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1.0  TERV- ÉS IRATJEGYZÉK 
  
 Megnevezés Iratszám, rajzszám  

 
2.0 TERVIRATOK 

Műszaki leírás……………………………………………………………………………………………..12.1-MT-2.2-0 
 

3.0 ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZOK 

Átnézeti helyszínrajz M=1:4000...................................................................................................... 12.1-MT-4.1-0 

 

4.0 HELYSZÍNRAJZOK M=1:500 

SZ-4-0 jelű csatorna és SZNY-4-1 nyomóvezeték helyszínrajza (Fürdő utca) ............................... 12.1-MT-5.1-1 
SZ-5-0 jelű csatorna és SZNY-5-1 nyomóvezeték helyszínrajza (Lövész utca, Petőfi S. utca) ...... 12.1-MT-5.2-1 
SZ-7-0 jelű csatorna helyszínrajza (Római sánc utca) ................................................................... 12.1-MT-5.3-1 
SZ-8-0 és SZ-8-1 jelű csatornák helyszínrajza (Nagyváradi utca).................................................. 12.1-K-5.4-1 
SZNY-10-0 jelű nyomott csatorna helyszínrajza (Zúzmara utca, Ljuboevics utca) ......................... 12.1-K-5.5-1 
SZ-11-0 jelű csatorna és SZNY-11-1 nyomott csatorna helyszínrajza 
(Táncsics M. utca, József Attila utca) ............................................................................................. 12.1-MT-5.6-1 
SZNY-12-0 jelű nyomott csatorna helyszínrajza (Hold utca) .......................................................... 12.1-MT-5.7-1 
SZNY-14-0 jelű nyomott csatorna helyszínrajza (Ábrányi Emil utca) ............................................. 12.1-MT-5.8-1 
SZ-18-0 jelű csatorna és SZNY-18-1 nyomóvezeték helyszínrajza (Gyík utca) ............................. 12.1-MT-5.9-1 
SZ-19-0 jelű csatorna helyszínrajza (Orgona utca) ........................................................................ 12.1-MT-5.10-1 
SZ-20-0 és SZ-21-0 jelű csatorna és SZNY-21-1 nyomott csatorna és SZNY-20-1  
nyomóvezeték helyszínrajza (Gólyahír utca, 3523/5 hrsz. utca) .................................................... 12.1-MT-5.11-1 
SZ-25-0 jelű csatorna és SZNY-25-1 nyomott csatorna helyszínrajza (Ady Endre út) ................... 12.1-MT-5.12-1 
SZ-25-0 jelű csatorna és SZNY-25-2 nyomott csatorna helyszínrajza (Ady Endre út) ................... 12.1-MT-5.13-1 
SZ-26-0 jelű csatorna helyszínrajza - 1. (Fűzfa utca) ..................................................................... 12.1-MT-5.14-1 
SZ-26-0 jelű csatorna helyszínrajza - 2. (Boróka utca) ................................................................... 12.1-MT-5.15-1 
SZ-26-1 és SZ-26-2 jelű csatornák helyszínrajza (Gesztenye utca Kakukk utca) .......................... 12.1-MT-5.16-1 
SZ-26-3 jelű csatorna helyszínrajza (Boróka utca) ......................................................................... 12.1-MT-5.17-1 
SZNY-26-4 jelű nyomott csatorna helyszínrajza (4346 hrsz. utca) ................................................. 12.1-MT-5.18-1 
SZ-27-0 jelű csatorna helyszínrajza - 1. (Kökény utca, Toboz utca) .............................................. 12.1-MT-5.19-1 
SZ-27-0 jelű csatorna helyszínrajza - 2. (Napossétány utca) ......................................................... 12.1-MT-5.20-1 
SZNY-27-1 és SZ-27-2 jelű csatornák helyszínrajza (Gyepes utca, Pismány utca, Toboz utca) ... 12.1-MT-5.21-1 
SZ-29-0, SZ-29-1 és Sz-29-2  jelű csatornák helyszínrajza (Fecske utca, Kakukk utca) ............... 12.1-MT-5.22-1 
SZ-29-0, SZ-29-3 és SZ-29-4 jelű csatornák helyszínrajza (Kakukk u., 5860 hrsz. u., Csősz u.) .. 12.1-MT-5.23-1 
SZ-29-2 jelű csatorna helyszínrajza (5852 hrsz. utca) ................................................................... 12.1-MT-5.24-1 
SZ-32-0 és SZ-32-3 jelű csatornák és SZNY-32-3 nyomóvezeték helyszínrajza  
(Fészek utca, Páfrány utca) ............................................................................................................ 12.1-MT-5.25-1 
SZ-32-1 jelű csatorna és SZNY-32-4 nyomóvezeték helyszínrajza (Akácfa utca) ......................... 12.1-MT-5.26-1 
SZ-33-0 jelű csatorna helyszínrajza -1. (Áfonya utca) .................................................................... 12.1-MT-5.27-1 
SZ-33-0 jelű csatorna helyszínrajza -2. (Áfonya utca, Berkenye utca) ........................................... 12.1-MT-5.28-1 
SZ-33-0 és SZ-33-7 jelű csatornák helyszínrajza (Berkenye utca)................................................. 12.1-MT-5.29-1 
SZ-33-1 és SZ-33-1-1 jelű csatornák helyszínrajza (Berkenye utca) ............................................. 12.1-MT-5.30-1 
SZ-33-2 és SZ-33-9 jelű csatornák helyszínrajza (Kakukk utca, Gólya köz) .................................. 12.1-MT-5.31-1 
SZ-33-3 és SZ-33-4 jelű csatornák helyszínrajza (Meredek utca, Borbolya utca) .......................... 12.1-MT-5.32-1 
SZ-33-5 jelű csatorna helyszínrajza (Magas utca) ......................................................................... 12.1-MT-5.33-1 
SZ-33-6 jelű csatorna helyszínrajza (Szilfa utca, Szeles utca) ....................................................... 12.1-MT-5.34-1 
SZ-33-8, SZ-33-8-1 és SZ-33-8-2 jelű csatorna és SZNY-33-8-1 nyomott csatorna  
helyszínrajza (Berkenye utca) ........................................................................................................ 12.1-MT-5.35-1 
SZ-34-0 jelű csatorna helyszínrajza (Berkenye utca) ..................................................................... 12.1-MT-5.36-1 



