
JSP 97 KFT 

Szentendre, Belváros csapadékvíz-
elvezető rendszer tervezése 

Megrendelő: Szentendre Város 
Önkormányzata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2019.12.09. 
 
  



Szentendre, Belváros csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése 

1 
 

Tartalom 
1. Előzmények, meglévő állapot ............................................................................................ 3 

2. Kiindulási adatok ................................................................................................................ 3 

3. Tervezési feladat bemutatása.............................................................................................. 3 

4. Csapadékvíz-elvezető rendszer bemutatása ....................................................................... 3 

4.1. 1-0-0 szelvény .............................................................................................................. 3 

4.2. 2-0-0 szelvény .............................................................................................................. 4 

4.3. 2-1-0 szelvény .............................................................................................................. 5 

4.4. 2-1-1szelvény ............................................................................................................... 6 

5. Alsóhegyi utca .................................................................................................................... 6 

6. Víznyelők ........................................................................................................................... 6 

7. Úthelyreállítás .................................................................................................................... 7 

8. Csapadékvíz átemelők ........................................................................................................ 7 

A gyűjtő csatornák ................................................................................................................. 7 

Hordalékfogók .................................................................................................................... 7 

Északi gyűjtő ...................................................................................................................... 7 

Déli gyűjtő .......................................................................................................................... 8 

Gépészet ................................................................................................................................. 8 

I.számú átemelő ...................................................................................................................... 8 

Az átemelő kialakítása ....................................................................................................... 8 

Tervezett műtárgy .............................................................................................................. 8 

Szivattyúk ........................................................................................................................... 9 

Vezérléstechnika .................................................................................................................. 11 

Aggregátoros megtáplálás ................................................................................................ 12 

Szintkapcsolók – Kapcsolási szintek ................................................................................ 12 

Üzemeltetés .......................................................................................................................... 12 

üzemi út ............................................................................................................................ 12 

darus tehergk .................................................................................................................... 12 

szivattyú csere – árvízvédelmi összehangolás ................................................................. 13 

9. Műanyag csövekkel kapcsolatos előírások, irányelvek .................................................... 13 

10. Közművek, közműkeresztezések................................................................................... 13 

11. Munkaterület kialakítása ............................................................................................... 14 

12. Egyéb ............................................................................................................................. 15 

13. Rajzjegyzék: .................................................................................................................. 16 

 

  



Szentendre, Belváros csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése 

2 
 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
 

A tervezés tárgya: Szentendre, Belváros csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése 
engedélyezési terv 

 
 
 
 
Kijelentem, hogy a fenti tárgyú tervdokumentáció elkészítése során az OTÉK, a vonatkozó 
szakmai szabványok és műszaki előírások, a 4/1980./XI.25./ BM sz. rendelet, tűzvédelmi és 
egyéb hatósági előírások rendelkezéseit betartottam. 
 
A munkavédelemről szóló 64/1980/XII.29./MT sz., a 18/1984(III.31.)MT sz., valamint a 
12/1985.(III.14.)MT sz.rendelettel módosított 47/1979.(XI.30.)MT sz. rendelet 
18.§(2bek.)értelmében kijelentem, hogy jelen kiviteli tervdokumentáció a létesítményre 
vonatkozó óvó rendszabályok, szabványok ,munkavédelmi, egészségügyi, biztonságtechnikai, 
környezetvédelmi és egyéb hatósági előírások alapján készült, azoknak megfelel. 
 
Továbbá az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és az eseti 
hatósági előírásoknak. 
 
 
 
 
 
Kakucs, 2019.12. 

 
 
 

                                                                                                                  JASPER LÓRÁNT 
                                                                                                               okl épületgépész mérnök 
                                                                                                                        magántervező 
                                                                                                                           G 13-5974 
                                                                                                                      VZ-TER 13-5974 
                                                                                                                        GO-T 13-5974 

 
 
 
 
 
 
  



Szentendre, Belváros csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése 

3 
 

Műszaki leírás 
 

1. Előzmények, meglévő állapot 
 
Szentendre belvárosában jelenleg egyesített szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszer 
üzemel. Nagyobb esőzések esetén a hálózat nem képes elvezetni a területre hulló csapadékot a 
megnövekedett hidraulikai terhelés miatt. Az utcákon ilyenkor több centiméter magas víz 
folyik, ami visszaduzzadáshoz, illetve szennyvíz utcákon, házakban történő megjelenését 
eredményezi. 
 

2. Kiindulási adatok 
 
A tervezés során használt, a terven szereplő magasságok Balti szintre vonatkoznak. A felmérési 
tervet Szládik Illés készítette.  
 

