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ADATLAP 
 

Szentendre város beruházásában megvalósuló  

 

Szentendre, Pipiske utca egyesített közlekedésépítés és csapadékvíz elvezetése  

c. projekt  
 
 

Kedvezményezettje,   

vízjogi engedélyese: 

Szentendre Város Önkormányzata 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Generáltervező: PLANTUM’3 Mérnöki Tanácsadó Bt. 

2000 Szentendre, Szentlászlói út 96. 

Csapadékvíz elvezetés és 
közműkiváltások tervezője: 

PLANTUM’3 Mérnöki Tanácsadó Bt. 

2000 Szentendre, Szentlászlói út 96. 

Útépítés és Forgalomtechnika 
szakágak tervezője: 

VÍZKÖRTERV Kft 

1144 Budapest, Ond vezér útja 21. V/22. 

 
TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
 
Alulírottak, mint a Szentendre, Pipiske utca egyesített közlekedésépítés és csapadékvíz elvezetése 
c. egyesített vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv tervezői, a 18/1996. (VI.13.) KHVM sz. 
rendelkezés alapján kijelentjük, hogy a 02/2016 tervszámú, tárgyi engedélyezési és kiviteli műszaki 
dokumentációban alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági 
előírásoknak, megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, 
szabályzatok, az országos (MSz) és az ágazati szabványok, a műszaki előírások követelményeinek, 
valamint a Megrendelővel történt előzetes egyeztetéseken alapuló elvárásoknak.  
A tervezés során betartottuk a létesítmények telepítésénél az OTÉK előírásait. 
Nyilatkozunk, hogy az 1993. évi XCIII. Törvény 19. § (2) bekezdésben előírt kötelezettségünknek a 
tervezett megoldások terén a rendelet 18. § (1) bekezdésben foglaltak megtartása vonatkozásában 
eleget tettünk. 
Kijelentjük továbbá, hogy a tárgyi dokumentáció a létesítmény (létesítmény-csoport) telepítésére, 
tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával 
készült. A munkavédelmet a vonatkozó rendeletek és a kivitelezést végző vállalkozó belső 
balesetvédelmi szabályzata szerint kell megoldani, azoktól eltérni csak a felelős műszaki vezető írásbeli 
utasítása alapján lehet. 
 
Kijelentjük továbbá, hogy a következő oldalon, az aláíró lapon, a nevünk mellett feltüntetett tervezői 
jogosultsággal rendelkezünk és a kamarai azonosító szám alatt a Magyar Mérnöki Kamarának, vagy a 
Magyar Építész Kamarának tagjai vagyunk. 
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ALÁÍRÓ LAP 

 
Alulírott tervezők kijelentjük, hogy jelen aláírásunkkal a tervezői nyilatkozatot, jelen műszaki leírást és a 
Próbaüzemi tervet is hitelesítjük. 
 
 
Generáltervező: Horváth Csaba 13-8395/ VZ-TEL, SZÉM3 ………………….. 
 okl. építőmérnök  aláírás 
 okl környezetvédelmi szakmérnök    
 okl. vízgazdálkodási szakmérnök 
 

 
Vízépítési szakági  
felelős tervező: Horváth Csaba 13-8395/ VZ-TEL, SZÉM3 ………………….. 
 okl. építőmérnök  aláírás 
 okl környezetvédelmi szakmérnök    
 okl. vízgazdálkodási szakmérnök 
 
 

Útépítési és forgalomtechnikai 
szakági felelős tervező:  
 Csizmár Robin 01-11677/K-ÉK ………………….. 
 okl. építőmérnök  aláírás 

 
Geotechnikai 
szakági felelős tervező:  
 dr. Vásárhelyi Balázs 01-9515/GT ………………….. 
 okl. építőmérnök  aláírás 

 
 
Tervező: Nagy Péter  ………………….. 
 okl. építőmérnök  aláírás 

 
 
Tervező: Mustyák Dávid   ………………….. 
 okl. építőmérnök  aláírás 
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ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
Szentendre, Pipiske utca egyesített közlekedésépítés és csapadékvíz elvezetése 

 Vízjogi létesítési engedélyezési és Kiviteli Terv 
 
1 Előzmények 

A Plantum’3 Mérnöki Tanácsadó Bt. (2000 Szentendre, Szentlászlói út 96.) (képviseli Horváth 
Csaba ügyvezető, továbbiakban: Tervező) megbízást kapott Szentendre Város Önkormányzatától 
(2000 Szentendre, Városház tér 3.) (továbbiakban: Megbízó), hogy Szentendre, Pipiske utca egyesített 
közelekedésépítés és csapadékvízelvezetés engedélyezési tervét elkészítse. 

 
A megbízás alapján elkészült dokumentáció foglalja magában a tárgyi utca közlekedésépítési és 

csapadékvízelvezetési feladatainak műszaki megoldását.  
 
Jelen tervdokumentáció egyesített engedélyezési és kiviteli tervként készült el. 
 
Az egyes műszaki megoldások, csapadékvízelvezetési koncepciók kidolgozásánál az 

Önkormányzat követelményei mellett Szentendre város település-rendezési tervét, valamint az irányadó 
műszaki előírásokat vettük alapul. 

 
A terv az alábbi kiinduló adatok alapján készült el: 
- A Tervező részére átadott csapadékvízelvezetési koncepció. 

- A geodéziai bemérések. 

- Szentendre Város alaptérképe (digitális verzió) 

- Google-térkép 

- Helyszíni bejárás, helyszíni egyeztetések 

- Közműszolgáltatók által nyújtott adatok 

- Talajvizsgálati Jelentés 

 
2 A meglévő állapot ismertetése 

 
A tervezési terület lehatárolása 
 
A Pipiske utca Szentendre Város északi területén található, a Vasvári Pál utca és Sztaravodai út 

között. Északról a Fürj és Galamb utcák határolják, keleti irányból a Sztaravoda patak, valamint a 
Sztaravodai út határolják, délről ingatlanok találhatóak, míg nyugatról az Őszapó utca torkollik a Pipiske 
utcába. A tervezéssel érintett utca-szakaszok: Galamb u. (~36,0 m), Pipiske utca felső része (~52,0 m), 
Pipiske utca alsó része (~60,0 m), Sztaravodai út (~170,0 m). A lefolyást eredményező vízgyűjtő terület 
nagysága hozzávetőlegesen 2,50 ha. 
 

A jelenlegi csapadékvízelvezetés jellemzése 
 
A tervezési területen zúzottköves út található, amely a domborzati viszonyok, valamint a felszínén 

lefolyó csapadékvíz mennyisége alapján több helyen megrongálódott. 
A terület 6,0 – 10,0 %-os eséssel rendelkezik, ami viszonylag gyors felszíni lefolyást eredményez.  
 



SZENTENDRE, PIPISKE UTCA EGYESÍTETT KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉS ÉS CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS  PLANTUM’3 

VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV MSZ.: 02 / 2016 

 

 2016. április 7 
 

A Galamb utca teljes hosszában összegyűlekező csapadékvizet a Pipiske utcába vezeti a Galamb 
utca északi oldalán lévő csapadékvízelvezető árok. 

 
A Vasvári Pál utca irányából az Őszapó utca, valamint a burkolt útfelelületekről érkező csapadékvíz 

kerül a Pipiske utca déli oldalán elhelyezett, trapéz szelvényű, lépcsős kialakítású szikkasztó árokba. A 
csapadékvízelvezető árok nem készült el teljesen, így a gyűjtött csapadékvizet a mélypontján a Pipiske 
utca felszínére ereszti. 

 
A Pipiske utca – Galamb utca kereszteződésnél a két irányból érkező csapadékvíz – viszonylag 

nagy lejtéssel – halad a kőszórásos úton a Sztaravodai út irányába.  
 
A Pipiske út zsákutca szakasza megakadályozza a gépjármű-forgalmat, azonban a gyalogos 

forgalom, valamint a csapadékvíz-elfolyás akadálytalan. Egy hozzávetőlegesen 5,0 m széles zöldsávon 
áthaladva a Pipiske utca alsó szakaszán, a viacolorral és aszfaltréteggel burkolt út felszínén folyik a 
csapadékvíz. 

 
Egyes helyeken az ingatlanok területére hulló csapadék egy részét az ingatlantulajdonosok 

kivezetik a közterületre, míg más helyen a talajrétegből kerül víz a csapadékvízelvezető árokba. 
 
Közúthálózati kapcsolatok 

 
A tervezésben érintett utcák közúti kapcsolattal rendelkeznek. A Pipiske utca alsó és felső 

szakaszát két irányból lehet megközelíteni. 
 
A gyalogos forgalom csupán a Pipiske utca Galamb utcától a Sztaravodai út irányába mutató 

részén rendelkezik járdával. A Pipiske utca alsó része viacolor burkolattal, valamint aszfaltburkolattal 
ellátott, a gyalogos forgalom és a gépjármű forgalom nincs elválasztva.  
 