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

MEGVALÓSULÁSI TERV  

 

 2016. január 2 
 

SZ-35-0 jelű csatorna helyszínrajza - 1. (Várkonyi Zoltán utca, Berek utca) .................................. 12.1-MT-5.37-1 
SZ-35-0, SZ-35-3, SZ-35-4 jelű csatorna és SZNY-35-6, SZNY-35-5 nyomott csatorna  
helyszínrajza (Berek utca, Viola utca, Szeder utca, Nárcisz utca, hrsz.:5508) ............................... 12.1-MT-5.38-1 
SZ-35-1 jelű csatorna helyszínrajza (Várkonyi Zoltán utca) ........................................................... 12.1-MT-5.39-1 
SZ-35-1-1 és SZ-35-1-2 jelű csatorna helyszínrajza (Akácfa utca) ................................................ 12.1-MT-5.40-1 
SZ-35-1-1 és SZ-35-1-1-2 jelű csatornák helyszínrajza (Akácfa utca, Hegymester utca) .............. 12.1-MT-5.41-1 
SZ-35-1-1-1 jelű csatorna helyszínrajza (Hegymester utca) .......................................................... 12.1-MT-5.42-1 
SZ-35-2 és SZ3-35-2-1 jelű csatornák helyszínrajza (Csóka utca, 5583 hrsz. utca) ...................... 12.1-MT-5.43-1 
SZ3-37-0 jelű csatorna helyszínrajza - 1. (Barackvirág utca) ......................................................... 12.1-MT-5.44-1 
SZ3-37-0 jelű csatorna helyszínrajza - 2. (Barackvirág utca) ......................................................... 12.1-MT-5.45-1 
SZ-37-1 és SZ-37-1-1 jelű csatornák és SZNY-37-1-2 nyomott csatorna helyszínrajza  
(Völgy utca, Várkonyi utca) ............................................................................................................. 12.1-MT-5.46-1 
SZ-37-3 és SZ-37-3-1 jelű csatornák SZ-37-3-3 nyomott csatorna és  
SZNY-37-3-2 nyomóvezeték helyszínrajza (Kankalin utca, Kankalin köz) ..................................... 12.1-MT-5.47-1 
SZ-37-3-3 jelű csatorna helyszínrajza (Kankalin köz) .................................................................... 12.1-MT-5.48-1 
SZ-37-4 jelű csatorna helyszínrajza (Bérc utca) ............................................................................. 12.1-MT-5.49-1 
SZ-38-0 jelű csatorna helyszínrajza (Tulipán utca) ........................................................................ 12.1-MT-5.50-1 
SZ-40-0 jelű csatorna helyszínrajza (Sövény utca) ........................................................................ 12.1-MT-5.51-1 
SZ-37-5 jelű csatorna helyszínrajza (Sólyom utca) ........................................................................ 12.1-MT-5.52-1 
Sz-35-0, Sz-37-0, SZ-38-0, és Sz-40-0 jelű csatornák helyszínrajza (Ady Endre út) ..................... 12.1-MT-5.53-1 
 
