nyomott 
szennyvízvezetéket terveztünk. Ezek a nyomott fürtök a gravitációs csatornákba továbbítják a szennyvizet. 

 
5.1 A tervezett csatornahálózat adatai 
 
A tervezett csatornahálózatot a mellékelt 1:500 léptékű részletes helyszínrajzok mutatják be. A csatornákat 
közterületen terveztük, alkalmazkodva a meglévő közművek elhelyezkedéséhez. Előfordul olyan bekötés is, 
amelyik olyan ingatlanra köt be, ahol nincs ivóvíz bekötés ábrázolva. Az vagy a 
szomszédon keresztül van az ivóvíz gerincre kötve, vagy házi vízellátó rendszer biztosítja az ivóvizet. Amelyik 
ingatlan a pályázati feltételek miatt nem kaphat bekötést, oda kiállást terveztünk. A kiállás a kerítésig 
épül, ledugózva. 

 
 
 
 



A SZENTENDREI SZENNYVÍZ-AGGLOMERÁCIÓHOZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZ-CSATORNÁZÁSI RENDSZEREINEK FEJLESZTÉSE 

MEGVALÓSULÁSI  TERVDOKUMENTÁCIÓ  
SZENTENDRE SZENNYVÍZELVEZETÉSE MSZ.: 1-13-57-7 

6 
 

 
6. TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE 
 
6.1 Gravitációs csatornák 
 
A tervezett gravitációs szennyvízcsatornák D200 mm belső átmérőjűek és MSZ EN 295 szabvány szerinti TKL160 
kőagyag, illetve KG PVC csövek és MSZ EN 1401 szabványsorozat szerinti PE csövek. A csőanyag annak 
függvényében került kiválasztásra, hogy az adott utca felszínmozgás-veszélyes területre esik-e, vagy 20%-ot 
meghaladó lejtőre kerül-e. Amennyiben igen, a Helyi Építési Szabályzat, a Geotechnikai szakvélemény és az 
illetékes Bányakapitányság ajánlása alapján KG-PVC anyagú csöveket terveztünk. A nem felszínmozgás 
veszélyes és enyhébb lejtésű területeken kőagyag cső került betervezésre, „F” kötésekkel. 
 
A tervezett aknakiosztás távolsága egyenes szakaszokon 40 méter, illetve a nyomvonaltöréseknek, 

irányváltásoknak valamint a lejtés viszonyoknak (lejtésváltás, bukóaknák, stb.) megfelelően alakítottuk ki. 

Az optimálisan 5%o-es minimális lejtéstől Szentendre tekintetében a lejtésviszonyok miatt néhány helyen 

növekedését eredményezné. 

A házi bekötések vagy D160 mm külső átmérőjűek és KG PVC anyagúak. A házi bekötések a közcsatornába 
elhelyezett D200/160, 45°-os kőagyag elágazó idomhoz csatlakoznak. A házi bekötőcsatornák lejtése 10-150‰ 
között lehet. 

 
6.1.1 Házi bekötések 
 
A gravitációs bekötések DN160 KG-PVC csőből készülnek. A bekötő vezeték lejtése: általában 10‰, kivételesen 
indokolt esetben 5-150‰ is lehet. 
Az ingatlan bekötő vezetékek a közcsatornához aknán keresztül és közvetlenül a gerinccsatornára 
csatlakoztathatók. Aknára kötés esetén a bekötés a fenékfolyás fölött legalább 20 cm, egyedileg elbírált esetben 
ez minimum 1/2D lehet. 
A közvetlen csőre csatlakozás 45º-os ágidommal történik. Az elágazó csonk tengelyének a vízszintessel bezárt 
szöge legfeljebb 45º lehet. 
Az ágidom gerincvezeték anyagtól függően KA 45° DN 200/150 TKL 160/- (F/F); DN200/160 KGEA elágazó idom. 
A KA elágazásba a KG ívidom, vagy KG cső a sima végükre helyezendő DN150 „U” gyűrűvel csatlakozik. A bekötő 
vezetéken a gerinccsatorna idomán kívül legfeljebb további két iránytörés engedhető meg. Gravitációs bekötő 
vezetéken csak a típusterv szerinti iránytörések alkalmazhatóak. 
A közcsatornaként üzemelő bekötő vezeték végpontja a telekhatáron belül 1,0 m-re elhelyezett tisztító idomnál 
végződik. 
A tisztítónyílás telekhatáron belül DN160/160/200 KGET íves tisztítóidommal DN160 mm átfolyó mérettel és DN200 
felmenő szerkezettel épül. A tisztítónyílás ingatlan felöli oldala ideiglenesen ledugózásra kerül. A felmenő 
csővezeték lezárása KGK véglezáró sapkával történik. Abban az esetben, amikor a tisztító idom kapubejáróba 
kerül, a felszálló csövet nehéz kivitelű öntöttvas keret és fedlap (B125) zárja le. A fedlap keretet tehermentesítő 
betongallérral kell lealapozni. 
Amennyiben a víz és gáz gerincvezeték és a házi-bekötés között a keresztezésnél kisebb a palásttávolság mint 
0,5 m, a csatornát 2,0 m hosszban műa. védőcsőbe kell helyezni. 