A Galamb utca nem rendelkezik gyalogos forgalmat bonyolító járdafelülettel.  
 

A Pipiske utca felső részén a gyalogos- és gépjármű-forgalom nem elválasztott.  
 

A Sztaravodai út északi oldala rendelkezik járdával. 
 

Az egyes gépjármű- és gyalogos bejárók eltérő műszaki tartalommal kerültek kialakításra. 
Jelenleg igen eltérő műszaki állapottal rendelkeznek. 
 

Közművek 
 
A tervezési terület közművesített. Ivóvíz, szennyvíz, gázhálózat, elektromos- valamint 

telekommunikációs hálózatok találhatóak légvezetékek és föld alatti vezetékek képében. 
 
A területen közvilágítás található. 
 
Fotódokumentáció 
Az alábbiakban bemutatásra kerülő fotódokumentáció a tervezési időszak esős napjain 

készült,bemutatva a terület természetes csapadékvíz elvezetését. 
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A Galamb utca csapadékvízelvezetésére szolgáló 
burkolatlan árok a kapubejáróknál csőátereszekkel 
rendelkezik. Az ingatlanokról kivezetett, útburkolatra 
hulló, valamint a vízelvezető árokból érkező csapadék 
a talajban elszikkadhat, szükség esetén továbbjuthat a 
Pipiske utca irányába. 

 
 

A Galamb utca Pipiske utca felőli vége. A 
makadámúton, a csapadékvízelvezető árokban és az 
egyes ingatlanok zöldfelületeinél a lehulló csapadék a 
talajba szivároghat. 

 
 

A Pipiske utcai elkészült csapadékvízelvezető csatorna 
és hidegaszfalt burkolat. Az útfelületre érkező 
csapadékvíz az útfelületről eltávozik, ott nem tud 
összegyűlni. A csapadékvízelvezető árok beton 
gyepráccsal burkolt. 

 

A Pipiske utcai elkészült csapadékvíz elvezetést 
szolgáló burkolt csapadékvízelvezető árok az elvezetett 
csapadékvíz talajbaszivárogtatását hivatott megoldani, 
azonban egyes helyeken talajvíz jut be a 
csapadékvízelvezető árokba a telítődött talajból. 
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A Pipiske utcában található burkolt 
csapadékvízelvezető árok végénél a csapadékvíz a 
zúzottkővel burkolt útfelületen folyik tovább, erodálva 
annak felszínét, kátyút, nyomvonalat vájva az 
útburkolatba. 

 
 

A Galamb utcában található burkolatlan 
csapadékvízelvezető árok a Pipiske utcai találkozási 
pontnál véget ér. Az útburkolatról valamint a 
csapadékvízelvezető árokból távozó csapadékvíz utat 
váj az útburkolatban. 

 
 

A Pipiske utca zsákutca felőli végén tapasztalható, 
hogy a csapadékvíz a teljes útfelületen hömpölyög. A 
csapadékvíz itt is erodálja az útburkolatat, kivájja a 
kőszórásos felületet. 

 

A Pipiske utca Sztaravodai út felől lévő része – a 
térkővel burkolt területen – teljes útszélességben vezeti 
a csapadékvizet. 
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A lehullott és érkező csapadékvíz elvezetésére, annak 
szabályozására lakossági törekvés is történt. 

 
 

A Galamb és Pipiske utcákból érkező, valamint a 
3375/3 hrsz-ú ingatlan burkolt felületéről érkező 
csapadékvíz a Pipiske utca mindkét oldalán 
hömpölyög. 

 
 

Egyes ingatlanok területére hullott csapadékvíz egy 
része kivezetésre kerül közterületre. 

 

A Pipiske utca Sztaravodai út felől eső végénél teljes 
útszélességben folyik a csapadékvíz. 
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A Sztaravodai út csapadékvízelvezető árka szikkasztja 
és vezeti a lehullott csapadékvizet. 

 
 

A Sztaravodai út csapadékvízelvezető árka egyes 
kapubejáróknál áteresszel bír, aminek műszaki állapota 
egyes helyeken felújítást, javítást igényel. 

 
 

A Sztaravodai út csapadékvízelvezető árka egy helyen 
ivóvíz-vezetéket keresztez. 

 

A Sztaravodai út csapadékvízelvezető árka egyes 
helyeken feliszapolódott, a kiülepedett hordalék 
csökkenti a vízáramot, nehezíti az elvezetést. 
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A Sztaravodai úti burkolatlan csapadékvízelvezető árok 
egyes helyeken kimosódást mutat. 

 
 

A Fürj utca alatt átvezetett csőáteresz vezeti bele a 
csapadékvizet a befogadóba. 
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3 A tervezett csapadékvízelvezető hálózat bemutatása 

 
A Pipiske utcában lévő lépcsős szikkasztóárok folytatásaként nyílt felszínű trapézszelvényű 

csapadékvízelvezető hálózat kerülne telepítésre. A Pipiske utca felső szakaszában a járda mentén 
(szegélykővel elválasztva) végig lenne vezetve a trapézkeresztmetszet – azonos szelvénnyel. A 
gépjárműbeállók csatlakozásánál előregyártott fedlapot helyeznénk az árokelemekre, így a 
keresztmetszet nem változna. Az egyes gépjárműbeállóknál változtatnánk a csapadékvízelvezetés 
lejtésviszonyain, ezáltal energiatörő hatást érve el. 
 

A Galamb utcai csapadékvízelvezetés nyomvonalát és lejtésviszonyait változatlanul hagynánk, 
vagyis a Galamb utca felől érkező csapadékvizet a Pipiske utcán keresztül vezetnénk a befogadó 
irányába. A geodéziai felmérés alapján megállapítható, hogy mind létesítésnél (felszínközeli 
folyásfenékszint a ~2,40 m-es mélység helyett), mind üzemeltetésnél (takarítási, karbantartási 
munkálatok egyszerűbben végezhetőek) érvényre jut a gazdaságosság elve. A Galamb utca meglévő 
burkolatlan nyílt árkos kialakítását az utca utolsó 36 m-én változtatnák csak meg, méghozzá szintén 
trapéz szelvényű árokelem lehelyezésével. A burkolás célja az összegyűlt csapadékvíz mielőbb 
elvezetése a befogadó irányába. A Galamb utca – Pipiske utca találkozásánál csőáteresz vezetné át a 
Galamb utca felől érkező csapadékvizet a Pipiske utca déli oldalában található csapadékvízelvezető 
hálózatába. 
 

Az Őszapó utca, valamint Galamb utca irányából érkező csapadékvizek, valamint az útburkolat 
felszínére jutó csapadékvize, továbbá az egyes ingatlanokról közterületre kivezetett csapadékvizek a 
Pipiske utca felső szakaszának mélypontjába kerülnének, ahol először sebességcsökkentésen esnének 
át. A csökkentett sebességű csapadékvíz egy aknából az ülepítő műtárgyba jutna, ahol a hordalékot 
letenné.  
 

A Pipiske utca alsó szakaszán az ülepítő műtárgy kifolyó nyílásán érkező csapadékvizek, valamint 
az útburkolat felszínére hulló csapadékvizek résfolyókákban gyűlnének össze és jutnának a befogadó 
felé.  

 
A résfolyókából kilépő csapadékvíz – a viszonylag nagy domborzati változások miatt – 

megnövekedett energiával rendelkezik, amit a Pipiske utca – Sztaravodai út kereszteződésénél 
telepített energiatörő kövek csillapítanának. 

 
A csillapítás, valamint iránytörés következtében a csapadékvíz kis esésű vonalvezetéssel – a 

Sztaravodai út mentén – haladna a befogadó irányába. 
 

A Sztaravodai út mentén váltakoznak a kör- és trapéz-szelvények – a gépjárműbeállók kialakítását 
követve. 
 