3. Tervezési feladat bemutatása 
 
A tervezés során a feladat a bemutatott állapotok megszüntetése volt a feladat. Ezt egy felszín 
alatti, szétválasztott csapadékvíz-elvezető rendszer tervezésével lehet megoldani. A 
szétválasztott rendszer a meglévő gravitációs szennyvízvezeték mellett halad, az arra rákötött 
esővíz nyelőket a kivitelezés során átkötik a tervezett csapadékvíz-elvezető hálózatra. Az 
Önkormányzat pályázat útján kívánja fedezni a beruházási költség jelentős részét, aminek részét 
képezi a lehullott csapadékvíz egy részének helyben tartása, ezért az Ady Endre úton 
elhelyeznek egy 100 m3-es záportározót, amiből a körülötte lévő parkokat kívánják locsolni. 
 

4. Csapadékvíz-elvezető rendszer bemutatása 
 
A tervezett felszín alatti csapadékvíz-elvezető rendszer két egységre bontható. Mindkét egység 
vízgyűjtő területének nagysága hasonló. A geodéziai adottságok miatt a két terület nem köthető 
össze, illetve további korlátot jelent az összekötés számára a nagy intenzitás, ami az 
átemelőakna méretét nagyban megnövelné.  
A rendszerek méretezését Sali Emil: Csatornázás (tervezési segédlet), Műegyetemi Kiadó, 
2000. illetve a Pipelife Kft. honlapján található méretező szoftver alapján készítettem. 
 

4.1. 1-0-0 szelvény 
 
Az 1-0-0 szelvényszámú csapadékvíz-elvezető rendszer a Darupiactól indul a Dézsma utcán 
keresztül. Az Ady Endre úton kétszeri iránytörés után a Japánkert melletti önkormányzati 
tulajdonú területen jut el a dunai védmű mellett tervezett I. számú csapadékvíz átemelőhöz. A 
szakasz vízgyűjtő területe 7,12 hektár. Az 1-0-0 szelvényű rendszer hivatott összegyűjteni az 
Ilosvay Varga, Ábrányi Emil, Dodola, Hold, Dalmát, Zrínyi Miklós, Bartók Béla és Apród 
utcáról felszíni elvezetésű csapadékvizeket is. a terület lefolyási tényezője változó. A kertvárosi 
részben áltagosan 0,2, míg a belvárosi területen 0,75. A területre hulló csapadékvíz intenzitás 
meghatározását az 1. táblázat mutatja be. 
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1. táblázat: 1-0-0 csapadékvíz mennyiségek meghatározása 

Utcanév 
Terület 
[ha] 

Lefolyási 
tényező 

Csap. Intenzitás 
[l/sha] 

Vízmennyiség 
[l/s] 

Ilosvay Varga 0,585 0,2 123 14,391 
Ábrányi Emil 0,585 0,2 123 14,391 
Dézsma utca 0,66 0,75 123 60,885 
Dodola utca 1,2 0,75 123 110,7 
Dalmát utca 0,3 0,75 123 27,675 
Zrínyi Miklós 0,9 0,75 123 83,025 
Bartók Béla 1,2 0,75 123 110,7 
Bartók Béla 2 0,54 0,75 123 49,815 
Apród utca 0,39 0,75 123 35,9775 
Hold utca 0,6 0,75 123 55,35 
Ady Endre 
utca 0,282 0,75 123 26,0145 
Összesen: 7,242   588,924 

 
Az tervezett vezeték a Darupiactól DN400 KG PVC vezetékkel indul. Apród utca 
becsatlakozását követően bővül DN500 KG PVC nagyságra. Az Ady Endre úthoz érve 
iránytörés következik, amin a 1933 hrsz-ú területig halad. Itt újabb iránytörés következik, 
illetve az utca folytatásában egy záportározót helyeznek el. A 1933 hrsz-ú területen a lecsökkent 
lejtés miatt újabb dimenzióváltást kellett alkalmazni. Innentől DN630 Pragma csővel megy 
tovább a víz az I. számú csapadékvíz átemelőig. 
 
 

2. táblázat: 1-0-0 szakasz akna és vezetékadatok 

Tervezett aknák szám 18 db 
Aknaátmérő NA100 
DN400 SN8 KG PVC 141,5 m 
DN500 SN8 KG PVC 123 m 
DN630 SN8 PRAGMA 114 m 

 
 

4.2. 2-0-0 szelvény 
 
A 2-0-0 szelvényszámú csapadékvíz rendszer a Bogdányi út északi részén indul, a Rév utcánál 
iránytörés következik, majd a Teátrum parkolón keresztül eljut az I. számú csapadékvíz 
átemelőig. A 2-0-0 gyűjtőterülete 4,25 ha, az átlagos lefolyási tényező 0,75. A területre hulló 
csapadékvíz intenzitás meghatározását a 2. táblázat mutatja be. 
 