 
6.2 Tisztítóaknák 
 
Az előregyártott aknakamrás tisztítóaknákat előregyártott felmenőrésszel, a vonatkozó részletterv szerint kell 
kialakítani. Az aknakamrához való csatlakozásnál az akna falába tokszerkezet kerül befalazásra, melybe mindkét 
oldalon egy–egy rövid, max. 60 cm-es csődarab kerül beépítésre. Az aknákban műanyag bevonatos 
aknahágcsókat kell beépíteni. A beépítésre szánt anyagként elfogadott gallér és aknaszerkezet együtt dolgozik, 
erre is vonatkozik a kivitelezés garanciája. 
A tisztítóaknákban megengedhető legnagyobb bukás 75 cm, amennyiben ennél nagyobb bukás szükséges, akkor 
külső ejtőcsöves bukóaknát kell építeni. Az ejtőcső anyaga és idomai kőagyag anyagúak, CKT4 
cementstabilizációs alapba rakva. Az aknáknak vízzáró kialakításúnak kell lennie. A betonaknák fenékelemének  
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belső felületét kopásálló bevonattal kell ellátni az anyagjóváhagyás szerint. Az aknáknak vízzáró kialakításúnak 
kell lennie. 
Az öntöttvas fedlapok közúti „D” terhelésre (400 kN) méretezettek, csillapítógyűrűs és zárható kivitelűek. Az 
aknafedlapokat az anyagspecifikációban rögzített vasbeton gallérral kell ellátni. 
Az öntöttvas fedlapokat (DN600 TEO PKSR EN 124-D400; TR-400 250/B/125 H19 GGG) a Duna Armatura Kft. 
szállítja. 

 
6.3 Nyomóvezeték 
 
A tervezett nyomóvezeték anyaga PE cső, D63 átmérővel. A csövek minősége: PE100 SDR17. A csövekhez 
elektrofitting kötést kell alkalmazni. 
 
A kisnyomású bekötővezetékek csőanyaga általánosan D50 PE100 – SDR17, elektrofitting kötésű műanyagcső. 
 
Ezek maradék nélkül kielégítik a szennyvízcsatornákkal szemben támasztott vízzárósági követelményt, ennek 
érdekében, és gazdasági okokból is minél hosszabb, lehetőleg tekercsben szállított csövekből kell építeni. A 
vezeték véletlenszerű elvágásának elkerülésére a nyomócsövek fölött 0,5 m-es távolságban sárga színű 
„Szennyvízcsatorna” feliratú műanyag jelzőszalagot kell a munkaárokban elhelyezni. 
 
A nyomóvezetékeken elhelyezett szerelvények oldható, karimás kötéssel építendők be. Amennyiben ezek aknába 
kerülnek az aknafal és a szerelvény között biztosítani kell a megfelelő szerelési távolságot. Az aknafalon való 
csőátvezetés vízzáró tömítés alkalmazásával (LINK SEAL) történhet, ehhez szabályos kör alakban kell az akna 
falát kifúrni a megfelelő méretűre. 
A nyomóvezeték szerelése történhet a munkaárokban vagy mellette. A lefektetett vezetékben enyhe görbület 
legyen, a káros felszültségek elkerülés érdekében azonban a vezeték sehol sem érhet az árok falához, gravitációs 
vezetékkel való közös munkaárok esetén pedig a gravitációs vezeték aknáinak falához. A vezetékben lévő 15 

foknál nagyobb iránytörések esetén beton kitámasztó tömböt kell készíteni. 
Minden esetben, ha a házi beemelő közvetlenül gravitációs rendszerbe emel, a hálózatra csatlakozás beton 
tisztítóaknában történhet. 
A PE csövek szállítója a PipeLife Hungária Kft, az elektrofitting idomoké az Interex-WAGA Kft. A nyomóvezetékek 
magas pontján légtelenítő, mélypontján leürítő akna épül. Tekintettel a vízbázis védelmi területre a leürítő aknába 
Storz kapocs kerül beépítésre a szennyvíz szippantó kocsival történő elszállításának biztosítására. 

 
6.4 Kőfogó akna 
 
A szennyvizet gravitációs gyűjtővezeték szállítja az átemelők elé telepített hordalékfogó aknákba. Az aknákban 
összegyűlő hordalék tisztítása géppel történik. 