A Sztaravodai út mentén elhelyezett csapadékvízgyűjtő- és elvezető árkok két irányból vezetnék a 
csapadékvizet egy lehetséges átadási pontba. Az átadási pontban összegyűlve onnan a csapadékvíz a 
Sztaravodai út alatt jutna el a befogadóig (Sztaravoda-patak). 
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4 Létesítendő műtárgyak 

 
Galamb utca: 
- trapéz szelvényű árokelemek - mindinkább követve a terepviszonyokat 

- végfal támelem 

- kör keresztmetszetű talpas betoncső 

Pipiske utca felső szakasz: 
- trapéz szelvényű árokelemek - mindinkább követve a terepviszonyokat 

- egyes helyeken fedlapok kerülnek a trapéz szelvényű árokelemekre a gépjárműbeállók miatt (figyelembe 

véve a fordulási ívet) 

- gyűjtő- és fordítóakna (2 db) (a terepviszonyokhoz igazított hordalékfogó kialakítással) 

- csőáteresz (DN 300) 

- résfolyóka, ami lezárja az út felszínén tovább folyó csapadékvíz útját 

Pipiske utca alsó szakasz: 
- gyűjtő és osztóakna (minimális hordalékfogással) 

- ülepítő műtárgy 

- bukóél 

- útburkolatba helyezett résfolyóka 

- útburkolat szélére helyezett résfolyóka 

- keresztbe fektetett résfolyóka (két helyen) 

- energiatörő kőágyazat oldalsó megtámasztással 

Sztaravodai út 
- trapéz szelvényű árokelemek - mindinkább követve a terepviszonyokat 

- kör keresztmetszetű talpas betoncsövek a gépjárműbeállók kialakításához illeszkedően 

- támfal elemek 

- gyűjtő és fordító akna (minimális hordalékfogással) 

- sajtolható cső-átvezetés a Sztaravodai út alatt 

- energiatörő kőszórás 

5 Hidraulikai méretezés 

 
 A csapadékvízelvezetési koncepció kidolgozására, valamint a megválasztott elemek és műtárgyak 
méretezéséhez az MI-10-455/2-1998 sz. Belterületi vízrendezés című műszaki irányelv útmutatásait használtuk. 
 
 A mértékadó csapadékvíz mennyiségének meghatározásához a 2 éves visszatérési gyakoriságot vettük 
alapul. 
 
 A vízgyűjtő terület nagyságának meghatározásához a meglévő digitális térképet használtuk, az 
Önkormányzattal egyeztetett szemlélet mellett. Az útburkolatra, járdára, teljes közterületre hulló csapadékvizet, 
valamint a közterülettel érintkező ingatlanok területének felét vettük alapul a mértékadó csapadékvíz 
meghatározásához. A modellezés így igazodik a meglévő állapothoz, mert az egyes ingatlanok területére hulló 
csapadékvizek az ingatlanon elszikkasztásra kerülnek, viszont némely ingatlan területére hulló csapadékvíz egy 
része a közterületre kerül kivezetésre. 
 
 A vízgyűjtő területek csatlakozása, valamint a tervezett csapadékvízelvezetési koncepció bemutatása: 
 
A csapadékvizek két irányból érkeznek (a meglévő vízgyűjtőterületekről): a Galamb utcából, valamint a Pipiske 
utca dél-keleti irányából.  
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A Vasvári Pál utca felőli inflexiós pont közel esik az első vízgyűjtő területegységhez. Az inflexiós ponttól a Pipiske 
utca irányába lévő területre hulló csapadékvíz-mennyiséggel számolhatunk. Figyelembe vettük a területen 
található zöldsávot, ami a tervezési határunk. (A biztonságot növelő tényezőként számolhatunk ezen zöldterület 
csapadékvíz-szikkasztásra alkalmas tulajdonságával.) 
 
Az Őszapó utca területének felét vettük alapul az ebből az utcából érkező mértékadó csapadékvíz 
mennyiségének meghatározásához. Szintén a biztonság javára írható, hogy az Őszapó utca természetes 
lejtésviszonyai alapján az erre a terület-egységre hulló csapadékvíz túlnyomó hányada a Fürj utca felé fog folyni 
a befogadó irányába.  
 
A Galamb utca teljes területét, valamint a csatlakozó ingatlanok területének felét vettük alapul a Galamb utca felől 
érkező csapadékvíz mennyiségének meghatározásánál. 
 
A Galamb utca – Pipiske utca csatlakozásánál a fent bemutatott területekről érkező csapadékvíz-mennyiségek 
egyesülnek, majd a Pipiske utca alsó szakasza felé folynak, tovább gyűjtve az egyes kapcsolódó vízgyűjtő 
terület-egységekről a csapadékvizet.  
 
A Pipiske utca alsó szakaszának elején egy ülepítő aknát terveztünk telepíteni. Az ülepítő akna megakadályozza 
a szállított hordalék egyenletes szétterülését a csapadékvízelvezető hálózaton, így az eltömődés, feliszapolódás 
elkerülhetővé válik. Rendszeres időközönként ennek a műtárgynak a takarítása, karbantartása szükséges. Az 
ülepítő műtárgy takarításának rendszeressége a szállított hordalék mértékétől függ. 
 
A Pipiske utca alsó szakasza merőlegesen csatlakozik a Sztaravodai útra. Ennél a csatlakozásnál a vízgyűjtő 
területről érkező csapadékvizekhez hozzáadódik a Sztaravodai út mentén fektett csapadékvízelvezető és 
szikkasztó árok által szállított vízmennyiség is. 
 
A Sztaravodai út felszínére, valamint a csatlakozó közterületek felszínére hulló csapadékvíz, kiegészülve a 
csatlakozó ingatlanok területéről érkező, kivezetett csapadékvízzel, az útpálya mentén kialakított vízelvezető 
árokban folyik a befogadó felé. A Sztaravodai út Fürj utca és Pipiske utca csatlakozása közötti szakaszán 
létesülne egy gyűjtő- és fordító akna, ami két irányból gyűjtené az érkező csapadékvizet, majd továbbítaná a 
befogadóba. 
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Az egyes vízgyűjtő területek bemutatása: 
 

Megnevezés Leírás Terület (m2) 

1. gyűjtőterület Az Őszapó utca burkolata és a csatlakozó ingatlanok területének fele. 
2765,95 

A meglévő vízelvezető árok kezdő szelvénye fogadja. 

2. gyűjtőterület A Pipiske utca Őszapó utca felőli oldala. 
847,28 

A meglévő vízelvezető árok kilépő szelvényén halad át. 

3. gyűjtőterület A Pipiske utca felső szakaszának bal kéz felé eső ingatlan területének fele. 
578,31 

A Pipiske utcai járda mentén létesítendő első csőáteresz belépő szelvényén halad át. 

4. gyűjtőterület A Pipiske utca felső szakaszának jobb kéz felé eső ingatlanának fele. 
467,99 

A Pipiske utcai járda mentén létesítendő első csőáteresz belépő szelvényén halad át. 

5. gyűjtőterület A Galamb utca útburkolata és a csatlakozó ingatlanok területének fele. 
6582,59 

A Galamb utcai tervezési határon lévő csapadékvízelvezető árok kezdő szelvénye fogadja. 

6. gyűjtőterület A Galamb utca Pipiske utcához eső része és egy ingatlan területének fele. 

795,97 A Galamb utcai csapadékvízelvezető árok kilépő szelvényén halad át. 

A Pipiske utcai csőátvezetés kezdő szelvényén halad át. 

7. gyűjtőterület A Galamb utca és Pipiske utcák kereszteződése 
84,51 

A Pipiske utcai járda mentén létesítendő első csapadékvízelvezető árok kezdő szelvénye. 

8. gyűjtőterület Az elzárt út felületéről (Galamb utca folytatása) és csatlakozó ingatlanok területének feléről 
érkező csapadékvíz. 2286,52 

A Pipiske utcai járda mentén létesítendő első csapadékvízelvezető árok kezdő szelvénye. 

9. gyűjtőterület A zsákutca (Pipiske utca) első részének útburkolatáról érkező csapadékvíz. 

174,96 A Pipiske utcai járda mentén létesítendő csapadékvízelvezető árok kilépő szelvénye. 

A Pipiske utcai járda mentén létesítendő második csőáteresz belépő szelvényén halad át. 

10. gyűjtőterület A zsákutca (Pipiske utca) második részének útburkolatáról érkező csapadékvíz. 
67,64 A Pipiske utcai járda mentén létesítendő második csapadékvízelvezető árok kezdő 

szelvénye. 

11. gyűjtőterület A zsákutca (Pipiske utca) harmadik részének útburkolatáról és a csatlakozó ingatlan 
területének feléről érkező csapadékvíz. 

469,07 A Pipiske utcai járda mentén létesítendő második csapadékvízelvezető árok kezdő 
szelvénye. 

A Pipiske utcai járda mentén létesítendő harmadik csőáteresz belépő szelvényén halad át. 

12. gyűjtőterület A zsákutca (Pipiske utca) negyedik részének útburkolatáról és a csatlakozó ingatlan 
területének feléről érkező csapadékvíz. 742,81 

A Pipiske utcai záportározóból elmenő résfolyóka kezdő szelvényén halad keresztül. 

13. gyűjtőterület A Pipiske utca záportározó utáni útburkolatáról és a csatlakozó ingatlanok területének 
feléről érkező csapadékvizek. 

1222,59 
A Pipiske utcai záportározóból elmenő résfolyóka kezdő szelvényén halad keresztül. 

A Pipiske utcai záportározóból elmenő résfolyóka kilépő szelvényén halad keresztül. 