 

5.0 HOSSZ-SZELVÉNYEK  M=1:500, 1:100 

SZ-4-0 jelű csatorna és SZNY-4-1 nyomóvezeték hossz-szelvénye (Fürdő utca) ......................... 12.1-MT-6.1-0 
SZ-5-0 jelű csatorna és SZNY-5-1 nyomóvezeték hossz-szelvénye (Lövész utca, Petőfi S. utca) 12.1-MT-6.2-0 
SZ-7-0 jelű csatorna hossz-szelvénye (Római sánc utca) .............................................................. 12.1-MT-6.3-0 
SZ-8-0 és SZ-8-1 jelű csatornák hossz-szelvénye (Nagyváradi utca) ............................................ 12.1-MT-6.4-0 
SZNY-10-0 jelű nyomott csatorna hossz-szelvénye (Zúzmara utca, Ljuboevics utca) ................... 12.1-MT-6.5-0 
SZ-11-0 jelű csatorna és SZNY-11-1 nyomott csatorna hossz-szelvénye  
(Táncsics M. utca, József Attila utca) ............................................................................................. 12.1-MT-6.6-0 
SZNY-12-0 jelű nyomott csatorna hossz-szelvénye (Hold utca) .................................................... 12.1-MT-6.7-0 
SZ-14-0 jelű csatorna hossz-szelvénye (Ábrányi Emil utca) .......................................................... 12.1-MT-6.8-0 
SZ-18-0 jelű csatorna és SZNY-18-1 nyomóvezeték hossz-szelvénye (Gyík utca) ....................... 12.1-MT-6.9-0 
SZ-19-0 jelű csatorna hossz-szelvénye (Orgona utca) ................................................................... 12.1-MT-6.10-0 
SZ-20-0 jelű csatorna és SZNY-20-1 nyomóvezeték hossz-szelvénye (Gólyahír utca) ................. 12.1-MT-6.11-0 
SZ-21-0 jelű csatorna és SZNY-21-1 nyomott csatorna hossz-szelvénye (3523/5 hrsz. utca) ....... 12.1-MT-6.12-0 
SZ-25-0 jelű csatorna hossz-szelvénye (Ady Endre utca) .............................................................. 12.1-MT-6.13-0 
SZNY-25-1 és SZNY-25-1 jelű nyomott csatornák hossz-szelvénye (Ady Endre utca) .................. 12.1-MT-6.14-0 
SZ-26-0 jelű csatorna hossz-szelvénye (Fűzfa utca, Boróka utca) ................................................ 12.1-MT-6.15-0 
SZ-26-1 jelű csatorna hossz-szelvénye (Gesztenye utca) ............................................................. 12.1-MT-6.16-0 
SZ-26-2 és SZ-26-3 jelű csatornák és SZNY-26-4 nyomott csatorna hossz-szelvénye  
(Kakukk utca, Boróka utca, 4346 hrsz. utca) .................................................................................. 12.1-MT-6.17-0 
SZ-27-0 jelű csatorna hossz-szelvénye (Kökény utca, Napossétány utca, Pismány utca) ............ 12.1-MT-6.18-0 
SZ-27-2 jelű csatornák és SZNY-27-1 nyomott csatorna hossz-szelvénye  
(Toboz utca, Pismány utca, Gyepes utca, 5764 hrsz. utca) ........................................................... 12.1-MT-6.19-0 
SZ-29-0 jelű csatorna hossz-szelvénye (Fecske utca, Kakukk utca) ............................................. 12.1-MT-6.20-0 
SZ-29-1, SZ-29-2, SZ-29-3 és SZ-29-4 jelű csatornák hossz-szelvénye  
(Kakukk u., 5852 hrsz. u., 5860 hrsz. u., Csősz u.) ........................................................................ 12.1-MT-6.21-0 
SZ-32-0 és SZ-32-1 jelű csatornák és SZNY-32-4 nyomóvezeték hossz-szelvénye  
(Fészek utca, Akácfa utca) ............................................................................................................. 12.1-MT-6.22-0 
SZ-32-3 jelű csatorna és SZNY-32-3 nyomóvezeték hossz-szelvénye (Páfrány utca) .................. 12.1-MT-6.23-0 
SZ-33-0 jelű csatorna hossz-szelvénye (Áfonya utca, Berkenye utca)........................................... 12.1-MT-6.24-0 
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SZ-33-1, SZ-33-1-1 és SZ-33-2 jelű csatornák hossz-szelvénye  