 
6.5 Közösségi beemelők 
 
A közösségi szennyvízbeemelő aknák néhány ingatlan szennyvizének gyűjtésére és továbbítására szolgálnak a 
gravitációs gyűjtővezetékekbe. 
A szivattyúk szerelvényeit a beemelő aknákba helyeztük el. A beépített 2 db szivattyú azonos teljesítményű, 1 db 
üzemi, 1 db tartalék. A szivattyúk tartozéka a talpas nyomókönyök és a nyíláskerethez rögzített szivattyú leeresztő 
vezeték. A szivattyúk szerelvényeit szerelvényaknába helyeztük el. Az átemelő telepek elkerített területen épülnek, 
aktív szagtalanítóval. A biofilterek üzemeltetéséhez mérősített vízbekötés lesz kialakítva. 
A szagtalanítás méhsejtes géltáblával történik. A szagtalanító géltáblákat tartószerkezetre (hágcsóvas, 
HILTIkampó, stb.) kell felfüggeszteni, a felcsapódó vizektől védett módon.A tervezési területen 7 db közösségi 
beemelő épül. A közösségi beemelők kiviteli tervét külön tervdokumentáció tartalmazza. 
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6.6 Házi beemelő és házi átemelő 
 
A házi beemelő Ǿ700 mm-es átmérőjű, H=1400 mm magas és 5 mm vastag, szennyvíznek anyagában ellenálló 
 
műanyag aknából, lépésálló 4 cm vastag beton, műanyag, vagy öntöttvas fedlappal, kúpos aljjal készül. A ki- és 
beömlő nyílások helyét a helyi adottságok határozzák meg. Gyorscsatlakozó áll rendelkezésre a beépítendő 1 db 
szivattyú kiemeléséhez. 
A házi beemelő működéséhez szükséges energia ellátását a ház elektromos hálózatáról, a beemelővel szállított 
villamos kapcsoló szekrényen keresztül szükséges megoldani. A berendezés automatikus működését 
úszókapcsolók biztosítják. Az esetleges hibajelzéseket a tulajdonos kapja, és jelenti az Üzemeltetőnek. (Az 
Üzemeltető tartja karban a házi beemelőket és végzi el azok szükséges javítását.) Az automatika a beemelő 
elektromos kapcsolószekrényében elhelyezhető. 
 
A házi beemelők telepítési helyét a kivitelező az ingatlan tulajdonosával egyeztetett helyre telepíti. 
 
A házi beemelő szivattyúk típusát lásd az anyagspecifikációban. Azokra az ingatlanokra, ahol az emelőmagasság 

meghaladja a 10 m-t, oda Omnigena WQ 15-7-1,1 vágókéses szivattyú kerül beépítésre. A 

szivattyúmaximum 16,5 m emelőmagasságig alkalmazható. Nyomott rendszerű elvezetés esetén az érintett 
ingatlanok területén házi beemelő akna kerül elhelyezésre, ami a közterületi nyomó gerincvezetéken keresztül 
továbbítja a szennyvizet a gravitációs rendszer felé, illetve mélyfekvésű ingatlanokról a házi beemelő 
nyomóvezetéke vagy közvetlenül gerincvezetéki aknára, vagy a gravitációs rendszer tisztítónyílásába köt. 

 
7. KÖZMŰKERESZTEZÉSEK 
 
Közműelhelyezésnél a 9004/1982. KPM-IpM; MSZ 7487; MSZ 7048; 123/1997. (VII.8.) Korm. 
rendeletszabványokat és előírásokat be kell tartani. 
A közműnyilvántartások hiányosságai és pontatlansága miatt a közművezetékek nyomvonala 
bizonytalan,tájékoztató jellegű. A közművek pontos helyét a kivitelezés során szakfelügyelet mellett kézi 
földmunkával kell feltárni. 
A kézi feltárás nyomán a közművek tényleges helyének megállapítása után lehet az 
esetlegesközműkiváltásokról gondoskodni. 
 
Ivóvízvezeték párhuzamos megközelítésének vízszintes védőtávolsága 1,5 m palásttávolság.Ivóvízvezeték 
keresztezése szennyvízcsővel csak alulról történhet.Szennyvízcsatorna ivóvízvezetéket csak alulról keresztezhet. 
Amennyiben műszakilag nem oldható meg, hogy a szennyvízcsatorna alulról keresztezze a vízvezetéket, akkor a 
szennyvízcsatornát védőcsőbe kell helyezni, a vízvezetéktől 2·2 méterre túlnyúlva. A szükséges védelmeket a házi 
bekötéseknél is be kell tartani. 

Gázvezeték párhuzamos megközelítésénél az MSZ 7487 szerint 1,0 m-es palástávolságot kell betartani. 

Közcsatorna gázvezetéket csak alulról keresztezhet, 0,2 m-nél nagyobb távolságban. A keresztezések megépítése 
után a gázvezeték ágyazatát helyre kell állítani, tömöríteni, a vezeték fölé 50 cm-re a jelzőszalagot vissza kell 
helyezni. A munkagödör visszatöltését csak a szakfelügyelő hozzájárulása után lehet megtenni. 
Postakábelek keresztezése alulról történik, védőcső védelmében. Párhuzamos vonalvezetésénél 0,7 m-es 
védőtávolságot kell betartani. 
Az egyes közműkezelőktől a kivitelezés idejére a szakfelügyeletet meg kell rendelni. Az egyeztetési 
jegyzőkönyvekben előírtakat szigorúan be kell tartani. 