14. gyűjtőterület A Pipiske utca záportározó utáni útburkolatáról és a csatlakozó ingatlanok területének 
feléről érkező csapadékvizek. 1465,60 

A Pipiske utca záportározó utáni szakaszon létesítendő résfolyókán halad át. 

15. gyűjtőterület A Sztaravodai út felületéről és csatlakozó ingatlanok területének feléről érkező 
csapadékvizek. 

6602,33 
A Sztaravodai út mentén felújítandó csapadékvízelvezető árok kilépő szelvényén halad át 
(szállított alapmennyiség is rendelkezésre áll!) 

A Sztaravodai út mentén felújítandó csapadékvízelvezető árok csőátereszének kezdő 
szelvényén halad át (szállított alapmennyiség is rendelkezésre áll!) 

 
A vízgyűjtő terület nagysága: 
          F = 2,5 ha 
 
A csapadékvíz intenzitása : 
2 éves gyakoriság tekintetében (10 perces időtartamnál)      
         a = 203 l/s/ha 
         ip = 102,95 – 144,13 l/s/ha  
         (vízgyűjtő területenként változó) 
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Lefolyási tényező:       α = 0,40 – 0,85 
         (vízgyűjtő területenként változó) 
 
Vízgyűjtő területek vízhozama:     Q1-15 = 0,83 – 37,38 l/s 
         (vízgyűjtő területenként változó) 
 
Mértékadó vízhozam:        QM = 265,28 l/s 
         (befogadóba juttatott csapadékvíz) 
Az MI-10-455/2-1998 sz. Belterületi vízrendezés című műszaki irányelv alapján számított mennyiségek 
bemutatása 

 

Alapadatok 

Vízgyűjtő 
terület Lterep (m) Lcsatorna (m) A (m2) 

1 24,00 135,00 2765,95 

2 15,00 54,00 847,28 

3 18,00 9,00 578,31 

4 14,00 5,00 467,99 

5 49,00 151,00 6582,59 

6 13,00 37,00 795,97 

7 10,00 6,00 84,51 

8 20,00 78,00 2286,52 

9 12,00 17,00 174,96 

10 12,00 6,00 67,64 

11 26,00 11,00 469,07 

12 34,00 6,00 742,81 

13 40,00 19,00 1222,59 

14 34,00 35,00 1465,60 

15 42,00 180,00 6602,33 

Σ 
 

749,00 25154,12 
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Számítási adatok 

Vízgyűjtő 
terület 

t1 
(min) t2 (min) T (min) t a (l/s/ha) m ip (l/s/ha) 

1 10,00 3,00 13,00 1,30 203,00 0,71 110,87 

2 10,00 1,00 11,00 1,10 203,00 0,71 131,03 

3 10,00 0,00 10,00 1,00 203,00 0,71 144,13 

4 10,00 0,00 10,00 1,00 203,00 0,71 144,13 

5 10,00 4,00 14,00 1,40 203,00 0,71 102,95 

6 10,00 1,00 11,00 1,10 203,00 0,71 131,03 

7 10,00 0,00 10,00 1,00 203,00 0,71 144,13 

8 10,00 2,00 12,00 1,20 203,00 0,71 120,11 

9 10,00 0,00 10,00 1,00 203,00 0,71 144,13 

10 10,00 0,00 10,00 1,00 203,00 0,71 144,13 

11 10,00 0,00 10,00 1,00 203,00 0,71 144,13 

12 10,00 0,00 10,00 1,00 203,00 0,71 144,13 

13 10,00 0,00 10,00 1,00 203,00 0,71 144,13 

14 10,00 1,00 11,00 1,10 203,00 0,71 131,03 

15 10,00 4,00 14,00 1,40 203,00 0,71 102,95 

 

 
 

Zöldfelület Burkolt felület   

Vízgyűjtő 
terület α1 % A (m2) α2 % A (m2) α[átlag] 

Q[csapadék] 
l/s 

1 0,10 0,40 1106,38 0,85 0,60 1659,57 0,55 16,87 

2 0,10 0,00 0,00 0,85 1,00 847,28 0,85 9,44 

3 0,10 0,40 231,32 0,85 0,60 346,99 0,55 4,58 

4 0,10 0,40 187,20 0,85 0,60 280,79 0,55 3,71 

5 0,10 0,60 3949,55 0,85 0,40 2633,04 0,40 27,11 

6 0,10 0,40 318,39 0,85 0,60 477,58 0,55 5,74 

7 0,10 0,00 0,00 0,85 1,00 84,51 0,85 1,04 

8 0,10 0,10 228,65 0,85 0,90 2057,87 0,78 21,28 

9 0,10 0,00 0,00 0,85 1,00 174,96 0,85 2,14 

10 0,10 0,00 0,00 0,85 1,00 67,64 0,85 0,83 

11 0,10 0,00 0,00 0,85 1,00 469,07 0,85 5,75 

12 0,10 0,50 371,41 0,85 0,50 371,41 0,48 5,09 

13 0,10 0,05 61,13 0,85 0,95 1161,46 0,81 14,32 

14 0,10 0,30 439,68 0,85 0,70 1025,92 0,63 12,00 

15 0,10 0,40 2640,93 0,85 0,60 3961,40 0,55 37,38 

     9534,64     15619,48 0,67 167,27 

 
A csapadékvíz-elvezetésben részt vevő egyes elemek és műtárgyak szelvényeinek meghatározásához az alábbi 
számítást alkalmaztuk. (Sárga színnel kerültek megjelölésre a vizsgált szelvények, ahol külön kellett ellenőrizni a 
megfelelőséget – szűk keresztmetszet és / vagy lejtésviszonyok alapján). 
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Méretezési 
szelvények 

Leírás 

1. A meglévő vízelvezető árok kezdő szelvénye. 

2. A meglévő vízelvezető árok kilépő szelvénye. 

3. A Pipiske utcai járda mentén létesítendő vízelvezető árok kezdő szelvénye. 

4. A Galamb utcai tervezési határon lévő csapadékvízelvezető árok kezdő szelvénye. 

5. A Galamb utcai tervezési határon lévő csapadékvízelvezető árok kilépő szelvénye. 

6. A Galamb utcai csőáteresz szelvénye. 

7. A Pipiske utcai járda mentén létesítendő csapadékvízelvezető árok kilépő szelvénye. 

8. Az ülepítő műtárgy előtti csőáteresz (Pipiske u. + Galamb u.) keresztmetszete 

9. A Pipiske u. zsákutcában elhelyezett résfolyóka vízszállító szelvénye 

10. A Pipiske u. zsákutcában elhelyezett résfolyóka alatti fordítóakna vízszállító szelvénye 

11. A Pipiske u. zsákutcában elhelyezett résfolyóka utáni csőáteresz vízszállító szelvénye 

12. Az ülepítő műtárgy bukóélének vízszállító szelvénye 

13. Az ülepítő műtárgy utáni résfolyóka kezdő szelvénye 

14. Az ülepítő műtárgy utáni résfolyóka kilépő szelvénye 

15. A Pipiske utca oldalrésfolyókájának belépő szelvénye 

16. A Pipiske utca záportározó utáni szakaszon létesítendő első keresztbe fektetett résfolyóka kilépő szelvénye. 

17. 
A Pipiske utca záportározó utáni szakaszon létesítendő második keresztbe fektetett résfolyóka kilépő 

szelvénye. 

18. A Pipiske utca oldalrésfolyókájának kilépő szelvénye 

19. A Sztaravodai út csapadékvízelvezetőjének kezdő szelvénye (trapézszelvény) 

20. A Sztaravodai út csapadékvízelvezetőjének szelvénye (csőáteresz) 

21. A Sztaravodai út csapadékvízelvezetőjének kezdő szelvénye (trapézszelvény) 

22. A Sztaravodai út csapadékvízelvezetőjének szelvénye (csőáteresz) 

23. A Sztaravodai út csapadékvízelvezetőjének kezdő szelvénye (trapézszelvény) 

24. A Sztaravodai út csapadékvízelvezetőjének szelvénye (csőáteresz) 

25. A Sztaravodai út csapadékvízelvezetőjének kezdő szelvénye (trapézszelvény) 

26. A Sztaravodai út csapadékvízelvezetőjének szelvénye (csőáteresz) 

27. A Sztaravodai út csapadékvízelvezetőjének kezdő szelvénye (trapézszelvény) 

28. A Sztaravodai út csapadékvízelvezetőjének szelvénye (csőáteresz) 

29. A Sztaravodai út csapadékvízelvezetőjének kezdő szelvénye (trapézszelvény) 

30. A Sztaravodai út csapadékvízelvezetőjének szelvénye (csőáteresz) 

31. A Sztaravodai út csapadékvízelvezetőjének kezdő szelvénye (trapézszelvény) 

32. A Sztaravoda út alatti csőáteresz kilépő szelvénye. 

 
Az egyes méretezési szelvények az alábbi vízgyűjtő területekről gyűjtik a csapadékvizet. (Sárga színnel kerültek 
megjelölésre a vizsgált szelvények, ahol külön kellett ellenőrizni a megfelelőséget – szűk keresztmetszet és / 
vagy lejtésviszonyok alapján). 
  