(Hóbogyó utca, Fagyal köz, Kakukk utca) ...................................................................................... 12.1-MT-6.25-0 
SZ-33-3, SZ-33-4 és SZ-33-5 jelű csatornák hossz-szelvénye  
(Meredek utca, Borbolya utca, Magas utca) ................................................................................... 12.1-MT-6.26-0 
SZ-33-6 és SZ-33-7 jelű csatornák hossz-szelvénye (Szilfa u., hrsz. 5623 utca.) .......................... 12.1-MT-6.27-0 
SZ-33-8 jelű csatorna hossz-szelvénye (Berkenye utca) ............................................................... 12.1-MT-6.28-0 
SZ-33-8-1, SZ-33-8-2 jelű csatornák és SZNY-33-8-1 nyomott csatorna hossz-szelvénye  
(Berkenye utca)……………………………………………………………………………………………. 12.1-MT-6.29-0 
SZ-33-9 jelű csatorna hossz-szelvénye (Gólya utca) ..................................................................... 12.1-MT-6.30-0 
SZ-34-0 jelű csatorna hossz-szelvénye (Berkenye utca) ............................................................... 12.1-MT-6.31-0 
SZ-35-0 jelű csatorna hossz-szelvénye (Várkonyi utca, Berek utca) ............................................. 12.1-MT-6.32-0 
SZ-35-1 és SZ-35-1-1 jelű csatornák hossz-szelvénye  
(Várkonyi utca, Akácfa utca, Hegymester utca) .............................................................................. 12.1-MT-6.33-0 
SZ-35-1-1-1, SZ-35-1-1-2 és SZ-35-1-2 jelű csatornák hossz-szelvénye  
(Hegymester utca, Akácfa utca, Mókus utca) ................................................................................. 12.1-MT-6.34-0 
SZ-35-2 jelű csatorna hossz-szelvénye (Csóka utca) .................................................................... 12.1-MT-6.35-0 
SZ-35-2-1, SZ-35-3 és SZ-35-4 jelű csatornák hossz-szelvénye  
(5583 hrsz. utca, Szeder utca, Nárcisz utca) .................................................................................. 12.1-MT-6.36-0 
SZ-37-0 jelű csatorna hossz-szelvénye (Barackvirág utca) ............................................................ 12.1-MT-6.37-0 
SZ-37-1, SZ-37-1-1 jelű csatornák és SZNY-37-1-2 nyomott csatorna hossz-szelvénye  
(Völgy utca, Várkonyi utca) ............................................................................................................. 12.1-MT-6.38-0 
SZ-37-3, SZ-37-3-1 jelű csatornák és SZNY-37-3-3 nyomott csatorna hossz-szelvénye  
(Kankalin utca, Kankalin köz) ......................................................................................................... 12.1-MT-6.39-0 
SZNY-37-2 jelű nyomóvezeték hossz-szelvénye (Kamilla utca, Kankalin utca) ............................. 12.1-MT-6.40-0 
SZ-37-3-2 jelű csatorna hossz-szelvénye (Kankalin köz) ............................................................... 12.1-MT-6.41-0 
SZ-37-4 jelű csatorna hossz-szelvénye (Bérc utca) ....................................................................... 12.1-MT-6.42-0 
SZ-38-0 jelű csatorna hossz-szelvénye (Tulipán utca, Láncfű utca) .............................................. 12.1-MT-6.43-0 
SZ-40-0 jelű csatorna hossz-szelvénye (Sövény utca) ................................................................... 12.1-MT-6.44-0 
SZ-37-5 jelű csatorna hossz-szelvénye (Sólyom utca) ................................................................... 12.1-MT-6.45-0 
SZNY-35-6 jelű nyomott csatorna hossz-szelvénye (Viola utca) .................................................... 12.1-MT-6.46-0 
SZNY-35-5 jelű nyomott csatorna hossz-szelvénye (5508 hrsz. utca) ........................................... 12.1-MT-6.47-0 
 