 
8. KÖZÚTKERESZTEZÉSEK 
 
A tervezett szennyvízelvezető rendszer az Önkormányzat, illetve a Magyar Állam tulajdonában álló közutakat érint. 
A tervezési területre vonatkozó ideiglenes forgalomtechnikai terv az Önkormányzathoz és a Magyar Állami 
Közútkezelőhöz közútkezelői jóváhagyásra beadásra került. 
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9. KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, ÉS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK 
 
9.1 Állapotfelvétel 
 
Kivitelezés előtt az épületek állapotfelvételét el kell végezni (beazonosítható fénykép, vagy videofelvétel). 
 
A tervezett létesítmények lakóházakkal helyenként sűrűn beépített területen épülnek. Az elvezető művek 
kivitelezésének megkezdése előtt a veszélyeztetett, meglévő épületek, kerítések, közművek, műtárgyak, stb. 
állapotát képileg, technikailag és írásban rögzíteni kell, ahol a tervezett vezeték jelentősen megközelíti azokat. 
Vizsgálni kell továbbá azt is, hogy az esetleges talajvízszint süllyesztés milyen hatással lehet az épületekre és a 
szükséges építéstechnológiát eszerint kell megválasztani. Az állapotfelvételnek ki kell terjednie az építmények, 
kerítések, közművek, műtárgyak, stb. fényképes, vagy videókamerás felvételére, és a helyszíni szemle alapján 
állapot-felvételi lapok készítésére, a tulajdonosokkal aláíratva (lehetőséget adva az eredeti tervekbe való 
betekintésre). Ezek alapján az épületalapok állapota és mélysége ismeretében lehet eldönteni a munkák 
megkezdése előtt a szükséges védelem módját (átfúrás, alátámasztás, aláfalazás, bennmaradó dúcolás, stb.) A 
későbbi viták, helyreállítási igények tisztázására célszerű a közterület, út- és járdaburkolatok, forgalomtechnikai 
létesítmények, stb. állapotát is rögzíteni. Az eredeti viszonyokat minél kiterjedtebben rögzítő komplett 
állapotfelvételi dokumentációt a gyakorlat szerint célszerű letétbe helyezni. 

 
9.2 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. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a helyszínrajzokon található kóták a jogi határtól mért távolságot jelentik 
és nem feltétlenül a valós állapot szerintiek. A csatorna nyomvonalának pontos kitűzése a megadott 
koordináta jegyzék alapján lehetséges 

 
9.3 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. 
Az építési területre a forgalomtechnikai terveket az építés megkezdése előtt el kell készíttetni. Amennyiben az 
építés miatt az utca egy része zsákutcává válik, azt a lakókkal és az önkormányzattal egyeztetni kell. 

 
9.4 Földkiemelés 
 
A munkaárok mintakeresztszelvényeit az ágyazattal, a tömörítés fokával és a dúcolás módjával típustervek 
tartalmazzák. Ezeket az előírt értékeket feltétlenül be kell tartani a csatorna állékonysága érdekében. 
Földvisszatöltésre a csőzónában csak kőmentes talajféleségeket szabad felhasználni. A csatorna fektetési 
mélységében, víztelenített, vagy száraz állapotában az altalajok teherbírása várhatóan mindenhol biztosítja az 
ágyazat kialakításhoz szükséges teherbírást. 
A kivitelezés során gondoskodni kell a munkaterület védelméről, a védőkorlátok elhelyezéséről és szükség esetén 
a munkaterület éjszakai megvilágításáról. 
A munkaárok dúcolásának gondos, a földkiemeléssel egyidejűleg történő végzésére külön felhívjuk a figyelmet. A 
nagytáblás dúcolatokkal rövid, szakaszos építés valósítható meg. Az ideálishoz közeli cső-beágyazás akkor 
teljesül, ha a dúcolást felhúzzák a csőzóna tetejéig az ágyazat elkészítése előtt. 
A terület felszínmozgás veszélyessége miatt nyitott munkaárok a munkanap végén nem maradhat, azokat vissza 
kell temetni. 
A tartóoszlopok, kerítések, támfalak és épületek közelében fokozott gondossággal kell a munkaárkot dúcolni. A 
munkavégzés ezeken a helyeken is zártsorú dúcolás védelme mellett történhet a meglévő állapot biztosíthatósága  
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érdekében. A védőtávolságon belül épülő vezetékszakaszokon munkaárkot bontani nem szabad. Ezeken a 
helyeken védőcső átfúrásával, annak védelme mellett építendő a vezeték. 
Különös gonddal kell ügyelni a munkaárok szárazon tartására, mert a hirtelen lezúduló záporok a munkaárokban 
károkat okozhatnak. Az utolsó 0,2–0,3 m vastagságú réteget csak közvetlenül a csőfektetés előtt szabad kiemelni, 
hogy a termett talaj fellazulását elkerüljék. 
A gépi földkiemelés a munkaárok tervezett fenékszintje felett 0,10 m mélységig végezhető. Az utolsó 0,10 m, a 
tükör csak kézi erővel, és közvetlenül a csőfektetés előtt termelhető ki. A munkaárok fenékszintjének hibás – 
mélyebb – kimunkálása esetén a rétegesen elteregetett földet gépi tömörítéssel, Try 90%-ra kell tömöríteni. A 
kitermelt, visszatöltendő föld kis részben (a szélesebb utcákban) a helyszínen, a munkaárok mellett, attól megfelelő 
távolságra tárolható. A munkaárok szélén közvetlenül a föld tárolása tilos. 
A szennyvízcsatorna építése során a kitermelt és visszatöltendő földet a polgármesteri hivatal által kijelölt 
ideiglenes, a kiszoruló földet pedig végleges depóniába kell elszállítani. Földvisszatöltés után terepet eredeti 
állapotába helyre kell állítani. 