SZENTENDRE, PIPISKE UTCA EGYESÍTETT KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉS ÉS CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS  PLANTUM’3 

VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV MSZ.: 02 / 2016 

 

20 2016. április  
 

 

Méretezési 
szelvények 

Vízgyűjtő területek A (m2) Q (l/s) 

1. 1 2765,95 16,87 

2. 1+2 3613,23 26,31 

3. 1+2+3+4 4659,53 34,60 

4. 5 6582,59 27,11 

5. 5+6 7378,56 32,85 

6. 5+6 7378,56 32,85 

7. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 15863,60 103,58 

8. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 15863,60 103,58 

9. 11+12 1211,88 10,84 

10. 11+12 1211,88 10,84 

11. 11+12 1211,88 10,84 

12. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 15863,60 103,58 

13. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 15863,60 103,58 

14. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 17086,19 117,90 

15. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14 18551,79 129,90 

16. 13+14 2688,19 26,32 

17. 14 1465,60 12,00 

18. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14 18551,79 129,90 

19. **1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+alapmennyiség* 25154,12 255,94 

20. **1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+alapmennyiség* 25154,12 255,94 

21. **1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+alapmennyiség* 25154,12 255,94 

22. **1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+alapmennyiség* 25154,12 255,94 

23. **1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+alapmennyiség* 25154,12 255,94 

24. **1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+alapmennyiség* 25154,12 255,94 

25. **1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+alapmennyiség* 25154,12 255,94 

26. 15** 6602,33 28,04 

27. 15** 6602,33 28,04 

28. 15** 6602,33 28,04 

29. 15** 6602,33 28,04 

30. 15** 6602,33 28,04 

31. 15** 6602,33 28,04 

32. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+alapmennyiség* 25154,12 265,28 

 
* 19-es csomópontba érkező vízmennyiség (Sztaravoda út vízelvezető árokból) a Sztaravodai út felszínéről, 
valamint a csatlakozó területekről gyűjti a csapadékvizet. Ebben a szelvényben felvesszük a koncepcióban 
meghatározott értéket: 98l/s 
 
** A vizsgált keresztszelvények nem szállítják a 15-ös vízgyűjtő területről érkező teljes vízmennyiséget, ezért a 
területről érkett vízmennyiség 75 %-ával számolunk. 
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A vizsgált keresztszelvények megfelelőségének számítása: 
 

Méretezési 
pont* Profil 

Folyóka 
azonosító 

Avízgyűjtő 
(m2) 

Qösszes (2 
éves) (l/s) 

D 
(m) A (m2) I (‰) Qtelt (l/s) vtelt (m/s) 

1. Profil I A1 2765,95 16,87 0,57 0,2540 3 290,8388 1,145035 

2. Profil I A1 3613,23 26,31 0,57 0,2540 3 290,8388 1,145035 

3. Profil II A2 4659,53 34,60 0,31 0,0747 100 334,2715 4,47665 

4. Profil III A3 6582,59 27,11 0,49 0,1905 15 446,2509 2,342524 

5. Profil III A3 7378,56 32,85 0,49 0,1905 15 446,2509 2,342524 

6. Profil IV A4 7378,56 32,85 0,30 0,0707 5 69,12701 0,977945 

7. Profil II A2 15863,60 103,58 0,31 0,0747 10 105,3529 1,410914 

8. Profil V A5 15863,60 103,58 0,30 0,0707 12 107,355 1,518759 

9. Profil VI A6 1211,88 10,84 0,25 0,0508 12 69,22611 1,362719 

10. Profil VII A7 1211,88 10,84 0,25 0,0508 12 69,22611 1,362719 

11. Profil V A8 1211,88 10,84 0,30 0,0707 12 107,3832 1,518858 

12. Profil VIII A9 15863,60 103,58 0,34 0,0900 6 104,4021 1,160023 

13. Profil IX A10 15863,60 103,58 0,25 0,0508 55 148,6039 2,925274 

14. Profil IX A10 17086,19 117,90 0,25 0,0508 55 148,6039 2,925274 

15. Profil X A11 18551,79 129,90 0,25 0,0476 60 142,3732 2,991033 

16. Profil IX A12 2688,19 26,32 0,25 0,0508 20 89,47195 1,761259 

17. Profil XI A13 1465,60 12,00 0,15 0,0184 6 12,60921 0,685283 

18. Profil X A11 18551,79 129,90 0,25 0,0476 60 142,3732 2,991033 

19. Profil XII A14 25154,12 255,94 0,44 0,1502 15 325,927 2,169953 

22. Profil XII A17 25154,12 255,94 0,40 0,1257 15 257,5134 2,048635 

23. Profil XIII A18 25154,12 255,94 0,44 0,1502 10 265,9284 1,770495 

26. Profil XIII A21 6602,33 28,04 0,40 0,1257 6 162,5491 1,293151 

27. Profil XII A22 6602,33 28,04 0,44 0,1502 6 205,7554 1,369876 

32. Profil XIV A27 25154,12 265,28 0,50 0,1963 10 378,8421 1,929914 

 
A csapadékelvezetésre felhasználandó elemek: 
 
Profil I meglévő csapadékvízelvezető árok 
Profil II Leier ÁBE 20/30-200 L A15 árokburkoló elem 
Profil III Csomiép I/40/40 tervezett csapadékvízelvezető árok 
Profil IV Csomiép PRCS 300 talpas betoncső 
Profil V DN 300 KG PVC cső 

   Profil VI Pureco I-0-3 résfolyóka 
   Profil VII Pureco I-3-VU résfolyóka összefolyó idom 

 Profil VIII Ülepítő műtárgyba telepített egyedileg gyártott KO profil 
Profil IX Pureco Résfolyóka I-1-T30/30 Profil 
Profil X Pureco Résfolyóka V-3-T30/30-P Profil 
Profil XI Pureco Résfolyóka T-0 
Profil XII Leier ÁBE 30/40-200 L B125 árokburkoló elem 
Profil XIII Leier TA 40/100 talpas betoncső 
Profil XIV Sajtolható HOBAS cső DN 500 
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A csapadékvíz-szállításban részt vevő szelvények valódi (%) kihasználtságának számítása 
 

 2 éves gyakoriság 

Méretezési 
pont* Q/Qt (%) v/vt (%) h/d (%) h (cm) v (m/s) 

1. 5,800464 49,78015 5,978703 3,40 0,6 

2. 9,046248 49,78015 9,495588 5,40 0,6 

3. 10,35087 53,61151 3,891823 1,20 2,4 

4. 6,075058 102,4536 2,436569 1,20 2,4 

5. 7,36133 93,91578 8,121896 4,00 2,2 

6. 47,52123 143,1574 6,999992 2,10 1,4 

7. 98,31715 99,22648 8,334988 2,57 1,4 

8. 96,4836 62,55105 47,53328 14,26 1,0 

9. 15,65883 220,1482 6,645074 1,69 3,0 

10. 15,65883 220,1482 10,93095 2,78 3,0 

11. 10,09468 190,9329 38,16284 11,45 2,9 

12. 99,21257 189,6514 12,22993 4,14 2,2 

13. 69,70207 75,20664 18,36242 4,67 2,2 

14. 79,33843 109,3915 53,04263 13,49 3,2 

15. 91,23909 43,46324 120,8856 29,76 1,3 

16. 29,41704 181,6882 92,87375 23,62 3,2 

17. 95,16854 466,9603 154,3178 23,62 3,2 

18. 91,23909 106,9864 83,6775 20,60 3,2 

19. 78,52679 36,86715 9,123949 3,99 0,8 

22. 99,389 53,69429 30,69557 12,28 1,1 

23. 96,24396 192,0367 51,90818 22,70 3,4 

26. 17,25017 162,394 96,936 38,78 2,1 

27. 13,62783 160,5984 91,28523 39,92 2,2 

32. 70,0239 108,8132 77,56979 38,78 2,1 

 
 
A létesítendő csapadékvízelvezető hálózat nyomvonalát, valamint lejtésviszonyait a helyszínrajzok, valamint 
hossz-szelvények mutatják be. 
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6 KÖZMŰKERESZTEZÉSEK 

 
Közműelhelyezésnél a 9004/1982. KPM-IpM; MSZ 7487; MSZ 7048; 123/1997. (VII.8.) Korm. rendelet 
szabványokat és előírásokat be kell tartani. 
A közműnyilvántartások hiányosságai és pontatlansága miatt a közművezetékek nyomvonala bizonytalan, 
tájékoztató jellegű volt. A közművek pontos helyét a kivitelezés során szakfelügyelet mellett kézi földmunkával 
kellett feltárni. 
A kézi feltárás nyomán a közművek tényleges helyének megállapítása után lehetett a szükséges 
közműkiváltásokról gondoskodni. 
Ivóvízvezeték párhuzamos megközelítésének vízszintes védőtávolsága 1,0 m palásttávolság (vízvezeték körüli 
körkörös fagyhatár!). 
Csatornacső ivóvízvezetéket csak alulról keresztezhet.  Amennyiben műszakilag nem volt megoldható, hogy a 
csatorna alulról keresztezze a vízvezetéket, akkor a csatornát védőcsőbe kellett helyezni, a vízvezetéktől  2·2 
méterre túlnyúlva. 
A szükséges védelmeket a házi bekötéseknél is be kellett 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 kellett rendelni.  
 