8.0 TÍPUSTERVEK 

Munkaárok kialakítása……………………………………………………………………………………..12.1-MT-8.1-0 
Gravitációs betonaknák terve.…………………………………………………………………………….12.1-MT-8.2-2 
Gravitációs műanyag aknák terve..……………………………………………………………………….12.1-MT-8.3-0 
Akna-, és egyéb fedlap kialakítások……………………………………………………………………...12.1-MT-8.4-0 
Házi bekötő tisztítónyílás kialakítása………………………………………………………………….….12.1-MT-8.5-0 
Nyomott bekötővezeték csatlakozása gravitációs házi tisztítónyíláshoz………..……………………12.1-MT-8.6-0 
Nyomás alatti házi bekötővezeték csatlakozása nyomott gerincvezetékre……………………..……12.1-MT-8.7-0 
Házi átemelő akna kialakítása…………………………………………………………………………….12.1-MT-8.8-0 
PE Haszoncső védőcsőbe húzása központos kitámasztással………………………………………..12.1-MT-8.10-0 
Szerelvény megtámasztó idom rajza…………………………………………………………………….12.1-MT-8-11-0 
Csillapító akna típusterve.…………………………………………………………………………………12.1-MT-8.12-0 
Kőfogó akna típusterve …………………………………………………………………………………....12.1-MT-8.13-0 
Gravitációs házi bekötés típusterve………………………………………………………………………12.1-MT-8.14-0 
Nyomóvezeték fali átvezetése műtárgyon……………………………………………………………….12.1-MT-8.15-0 
Nyomóvezetéki csomópontok……………………………………………………………………………..12.1-MT-8.16-0 
Nyomóvezetéki D63 leürítő végakna terve..……………………………………………………………..12.1-MT-8.17-0 
Nyomóvezetéki D63 légtelenítő végakna típusterve.…………………………………………………...12.1-MT-8.18-0 
Nyomóvezetéki D63 leürítő akna típusterve……………………………………………………………..12.1-MT-8.19-0 
Ivóvíz-közmű keresztezések……………………………………………………………………………….12.1-MT-8.21-0 
Gáz-közmű keresztezésnél alkalmazott védelem…..…………….……………………………………..12.1-MT-8.22-0 
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13. SZENTENDREI ÁTEMELŐK TERVE 
 