 
9.5 Ágyazat 
 
A vezetékek alá 15 cm vtg. talajjavító ágyazatot kell készíteni 25 %-ban kavics, melynek maximális szemcsemérete 
16 mm, 70 %-ban homok frakció, agyag-iszap tartalom 5 % lehet. Az ágyazatot a csőgyártó előírása szerint kell 
elkészíteni. 

 
9.6 Dúcolás 
A dúcolás olyan kell legyen, hogy az a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a munkahelyen dolgozók 
testi épségét biztosítsa, a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható és a kidúcolt munkatérben asz. terv. 

 
9.7 Víztelenítés 
 
A víztelenítés következtében a talajban káros kiüregelések és fellazulások nem keletkezhetnek. A víztelenítést a 
talajmechanikai szakvélemény előírása szerint kell végezni. 
A talajmechanikai fúrás a vizsgálat idején nem mutatott ki talajvizet, így víztelenítéssel nem kell számolni. 
Amennyiben mégis megjelenne talajvíz a munkaárokban, úgy a víztelenítési tervben foglaltak szerint kell eljárni. 

 
9.8 Csőfektetés 
 
A csatornák építését a befogadótól kezdődően alulról felfelé kell végezni. Igen fontos a munkaárok fenékszintjének 
pontos betartása, hogy a csatorna végig egyenletes felfekvést nyerjen a tervezett esésnek megfelelően. 
A házibekötő vezetékek kiépítése nem történhet meg a gerincvezeték kiépítését megelőzően. 
Az alsó ágyazati réteg elkészítése és tömörítése után ellenőrizni, és szükség szerint korrigálni kell a csőfektetés 
síkját. Ezt követően a csőszálakat és idomokat kézi erővel kell a munkaárokba leengedni úgy, hogy azok sérülése 
elkerülhető legyen. 
A csőfektetés a vezeték legmélyebb pontjánál kezdődhet úgy, hogy a tokok, a folyással szemben álljanak. A 
csővégek ideiglenes lezárását biztosító védősapkát csak közvetlenül a csőkötés elkészítése előtt szabad 
eltávolítani. Ha a kivitelezés hosszabb időre megáll, akkor a csővégeket ideiglenesen le kell zárni. A csövek 
kiosztását és elhelyezését követően a kötéseknél fejgödröket kell kialakítani. Ezek mérete olyan legyen, amely a 
csőkötés rendeltetésszerű elkészítéséhez szükséges, illetve akadályozzák meg, hogy a csövek a kötéseiken 
feküdjenek fel. A gravitációs csatornahálózatoknál az aknák anyaguktól függetlenül – lehetőség szerint – egy 
időben épüljenek a csőszakaszokkal. A nyomvonal egyes szakaszainak összeszerelése után szemrevételezéssel 
ellenőrizni kell a nyomvonal egyenletességét és a kötéseket 