3. táblázat: 2-0-0 csapadékvíz mennyiségek meghatározása 

Utcanév 
Terület 
[ha] 

Lefolyási 
tényező 

Csap. Intenzitás 
[l/sha] 

Vízmennyiség 
[l/s] 

Bogdányi jobb 
fele 1,5 0,75 123 138,375 
Alsóhegy utca 1 0,75 123 92,25 
Borpince utca  0,6 0,75 123 55,35 
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Felsőhegy utca 0,45 0,75 123 41,5125 
Rév utca 0,7 0,75 123 64,575 

Összesen: 4,25   392,0625 
 
A Bogdányi úton a rendszer DN315 KG PVC indul. A Felsőhegy utca befolyás után bővül 
DN400 KG PVC nagyságra, ami az Alsóhegyi útig tart. Az itt érkező nagy intenzitású felszíni 
csapadék miatt DN500 KG PVC nagyságra bővül. A Rév utcánál iránytörés következik, majd 
csatlakozik a 2-1-0 szelvényszámú csapadékvíz-elvezető rendszer. Innentől DN630 Pragma 
csőben folyik tovább a csapadékvíz 2 db újabb iránytöréssel az I. számú csapadékvíz átemelőig. 
A vezetékek végig min.SN8 osztályúak. 
 

4. táblázat: 1-0-0 szakasz akna és vezetékadatok 

Tervezett aknák szám 27 db 
Aknaátmérő NA100 
DN 315 SN8 KG PVC 101,3 m 
DN400 SN8 KG PVC 111,1 m 
DN500 SN8 KG PVC 22,5 m 
DN630 SN8 PRAGMA 314,0 m 

 

4.3.  2-1-0 szelvény 
 
A 2-1-0 szelvényszámú csapadékvíz rendszer a Bogdányi út déli részén indul, a Szerb utcánál 
csatlakozik a 2-1-1 szelvényszámú rendszer, majd a Rév utcánál csatlakozik a 2-0-0 
szelvényszámú csapadékvíz-elvezető rendszerhez. A 2-1-0 gyűjtőterülete 2,57 ha, az átlagos 
lefolyási tényező 0,75. A területre hulló csapadékvíz intenzitás meghatározását a 3. táblázat 
mutatja be. 
 

5. táblázat: 2-1-0 csapadékvíz mennyiségek meghatározása 

Utcanév Terület [ha] Lefolyási tényező Csap. Intenzitás [l/sha] Vízmennyiség [l/s] 
Szőlő köz 0,27 0,75 123 24,9075 
Malom utca 0,5 0,75 123 46,125 
Bogdányi út 1,8 0,75 123 124,5375 
Összesen: 2,57   195,57 

 
A Bogdányi úton DN315 KG PVC átmérővel indul a rendszer. A Szerb utca déli részénél bővül 
DN400 KG PVC nagyságra, ami a Szerb utca északi részén történő 2-1-1 szelvény 
becsatlakozás után DN500 KG PVC nagyságra változik. A szakasz a Rév utcánál csatlakozik a 
2-0-0 szelvényszámú csapadékvíz-elvezető rendszerhez. 
 
 

6. táblázat: 2-1-0 szakasz akna és vezetékadatok 

Tervezett aknák szám 14 db 
Aknaátmérő NA100 
DN 315 SN8 KG PVC 53,0 m 
DN400 SN8 KG PVC 106,5 m 
DN500 SN8 KG PVC 85,9 m 
DN630 SN8 PRAGMA - 
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4.4. 2-1-1szelvény 
 
A 2-1-1 szelvényszámú rendszer a Szerb utcában indul, majd a Bogdányi utcában csatlakozik 
a 2-1-0 szelvényszámú rendszerhez. A 2-1-1 gyűjtőterülete 0,35 ha, az átlagos lefolyási tényező 
0,75. A területre hulló csapadékvíz intenzitás meghatározását a 4. táblázat mutatja be. 

 

7. táblázat: 2-1-1 csapadékvíz mennyiségek meghatározása 

Utcanév Terület [ha] Lefolyási tényező Csap. Intenzitás [l/sha] Vízmennyiség [l/s] 
Szerb utca  0,35 0,75 123 32,2875 

 
A 2-1-1 szelvény DN315 KG PVC anyagból készül.  
 
 

8. táblázat: 2-1-1 szakasz akna és vezetékadatok 

Tervezett aknák szám 2 db 
Aknaátmérő NA100 
DN 315 SN8 KG PVC 39,0 m 
DN400 SN8 KG PVC - 
DN500 SN8 KG PVC - 
DN630 SN8 PRAGMA - 

 
5. Alsóhegyi utca 

 
Az Alsóhegyi utca földalatti vízelvezetése nem megoldható a közmű védőtávolságok miatt. Az 
utca csapadékvízelvezetésének megoldására a meglévő kockakő utat újra kell építeni 0,5%-os 
tengely felé lejtéssel, így az út az esetlegesen túlfolyó csapadékvizet az utca végén tervezett 
víznyelő rácsig szállítja. Az utcában található, nyíltfelszínű árkot felül kell vizsgálni, az 
esetleges szennyeződéseket, lerakódásokat el kell távolítani. 
 