13.1-MT-2                TERVIRATOK 

Műszaki leírás…….......................................................................................................................... 13.1-MT-2.2-1 
 
 

13.1-MT-3               HELYSZÍNRAJZOK M1:500 

13. sz. beemelő megvalósulási helyszínrajza.................................................................................13.1-MT-3.1-0 
15. sz. beemelő megvalósulási helyszínrajza ............................................................................... 13.1-MT-3.2-0 
16. sz. beemelő megvalósulási helyszínrajza ............................................................................... 13.1-MT-3.3-0 
17. sz. beemelő megvalósulási helyszínrajza ............................................................................... 13.1-MT-3.4-0 
18. sz. beemelő megvalósulási helyszínrajza ...............................................................................13.1-MT-3.5-0 
19. sz. beemelő megvalósulási helyszínrajza ...............................................................................13.1-MT-3.6-0 
20. sz. beemelő megvalósulási helyszínrajza ...............................................................................13.1-MT-3.7-0 

 

 

13.1-MT-5               ÉPÍTÉSI TERV 

13. jelű beemelő és szerelvényakna építési terve ...................................................... ……………..13.1-MT-5.1-0 
15. jelű beemelő és szerelvényakna építési terve ...................................................... ……………..13.1-MT-5.2-0 
16. jelű beemelő és szerelvényakna építési terve ...................................................... ……………..13.1-MT-5.3-0 
17. jelű beemelő és szerelvényakna építési terve ...................................................... ……………..13.1-MT-5.4-0 
18. jelű beemelő és szerelvényakna építési terve ...................................................... ……………..13.1-MT-5.5-0 
19. jelű beemelő és szerelvényakna építési terve ...................................................... ……………..13.1-MT-5.6-0 
20. jelű beemelő építési terve ......................................................................................................... 13.1-MT-5.7-0 

 

13.2-MT-4                   GÉPÉSZETI TERV 

13., 15., 16., 17., 18., 19. jelű beemelő és szerelvényakna gépészeti szerelési terve ................... 13.2-MT-4.1-1 
20. jelű beemelő gépészeti szerelési terve ..................................................................................... 13.2-MT-4.2-1 

 
 

13.3-MT             ELEKTROMOS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA 

Műszaki leírás…………………………………………………………………………………………...…13.3-MT-2.2-0 
SZ-13, SZ-15, SZ-16, SZ-17, SZ-18, SZ-19,  SZ-20 átemelő elosztók  
(0,4 kV-os vezérlő, és PLC szekrény) egyvonalas kapcsolási rajza ..............................................13.3-MT-8.1.2-1 
SZ-13, SZ-15, SZ-16, SZ-17, SZ-18, SZ-19, SZ-20 szennyvíz átemelők 0,4 kV-os vezérlő,  
és PLC szekrény elölnézeti rajza………..…………….............................. ....................................... .13.3-MT-8.5-0 
SZ-13 szennyvíz átemelő külső villamos energiaellátás terve (beemelő kábelezése)................... .13.3-MT-8.10-0 
SZ-15 szennyvíz átemelő külső villamos energiaellátás terve (beemelő kábelezése) ...................  13.3-MT-8.11-0 
SZ-16 szennyvíz átemelő külső villamos energiaellátás terve (beemelő kábelezése ....................  13.3-MT-8.12-0 
SZ-17 szennyvíz átemelő külső villamos energiaellátás terve (beemelő kábelezése)......... ..........  13.3-MT-8.13-0 
SZ-18 szennyvíz átemelő külső villamos energiaellátás terve (beemelő kábelezése)  .................. .13.3-MT-8.14-0 
Sz-19 szennyvíz átemelő külső villamos energiaellátás terve (beemelő kábelezése).....................13.3-MT-8.15-0 
SZ-20 szennyvíz átemelő külső villamos energiaellátás terve (beemelő kábelezése).....................13.3-MT-8.16-0 
 
 

13.5-MT              RÁDIÓTECHNIKAI RENDSZERTERV 

Szentendre szennyvízátemelők rádiótechnikai rendszerterv……………………………………………13.5-MT 