 
9.9 Földvisszatöltés, tömörítés 
 
A visszatöltésre kerülő talaj minősége az eredeti, kiemelt talaj minőségénél nem lehet kedvezőtlenebb 
tulajdonságú. A munkagödrökbe átázott, puha, illetve szerves talajokat nem szabad visszatölteni. A 
visszatöltéseket max. 20-25 cm-es rétegekben, rétegenkénti gondos, egyenletes tömörítés mellett Trγ=85, illetve  
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90 % tömörségi fokig kell tömöríteni. A földvisszatöltés csak nyílt árkos közműbemérést követően történhet meg. 
A csőzónába (a csővezeték mellé és fölé 300 mm vtg-ban) műanyag csöveknél, kézzel tömörített homok 
használható fel. Az ágyazat és csőzóna kialakítás statikai szerepe rendkívül jelentős, ezért az előírások feltétlenül 
betartandók, tömörítésük az MSZ 9049 előírása szerint készüljön! (Lásd Munkaárok kialakítása című terv) A 
csőzóna fölötti sávban csak I-II. fejtési osztályú talaj tölthető vissza. Helyszíni talaj csak akkor használható fel, ha 
a megfelelő tömöríthetőség biztosított. A cső felett 500 mm vastagság felett géppel végezhető a tömörítés. A 
burkolat alá visszatöltésre kerülő felső 500 mm vastag talaj és ágyazati réteget Trg 90%. Réteges földvisszatöltést 
és tömörítést kell alkalmazni. A földvisszatöltést maximum 25 cm vastagságban lehet teríteni, majd rétegenként 
tömöríteni. 
Az előírtaknál kedvezőtlenebb adottságú talaj nem tölthető vissza. Szerves talajt a munkaárokba visszatölteni nem 
szabad. Nem építhető be 10-15 cm-nél nagyobb rögöket tartalmazó valamint fagyott állapotban levő talaj. A 
munkaárokban a földvisszatöltést réteges tömörítés mellett az alábbi tömörítési értékek betartásával kell elvégezni: 
 

- Ágyazati réteg: Trγ = 90 % 

- Csőzóna és csőzóna felett: Trγ = 85 % 
- Pályaszerkezet alatt 50 cm vastagságban: Trγ = 90-95 % 
 
A megépült csatornák munkaárkába visszatöltött föld tömörségi vizsgálatát a készítendő 
Minőségbiztosítási tervben előírtaknak megfelelően akkreditált laborral rendelkező intézmény végezhet! 
 

9.10 Befejező munkák 
 
A nyomóvezetéken MSZ-2873:1986 szerint nyomásvizsgálatot kell végezni. 

 
Nyomáspróba előtt ellenőrizni kell: 
 
- csőkötéseket, 
- tartószerkezeteket, rögzítéseket, 
- csatlakozások zárását, 
- vezeték hőtágulásának lehetőségét, 
- vezeték leüríthetőségét, 
- csőfal hőmérsékletét. 
 

� Szakaszos nyomáspróba 
 
A vezetékek szakaszos nyomáspróbáját célszerűen szakaszokra bontva kell elvégezni. Minden szakaszt külön 
külön kell vizsgálni. A nyomáspróba megkezdése előtt a csövet földterheléssel úgy kell rögzíteni, hogy a csöveken 
kb. 80 cm földtakarás legyen, de a kötések szabadon maradjanak. A vizsgált szakasz két végén a szerelvényeket 
szivárgásmentesen le kell zárni. A csövet vízzel fel kell tölteni, ügyelve a kifogástalan légtelenítésre. A próba során 
a feszmérőt az adott szakasz legmélyebb pontján kell elhelyezni. Az alkalmazott nyomásmérő 0,01 Mpa pontos 
legyen. A vizsgálati nyomás 1,5p+1,0 bar, ahol p = üzemi nyomás. A nyomáspróba időtartama általában 2 óra. A 
nyomáspróba eredményesnek tekinthető, ha a vizsgálat alatt nyomásesés nem volt és a vezeték a 
szemrevételezés során nem mutat változást. 
 

� Integrált nyomáspróba 
 
A teljes nyomócső együttes vizsgálatának előfeltétele: sikeres szakaszos nyomáspróbák. A vizsgálati időtartama: 
2 óra, a vizsgálati nyomás: a cső névleges nyomása (10 bar). A nyomáspróba eredményesnek tekinthető, ha a 
vizsgálat alatt nyomásesés nem volt, és a vezeték minden csatlakozása tömören zárt. A minőségellenőrző 
vizsgálatok során a szivattyúk kapacitásmérését is el kell végezni. 
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� Vízzárósági próba 
 
A gravitációs gyűjtőágak (vezetékek, tisztítónyílások) vízzárósági próbáját az MSZ-10-311-86. sz. szabványban 
meghatározott belső víznyomásos (exfiltrációs) vizsgálattal kell végrehajtani, az alábbiak szerint: A csatornákat és 
az aknák falátvezetéseit szivárgásmentesen le kell zárni, majd a rendszert teljesen fel kelltölteni vízzel. Ezután 
legalább 2 órán át nyomás alatt kell tartani a hálózatot. 
 
Ezt követően meg kell mérni (literben) a 15 perc alatt ténylegesen kiszivárgó vízmennyiséget (Vef,e) Az elfolyt 
vízmennyiséget össze kell hasonlítani a következő számított értékkel:  
 
Ahol 
 
VCAL, E = A • D • L + 1,3 • X 

Vcal,e: a számított kiszivárgó vízmennyiség liter  
a: a csatorna anyagától, építési módjától függő tényező, 
műanyag csövekre a = 0,5 
d: a csatorna belső átmérője cm  
l: a vizsgált csatorna hossza km  
x: a vizsgált csatorna szakaszon lévő betonaknák száma 
 
A gravitációs gyűjtőág vízzáróság szempontjából I. osztályúnak minősül, ha Vef,e Vcal,e  
 
Azaz, a tényleges elfolyás nem haladhatja meg a számított értéket. 
 