7 KÖZÚTKERESZTEZÉSEK 

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer különféle méretű átereszekkel keresztezi az egyes ingatlanok 
kocsibeállóit ill. DN500 átmérőjű zárt csapadékcsatornával keresztezi a Sztaravodai utat. Mind az úthálózat, mind 
a csapadékvízzel párhuzamosan vezetett víziközművek kezelőjének hozzájárulását be kell szerezni.  
 

8 KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, ÉS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK 

Forgalombiztosítás 
A csatornaépítés ideje alatt mind a gyalogos, mind a közúti (építési) forgalmat ideiglenes átjárók építésével, 
provizóriumok létesítésével fenn kell tartani. A közúti forgalmat a csatolt forgalomterelési tervnek megfelelően kell 
kialakítani a Sztaravodai úti szakasz kivitelezése során: 3 ütemben, egyenként 60m-es elzárt sáv kialakításával, 
jelzőőrös forgalomirányítás mellett a kivitelezés építési területe biztosítható. 
 
Földkiemelés 
A kivitelezés során gondoskodni kell a munkaterület védelméről, a védőkorlátok elhelyezéséről és szükség 
esetén a munkaterület éjszakai megvilágításáról. 
A csatorna fektetési mélységében, víztelenített, vagy száraz állapotában az altalajok teherbírása mindenhol 
biztosítja az ágyazat kialakításhoz szükséges teherbírást. 
A szükség szerinti dúcolatokkal rövid, szakaszos építés valósítandó meg.  
A csapadékvíz elvezető rendszer építése során a kitermelt és visszatöltendő földet a kijelölt ideiglenes, a 
kiszoruló földet pedig végleges depóniába kellett elszállítani. Földvisszatöltés után a terep az eredeti állapotára 
kell visszaállítani. 
 
Víztelenítés 
Víztelenítésre az építés során várhatóan nem lesz szükség. 
 
Csöfektetés 
A csatornák építését a befogadótól kezdődően alulról felfelé kell végezni.  
A bekötő vezetékek kiépítése a gerincvezeték kiépítését követően történt meg. 
A csőfektetés a vezeték legmélyebb pontjánál kezdődik úgy, hogy a tokok, a folyással szemben álljanak. A 
csővégek ideiglenes lezárását biztosító védősapkát csak közvetlenül a csőkötés elkészítése előtt távolítandók el.  
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A gravitációs csatornahálózatoknál az aknák anyaguktól függetlenül egy időben épülnek a csőszakaszokkal. A 
nyomvonal egyes szakaszainak összeszerelése után szemrevételezéssel ellenőrizendő a nyomvonal 
egyenletessége és a kötések kialakítása. Az előregyártott vasbeton árokburkoló elemek, résfolyókák beépítési 
követelményeit a jelen dokumentumhoz mellékelt Beépítési utasítások ismertetik. 
 
Földvisszatöltés, tömörítés 
A visszatöltésre kerülő talaj minősége az eredeti, kiemelt talaj minőségénél nem lehetett kedvezőtlenebb 
tulajdonságú. A munkagödrökbe átázott, puha, illetve szerves talajokat nem volt szabad visszatölteni. A 
visszatöltéseket max. 20-25 cm-es rétegekben, rétegenkénti gondos, egyenletes tömörítés mellett Trγ=85, illetve 
90 % tömörségi fokig kellett 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 szerinti!  
A csőzóna fölötti sávban csak I-II. fejtési osztályú talaj tölthető vissza. Helyszíni talajt csak akkor használható fel, 
ha a megfelelő tömöríthetőség biztosított volt. 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% -úra 
tömörítendő. Réteges földvisszatöltést és tömörítést kell alkalmazni.  
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 % 

 Résfolyókák és árokburkoló elemek alatti tükör alatt: Trγ = 90-95 %, E2=45Mp/m2 
 
A megépült csatornák munkaárkába visszatöltött föld tömörségi vizsgálatát a készítendő  Minőségbiztosítási 
tervben előírtaknak megfelelően akkreditált laborral rendelkező intézmény végezze! 
 

9 Munkavédelem, balesetvédelem, tűzvédelem és egészségügyi előírások  

 
Munkabiztonsági és egészségvédelmi terv 

 
A tervdokumentációban foglalt műszaki tartalom megvalósítása során a vonatkozó építési szabályokat, 

tűzvédelmi szabályokat, munkavédelmi szabályokat, valamint eljárásrendet be kell tartani, úgymint: 
 

Eljárásrend 
 

- A kivitelezés csak átadott munkaterületen kezdődhet meg.  

- A munkaterület átadásakor a közterületért felelős Önkormányzat és az építési munkákért felelős kivitelező 

közös helyszíni bejáráson győződik meg az érintett terület határairól, megközelítési lehetőségeiről, a 

munkavégzés körülményeiről, valamint a munkavégzés során előreláthatóan fennálló kockázatokról.  

- A munkaterület átadás-átvételének tényét, valamint a helyszíni bejárás során feltárt tényezőket 

jegyzőkönyvben rögzítik. 

- A munkaterület visszaadásáig a munkaterületen történő eseményekért (közlekedés, forgalomirányítás, 

veszélyre felhívó táblák kihelyezése, szállítás, rakodás, építési tevékenység, deponálás, vízelvezetés, stb.) 

Kivitelező felelős. 

- Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni.   

- A munkaterületre csak a Felelős vezető tudtával és jóváhagyásával lehet belépni. 

- A munkaterületen bárminemű tevékenységet csak a Felelős vezető tudtával és jóváhagyásával lehet 

folytatni. 
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Építési szabályok 
 

- Biztonsági és egészségvédelmi koordinátort szükséges alkalmazni (vagy megbízni) a koordinátori szerepek 

betöltésére. 

- A munkahelyen a rendet és tisztaságot meg kell tartani (szükség esetén helyre kell állítani). 

- Közlekedési útvonalak meghatározása, megvilágítása szükséges. (Csúszás-, botlásmentes, egyenletes 

járófelület biztosítása és fenntartása szükséges. 

- Fel kell tárni az építési tevékenység során fennálló kockázatok minőségi és mennyiségi tényezőit. 

- Gondoskodni kell folyamatos ellenőrzésről (útvonalak, építési folyamatok, berendezések, gépek, 

munkabiztonság, munkakörülmények, üzemeltetést megelőző ellenőrzés, stb.) 

- Gondoskodni szükséges karbantartásról, a meghibásodások azonnali elhárításáról (tilos olyan 

munkagéppel, berendezéssel munkát végezni, amelynél többlet-kockázat merülhet fel; tilos olyan 

munkaterületen dolgozni, ahol a munkakörülmények az elfogadható kockázati szint alá csökkentek). 

- Az építési tevékenység során felhasznált vagy elszállítandó anyagok tárolásáról gondoskodni szükséges. 

Tárolási területet kell választani, azt el kell választani. A tárolás szabályait be kell tartani.  

- Az ipari és/vagy kommunális hulladék tárolásáról, elszállításáról gondoskodni szükséges. 

- A körülmények változásához és/vagy a munkafolyamatok előrehaladásához folyamatosan igazítani 

szükséges az organizációs tervet. 

- Az egyes ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevétele miatt biztosítani szükséges az 

együttműködés feltételeit (munkavállalók, munkáltatók, önálló vállalkozók, munkavégzés hatókörében 

tartózkodók, érdekelt felek között). 

- A stabilitásnak, állékonyságnak és szilárdságnak minden munkafolyamat során meg kell lennie, ahol annak 

hiánya munkabiztonsági kockázatot jelentene. Ahol a (talaj-/épület-) szerkezet az önsúlyát és/vagy a 

hasznos teher viselését nem képes ellátni, ott hatékony műszaki megoldással szükséges biztosítani a 

stabilitást, állékonyságot, szilárdságot. 