A szerelvényaknák: MSZ EN 1610:2001 alapján (A vb.víz-/szv.tároló medencék – az ME-04.19/8 1999. sz. Műszaki 
Előírások szerint – a „vízzáró” vízárósági csoportba (jele vz6) tartoznak. Ebben a kategóriában a vízárósági próba 
alapján megállapított vízveszteség megengedett mértéke: 0,2 l/m2 /24 ó.) 
 

� Megvalósulási dokumentáció 
 
A megépült vezetékeket a Megvalósulási dokumentációban kell rögzíteni a geodéziai bemérés alapján. 
 
10. MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK 
 
10.1 Munkavédelem 
 
A kivitelezést közterületen kell megvalósítani. A helyszínt, ahol lehet, kerítéssel, illetve jelzőszalaggal kell 
elhatárolni a hatályos munkavédelmi jogszabályok előírásainak megfelelő módon. Meglévő műtárgyban, 
átemelőben munkát végezni csak leürítés, tisztítás és fertőtlenítés után szabad. Gondoskodni kell a műtárgy 
véletlenszerű elárasztásának kizárásáról. 
 

Az építési munkaterületen a Kivitelezőnek kell biztosítani a vagyonvédelmet és az illetéktelen személyek 
távoltartását. Az átvett munkaterületért mindennemű felelősség a Kivitelezőt terheli. 
Üzemelő szennyvíz-átemelőben végzett munkák során nem lehet teljesen kizárni a szennyvízzel való érintkezést. 

Ezért a Kivitelezőnek a 4/1981. (III.31) EüM rendelet szerint védőoltást kell a dolgozóknak biztosítani. 
A kivitelezőnek Vállalati Munkavédelmi Szabályzattal kell rendelkeznie. 
Hegesztést, daruzást (emelést) csak a felelős műszaki vezető engedélyével szabad végezni. 
Az építés során csak olyan gépeket és berendezéseket szabad alkalmazni, amelyeknek munkavédelmi 

minőségtanúsítása, illetve munkavédelmi minősítése van. 
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10.2 Tűzvédelem 
 
A terv a 28/2011. (IX.6.) BM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak figyelembevételével 
készült. A tervezett létesítmények „E” (nem tűzveszélyes) osztályba tartoznak. Tűzállósági fokozatuk II. (közepesen 
tűzálló). Előzőek alapján külön tűzvédelmi intézkedésre nincs szükség. A csatorna házi minőségű szennyvíz 
szállítására szolgál. A nyomvonalon közintézmény, ipari létesítmény nincs, így mérgező, tűz- vagy 
robbanásveszélyes anyag nem kerülhet a csatornába. 
 

10.3 Környezetvédelem 
 
A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a tervezett létesítmények, a szennyvízcsatornázás 
környezetvédelmi beruházás, így itt elsősorban a kivitelezés környezetvédelmi vonzataival foglakozunk. A 
vezetéképítés alatt és után bizonyos mértékig a környezeti elemek megváltoznak. Törekedni kell, hogy a változás 
minél kisebb legyen. 

 
10.4 Zajvédelem 
 
A kivitelezés ideje alatt várható zajterhelések: beton, aszfalt burkolat bontási munkákat 8.00 és 16.00 óra között 
kell végezni. Fenti időn túl és előtt bontás lakókörzetben nem végezhető. Olyan intézmények környezetében, ahol 
különösen zavaró és káros lehet a zajhatás, az önkormányzattal és az intézménnyel külön meg kell egyezni a 
bontási munkák ütemezéséről (iskola, óvoda, bölcsőde, egészségügyi, szociális intézmény). Az építkezés során 
használt munkagépeknek a szabvány szerinti zajvédő burkolattal kell rendelkezni. A munkagépek üres járatása 
tilos. Ha a megengedett szintet meghaladja a zaj mértéke, akkor felmentést kell kérni. Működtetés, üzemeltetés 
ideje alatt zajterheléssel az átemelők működése során lehet számolni. Zajterhelési határérték — sem a kivitelezés, 
sem a működtetés alatt — nem haladhatja meg a 8/2002.(III. 22.) KöM-EüM 2. sz. melléklet határértékeit. 

 
10.5 Levegőtisztaság védelem 
 
Építés ideje alatt a munkagépek kipufogó gázai és a földes utak felporzása okozhat légszennyezést. Az építési 
területen csak olyan a szabványoknak országos előírásoknak megfelelően vizsgáztatott munkagép dolgozhat, 
amelynek szennyezőanyag kibocsátása megfelel az előírásoknak. A munkaterületen (várakozás, rakodás) kerülni 
kell a motorok üres járatását. Földutakat csapadékhiányos időben a közlekedési felületen időszakos locsolással 
ideiglenes portalanítást elvégezni. 
Működtetés, üzemeltetés ideje alatt légszennyezést okozhatnak az átemelők illetve a szennyvízcsatornába 
illegálisan beengedett berothadt szennyvizek (szippantó kocsi, házi tárolóból beemelt). Az illegális berothadt 
szennyvíz beeresztéseket állandó ellenőrzéssel és bírságok kiszabásával meg kell akadályozni. 

 
10.6 Hulladékgazdálkodási tervfejezet 
 
Veszélyes hulladékok 
 
Építés alatt a kivitelezés során véletlenszerűen előfordulhat olajszennyezés (Q4, ill. Q15). Az olajjal szennyeződött 
talajt ki kell cserélni. Azoknál a stabil gépeknél (víztelenítésnél vákuum gépház) ahol olaj elfolyásra kell számítani, 
ott a várható elfolyás alá felfogó fémtálcát kell elhelyezni. A veszélyes hulladékot az arra a feladatra kijelölt 
szervezetnek kell átadni, ennek mennyisége nem tervezhető. A csatornaépítés során a műanyag vezetékek 
leszabásánál keletkező maradékokat vissza kell szállítani a gyártóhoz, aki visszaforgatja a gyártási folyamatba. 
A szennyvíz elvezető hálózat üzemelése során veszélyes hulladék nem keletkezik. A szennyvíz átemelők 
időszakos tisztításánál illetve a csatornarendszer tisztításánál (dugulás), karbantartásánál keletkező kommunális 
hulladékot, a jellegétől függően vagy a szennyvíztisztító telepre kell szállítani és a tisztítási folyamatra adni vagy a 
hulladéklerakó telepre. 
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Építési és bontási hulladékok 
 
A csatorna kivitelezése során a 2000. évi XLIII. számú törvény 1. számú mellékletében Q16 kategóriába sorolható 
nem veszélyes hulladékok keletkeznek. 
Betonburkolatok bontása: elhelyezése szilárd-hulladék lerakó helyen; Műanyag: visszaszállítása a gyártóhoz 
újrahasznosításra; 
Kiszoruló föld: a humuszt külön kell leszedni és deponálni, újrahasznosítható. A kiszoruló földet az önkormányzat 
által kijelölt helyen kell deponálni további hasznosítás esetén (feltöltés). Kiszoruló földet termőtalajon elhelyezni 
csak az illetékes NTSZ külön engedélyével lehet. Kiszoruló föld, igény esetén a szilárd kommunális hulladéklerakó 
helyen takaró anyagnak felhasználható. 
 
Üzemelés során a csatorna meghibásodása esetén szükséges bontási munkáknál jelentkezhetnek a fentiekben 
megnevezett hulladékok. Elhelyezésük, ártalmatlanításuk megegyezik a fent ismertetett módszerekkel. 

 
10.7 Vízvédelem 
 
A talajvizsgálati jelentés szerint az építéskor nem érik el a talajvízszintet. 

 
10.8 Növényzet 
 
Az építés idejét úgy kell megválasztani, hogy a növényzetben minél kisebb kár keletkezzék. A nyomvonalon a 
csatornaépítés érdekében valószínűleg néhány fa kivágására szükség lesz. 

 
11. BALESETELHÁRÍTÁSI UTASÍTÁS 
 
A tervezett beruházás keretében egy részletes munkavédelmi terv kerül kiadásra. A kiviteli munkálatok 
megkezdése előtt a dolgozókkal azt a munkavédelmi tervet ismertetni kell. A balesetelhárítási utasítás 
elkészítésekor feltételezzük, hogy megfelelő kivitelezési ismeretekkel rendelkező szerelők (és alvállalkozók) végzik 
a kivitelezést. Az alábbiakban csak a különösen fontos munkavédelmi elemeket ismertetjük: A berendezés 
szerelőnyílását zárva kell tartani. 
Szerelés vagy valamely javítás esetén a szivattyúaknát le kell teljesen üríteni. 
A műtárgy feszültségmentesítése után a búvónyílás felnyitásával a tározó teret gondosan át kell szellőztetni. 
A tározótérbe leereszkedő személyt(eket) megfelelő kötélzettel biztosítani kell. 
A kötélzetre és személyekre a búvónyílásnál lévő segítő ügyel. 
A szivattyú és szerelvényeinek, valamint a szerelőnyílást fedő lap kiemeléséhez emelőszerkezet szükséges. 
A munkálatokat csak szerelőpár végezheti, irányító, vezetőszerelővel. 
Teherfelkötést csak az erre kioktatott személy végezhet. 
Kötözéshez csak a tehernek megfelelő átmérőjű korrózióálló teheremelő lánc alkalmazható. Függőteher közvetlen 
közelében, vagy alatta tartózkodni a balesetveszély miatt tilos! 
 

 

 