- Az energiaelosztó berendezéseket méretezni szükséges, az érintésvédelmi és tűzvédelmi 

követelményeknek meg kell felelniük. 

- A menekülési útvonalakat (szükség szerint vészkijáratokat) meg kell jelölni, méretezni szükséges. 

- A rakodáshoz, szállításhoz, anyagmozgatáshoz, közlekedéshez szükséges térnek mindig rendelkezésre kell 

állnia. 

- Ahol szükséges, az építési helyen fedett átjárókat kell kialakítani, vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes 

helyekhez való hozzáférést. 

- Az anyagkitermelő és anyagkezelő járművek és gépi berendezéseik használata során a vonatkozó 

szabályokat be kell tartani. 

- A létesítményekkel, gépekkel, berendezésekkel tevékenységet végezni csak a vonatkozó szabályok 

betartása mellett lehetséges. 

- Anyagkitermelés esetén biztonsági intézkedéseket szükséges tenni alkalmas dúcolások vagy 

megtámasztások használatával; a személyek leesésével, anyagok vagy tárgyak lezuhanásával vagy a víz 

betörésével járó veszélyek megelőzésével. 

- A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai, hidrológiai és 

talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni. Nem kell talajmechanikai 

vizsgálatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezőtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével 

történő dúcolást, illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák. 

- A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a 
dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van méretezve. 

- Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani. 
- A talajt alávágással kiemelni nem szabad. 
- Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba. 
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- A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélységét terheletlen térszint, különböző talajok és 
rézsűhajlások esetében a vonatkozó jogszabályban foglalt értékek mutatják. Ennek alkalmazása kötelező. 

- Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően, lépcsőzetesen haladva 
kell kitermelni. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága legfeljebb 1,0 m lehet; padkák (lépcsők) 
szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál. 

- Az 1,0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5,0 m mélységig 
mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet, ezt meghaladó méret esetén lépcsővel kell megoldani. 
Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni. 

- A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a munkahelyeken 
dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható, és a kidúcolt 
munkatérben a munka elvégezhető legyen. 

- A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő igénybevételnek megfelelően 
kell kialakítani. Amennyiben a munkagödör 5 méternél mélyebb, vagy ha a munkagödör mellett - a szakadó 
lapon belül - statikus és dinamikus terhelés is várható, ebben az esetben a dúcolás biztonságát számítással 
kell igazolni. 

- A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze. 
- A dúcokon átjárni, azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad. 
- A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni. 
- A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően, de tömör talajban legalább 1,0 

méterenként, nem állékony talajban legalább 0,5 méterenként a dúcolással követni kell. 
- A kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet. Ettől eltérni abban az 

esetben szabad, ha a munkaárokban emberi munkavégzés nem történik és a tervező az alkalmazott 
technológia és csőátmérő figyelembevételével a tervekben írja elő a biztonságos munkavégzés feltételeit. 

- Az anyagkitermelés megkezdése előtt, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a 
meghatározására és minimalizálására, amelyek a föld alatti kábelekből és más elosztó rendszerekből 
erednek. 

- A földmunkák területén lévő vezetékek nyomvonalát, a berendezések helyét és a szükséges védelmi 
körzetet a kiviteli terveken fel kell tüntetni. 

- A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú 
vezetékeket fel kell kutatni, és a munkák során fellelt vezetékeket, tárgyakat azonosítani kell. Ezt műszeres 
vizsgálattal vagy kutatóárok, illetve kutatóakna alkalmazásával kell elvégezni. 

- A kutatóakna legalább 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel, lépcsősen haladva kell 
kiemelni. 

- Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot, lőszert stb.), vezetéket tárnak fel, a 
munkát csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről - szükség esetén szakértő bevonásával - 
meggyőződtek. 

- A munkagödörnél (munkaároknál) legalább 200 méterenként, illetve az épületek és egyéb ingatlanok 
bejáratai előtt építési átjárókat kell létesíteni. Az átjárók szélességi mérete egyirányú gyalogos közlekedés 
esetén legalább 0,60 m, kétirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 1,00 m. 

- Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az átjárót a vonatkozó jogszabályban 
meghatározottak szerinti korláttal kell kialakítani. 

- A járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget fel kell tüntetni. 
- A földhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermelő helyektől távol kell elhelyezni, és a mozgó járművek 

útját messzebb kell kijelölni. Szükség esetén megfelelő korlátokat kell felállítani. 
 

Munkavédelmi szabályok 
 

- A munkaterületen bárminemű tevékenységet csak az a személy végezhet, aki erre megbízással rendelkezik. 

- A munkaterületen bárminemű tevékenységet csak az a személy végezhet, aki a munkavédelmi oktatáson 

részt vett, a munkaterületen megjelenő –  munkabiztonságot érintő – kockázatokat minőségi és mennyiségi 

szempontból ismeri. 

- Az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet szükséges biztosítani. (Szükség esetén pihenőidőt, 

védőitalt kell biztosítani. 
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- Ivóvizet szükséges biztosítani, az ivóvíz vételezés szabályait be kell tartani. 

- A munkavállalóknak biztosítani szükséges az elsősegélynyújtási lehetőséget. 

- Illemhely biztosítása szükséges. 

- Tisztálkodási lehetőség biztosítása szükséges. 

- Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem 

veszélyeztetett, belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. 

- Az árkokban munkát végezni csak akkor lehet, ha a munkavégzés megkezdése előtt a munkavégzés 

irányítója meggyőződött arról, hogy ott gázok vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződtek; vagy 

képződnek, de ezek a munka során felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem 

veszélyeztetik a munkavállalók egészségét. 

- A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani, akikkel ismertetni szükséges 
az őket fenyegető veszélyeket.  

- A munkavállalókat a szükség esetén megteendő védelmi és mentési intézkedésekre ki kell oktatni. 
- Amennyiben több csoport végzi egyidejűleg a munkát, előre kijelölt személyek felelősek annak 

koordinálásáért. 
- A munkavégzés irányítója a szűk térbe történő beszállás előtt köteles meggyőződni arról, hogy a 

munkavállalók a szükséges egyéni védőeszközökkel fel vannak szerelve. 
- A biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes időszaka alatt a munkavégzés irányítója 

a felelős. 
- A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben kollektív 

műszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez műszakilag megoldható. 

- A munkáltatónak biztosítania szükséges az időjárás hatásaitól védett helyiséget étkezésre, valamint főző- és 

étel melegítésére alkalmas felszerelést kell a helyszínen tartani. 

- A fizikai kóroki tényezőket fel kell tárni, a vedekezés módját és lehetőségeit rögzíteni szükséges. 

- A kémiai kóroki tényezőket fel kell tárni, a vedekezés módját és lehetőségeit rögzíteni szükséges. 

- A tevékenység során fellépő kockázatokhoz szükséges igazítani az egyéni védőeszközöket. Azok 

használata kötelező. Egyéni védőeszköz juttatási rendet kell kidolgozni a védőeszközök minőségi és 

mennyiségi megválasztásához. 

- A munkáltatónak biztosítania szükséges az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

lehetőségét. Ennek folyamatos ellenőrzését és fenntartását a munkáltató látja el. 

Tűzvédelmi szabályok 
 

- A munkaterületen bárminemű tevékenységet csak az a személy végezhet, aki a tűzvédelmi oktatáson részt 

vett, a munkaterületen megjelenő – tűzbiztonságot érintő – kockázatokat minőségi és mennyiségi 

szempontból ismeri. 

- A környezeti hőmérsékletnél magasabb hőmérsékletű munkagépektől, eszközöktől (vagy azok egyes 

részeitől) megfelelő (tűz)távolságot kell tartani. Léghűtés esetén a levegő áramlását biztosítani szükséges. 

- Esetlegesen kialakult tűz oltására alkalmas és elégséges tűzoltókészüléket szükséges fenntartani és 

rendelkezésre bocsátani. 

- Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelményeknek – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

folyamatosan fenn kell állniuk (riasztás, tűzoltási felvonulási út, tűzoltási felvonulási terület, tűzcsapok 

hozzáférhetőségének fenntartása, stb.) 

- Szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható. 

- Szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett 
robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább 
műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani. 

- I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem 
tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 
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- Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett 
helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs. 

- Olajos, zsíros munkaruha, védőruha - ruhatár-rendszerű öltöző kivételével - csak fémszekrényben 
helyezhető el. 

- A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a 
tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. 

- A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni. 
- A tűzoltó vízforrások akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell. 
- Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy 

robbanást okozhat. 

- Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú 

folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, 

robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a 

szikkasztóba bevezetni tilos. 

- Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén 

környezetére gyújtási veszélyt nem jelent. 

- Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, 
a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép 
működését és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését - technológiai utasításban meghatározott 
biztonsági határérték elérésekor - megszünteti. 

- Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás 
megakadályozásáról. 

- A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő 
felmelegedést meg kell előzni. 

- Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére 
nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 

- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. 
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos 

tápellátásról le kell választani. 

- A kivitelezésre, építésre és az üzemelésre vonatkozó szabványok: 

 

MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei 

MSZ-04-901:1989 
Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások 
biztonságtechnikai követelményei 

MSZ-04-902:1983 Munkavédelem. Épületszerelési munkák biztonságtechnikai követelményei 

MSZ-04-903:1983 Munkavédelem. Kőműves munkák biztonságtechnikai követelményei 

MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei 

MSZ-04-905:1983 Munkavédelem. Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményei 

MSZ-04-963-1:1987 Munkavédelem. Építőipari gépek. Biztonságtechnikai követelmények 

MSZ-04-963-2:1987 Munkavédelem. Építőipari gépek. Kiegészítő biztonságtechnikai követelmények 

MSZ-04-965:1984 Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési követelményei 

 
A tervdokumentációban megjelenő csapadékvíz elvezető mű létesítése során mindenkor biztosítani 

szükséges a munkát végzők, a munkaterület hatókörében tartózkodó személyek (gyalogosok, lakosok, 
ellenőrzést végzők, stb.), az érintett anyagi javak és földterület biztonságát. 

 
Fentiek betartásáért, betartatásáért a Kivitelező felel. 
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10 Környezetvédelem 

 
A veszélyes hulladékok keletkezését, ártalmatlanítását, gyűjtését, tárolását az 98/2001. (VI.15.) Korm. 

Rendelet és vállalati előírások szabályozzák. 

10.1 Építési munkák környezeti terhelése és hatásai 

Közúti szállítás 
Az építési forgalom az érintett területet, illetve a lakosságot jelentős mértékben érinti. A kivitelezéssel jelentős 
forgalomkorlátozások, részint zaj-, és porhatás várható. Az építéshez különleges gépek nem szükségesek, azok 
a szokványos, mélyépítésben és közúti szállításban használt géptípusok. A kivitelezések szakaszosan történnek, 
így a megnövekedett terhelés csak rövid időtartamú, időszakos megterhelést jelentenek.  
Építés 
Az építés a lakóövezetek közvetlen környezetében, belterületen történik, így az a település lakosságát 
közvetlenül érinti. 
Az építési munkák részint  

 Földmunkák: feltárás, burkolatbontások, munkaárok ásása, földvisszatöltés, tömörítés, humuszolás, 
füvesítés 

 Építési munkák: csőfektetés, árok burkolás, akna-, és műtárgyépítés, betonozás, szakipari szerelések 

 Fentiek hagyományos technológiákkal és technikákkal elvégezhetők, jelentős részük kézi munka, így 
azoknak átlagtól eltérő környezeti hatásuk nincs. 

Üzemeltetés 
A csapadékvíz elvezető rendszer karbantartásakor a gépek lényeges többletforgalmat nem okoznak. 
A karbantartáshoz kézi eszközök, lapát, vödör, csatornatisztító berendezés (spirál, esetleg WOMA) szükséges. 
A karbantartó gépek engedélyezett géptípusok, az esetleges forgalomnövekedés rövid ideig tartó, és időszakos, 
így az, jelentős környezetterhelés-növekedést nem okoz. 
 

10.2 Havária helyzetek 

Közúti szállítás 
Az építési anyagok, gépek, eszközök közúti szállításakor baleset, borulás stb. következtében havária-helyzet 
állhat elő. A baleset következményeként a területre kerülő benzint, olajat, vagy építőanyagokat a területről 
szakszerűen össze kell gyűjteni, illetve semlegesíteni kell. A visszanyerhető építőanyagot deponálni kell, és 
mihamarabb el kell szállítani. 
Építés 
Az építési munka a meglévő környezetet megbontja, de környezetkárosítást nem okoz. 
Havária fordulhat elő az alábbi esetekben: 

 Gépek borulásakor: az olajjal, benzinnel stb. szennyezett talajt és törmeléket össze kell gyűjteni, 
szakszerűen mentesíteni kell, majd kezelésre, vagy ártalmatlanításra (megsemmisítésre) el kell 
szállítani. 

 Tűz esetén: az illetékes Tűzoltóságot haladéktalanul értesíteni kell, és a tűz oltását ezzel egyidőben 
meg kell kezdeni. 

 Nagyobb esőzések alatt: az árokba zúduló váratlan és nagymennyiségű csapadék a dúcolatot 
megrongálhatja, illetve talajeróziós hatásokat okozhat, azonban környezetvédelmi károsodást nem 
eredményez. A dúcolatot minden nagyobb esőzés után meg kell vizsgálni, szükség szerint meg kell 
erősíteni. A csapadékvizek árkokba jutását védőtöltéssel kell akadályozni. 

 Víz-, illetve, gázvezeték törése, illetve kábelszakítás esetén a területet megfelelő védelemmel kell ellátni, 
a szolgáltatót azonnal értesíteni kell, a vezeték kiszakaszolásáról azonnal gondoskodni kell. 
Esetlegesen előfordulhat a környező lakosság értesítése mellett a terület kiürítése is. 

Üzemeltetés 
A karbantartó gépek mozgása közben a közúti szállításnál leírtak fordulhatnak elő. A vízelvezető rendszer 
bármely elemének tönkremenetelénél, az építésnél leírtakat kell figyelembe venni. 
 



SZENTENDRE, PIPISKE UTCA EGYESÍTETT KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉS ÉS CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS  PLANTUM’3 

VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV MSZ.: 02 / 2016 

 

30 2016. április  
 

10.3 Hulladékok 

Folyamatos üzem 
A tervezett létesítmény folyamatos működésből keletkező hulladékkal számolni nem kell. 
 
Egyéb, nem folyamatosan keletkező hulladékok 
Építési hulladékok 
A talajmechanikai feltárások szerint a földmunkákkal érintett területeken idegen szennyező forrásnak tekinthető 
anyagok kiemelése nem várható. Amennyiben a műtárgyak földkiemelése során ilyen anyag kerülne a felszínre, 
ezt elkülönítve kell tárolni, majd akkreditált laboratóriumban történő minősítés után a megfelelő lerakóhelyre kell 
szállítani. 
Az építés, illetve a telep karbantartása során keletkező egyéb hulladékokat szelektív módon kell gyűjteni és 
ennek megfelelően elkülönítve kell tárolni. 
Besorolásuk a 16/2001. (VII. 18.) KöM. rendeletben előírtak szerint akkreditált laboratóriumban történjen. 
 

11 Zajvédelem 

A környék lakói, valamint az ott lévő kommunális, kulturális és idegenforgalmi létesítmények nyugalma érdekében 
kerülni kell a felesleges zajokat. A járművek, építőipari gépek csak a feltétlenül szükséges ideig működjenek. A 
hatályos jogszabályokban előírt zajszintet ne lépje túl az építési tevékenység zaja a munkahely környezetében. 
Ha várhatóan túllépi, a környezetvédelmi hatóságtól kell zajkibocsátási határérték megállapítást kérni.  

 

12 Tervezési és kivitelezési feladatokban érintettek köre 

 
Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály 
1141 Budapest, Komócsy utca 17-19. 

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 
1072 Budapest, Nagydiófa utca 10-12. 

Szentendre Városi Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 
2000 Szentendre, Ipar utca 5. Tel.: 26-500-017 

Szentendrei Rendőrkapitányság 
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 6. 

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.. 
2010 Gödöllő, Kenyérgyári út. 2. 

ELMŰ – Közműegyeztető Iroda 
1132 Budapest, Kresz Géza u. 3-5. 

Magyar Telekom ZRt. 
1073 Budapest, Dob utca 78. 

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.  
2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3.  

Szentendre Város Önkormányzata 
2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 
2000 Szentendre Szabadkai u.9 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság 
1134 Budapest Váci út 45. D. épület 
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13 Érintett ingatlanok 

  Utcanév Hrsz. 

1. Galamb utca 3369 

2. Pipiske utca 3393/1 

 
  3385 

3. Vasvári Pál utca 3351/23 

4. Sztaravodai út 2956 

5. Átvezetés  3484/1 

6. Befogadó patak 3498 

 
 

14 Mellékletek 

1. számú melléklet: Leier elemek teljesítménynyilatkozatai, alkalmazástechnikai leírása 
2. számú melléklet: Csomiép elemek teljesítménynyilatkozatai, Csomiép elemek részletrajzai 
3. számú melléklet: PVC cső alkalmazástechnikai leírása, Építőipari Műszaki Engedélye 
4. számú melléklet: Közmű érintettség kimutatása 
5. számú melléklet: Talajvizsgálati jelentés 
6. számú melléklet: Résfolyóka beépítési útmutató 

 
 

 