 
 

6. Víznyelők 
 
A tervezési területen találhatóak meglévő vonalmenti víznyelők, amelyek állapota kérdéses. A 
meglévő víznyelőket a kivitelezés során fel kell tárni, azokat tisztítani kell, esetlegesen újakra 
kell cserélni. Az alábbi táblázatban látható az egyes utcákban meglévő illetve tervezett 
víznyelők listája: 
 
Utcanév Állapot Szelvényszám Hossz [m] Számozás 
Ábrányi Emil utca tervezett 1-0-0 3,1  T1 
Felsőhegy utca tervezett 2-0-0 3,0 T2 
Középhegy utca  tervezett 2-0-0 3,9 T3 
Alsóhegy utca tervezett 2-0-0 3,2 T4 
Borpince utca  tervezett 2-0-0 5,1 T5 
Dézsma utca meglévő 1-0-0 4,5  M1 
Ady Endre utca  meglévő 1-0-0 6,0 M2 
Szerb utca meglévő 2-1-1 4,5 M3 
Malom utca meglévő 2-1-0 4,8  M4 
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Bogdányi út meglévő 2-1-0 8,0 M5 
 
 

7. Úthelyreállítás 
 
Szentendre kivitelezéssel érintett belvárosi utcái műemléki jelentőségű területek, 
műemléki környezet, így a helyreállítás során fokozottan ügyelni kell a műemléki 
környezet megőrzésére! 
 
 

8. Csapadékvíz átemelők 
 
Az átemelő üzemeltetésében alapvetően 2 üzemállapot kell megkülönböztetni a Duna 
vízszintjének megfelelően 

I. normál Dunai vízszint (mederben) esetén az Északi ágról lefolyó csapadék 
gravitációsan jut a védtöltés alatt meglévő DN800 vb átvezetésen keresztül a 
befogadóig.  
Ebben az üzemállapotban az átemelő ki van zárva – szakaszolva – az északi gyűjtő 
rendszer felől érkező víz előtt. 

II. Áradáskor (legkésőbb az I. fokú árvízvédelmi készültség elrendelésekor) a 
gravitációs elvezetést le kell zárni, az átemelőt szakaszoló tolózárat meg kell nyitni 
az É-i gyűjtő rendszer irányába.  
A méretezésben figyelembe vett  
a. árvízi vízszint: 106,75mBf (LNV 2013 891cm+1m);  
b. átlagos árvíz szint: 100,85 – 102,84mBf (400-600cm) – 30 nap/év;  
c. szokásos vízszint 98,84mBf – 100,84mBf (200-400cm) 

Annak valószínűsége, hogy a maximális tervezett terhelést okozó csapadék mennyiség a valaha 
volt legmagasabb vízállással egy időben hulljon le minimális, ezért javasoljuk az üzemeltetés 
során havaria helyzetként kezelni, tervezni. 

A gyűjtő csatornák  
Hordalékfogók 
Mindkét gyűjtőrendszeren elengedhetetlen a hordalékfogók kialakítása és rendszeres 
karbantartása, tisztítása, a felfogott hordalék eltávolítása! Ennek üzemeltetési feltételeit 
(eszközök, források stb) Üzemeltető biztosítja. 

Északi gyűjtő 
. Beruházói elvárás szerint az Északi gyűjtőn érkező csapadékvizet – mivel a lejtési viszonyok 
lehetővé teszik – a lehető legnagyobb arányban gravitációs úton kell a befogadóba juttatni. 
Ennek elérése érdekében az átemelőhöz érkező gravitációs gyűjtővezetéket az átemelőbe 
vezetve egyedi gyártású karimás keresztidom beépítésével a csőtető felől megnyitjuk, a 
gyűjtővezeték DN600 méretével egyező méretben. A keresztidom folyásfenék felőli DN400 
ágára késtolózár kerül felszerelésre, biztonsági leürítő illetve kőfogó funkcióval. A 
keresztidomot folyásirányban DN600 PN16 visszacsapó szelep követi, amely automatikusan 
biztosítja a nyomásviszonyoknak megfelelően a lehető legnagyobb mértékű gravitációs 
elvezetést. A visszacsapó szelepen keresztül a csapadékvíz az egyedi gyártású DN700 gyűjtő 
csőbe, majd a befogadóig kiépített DN700 acél haszoncsőbe jut. A keresztidomtól a befogadóig 
a vezetékeket PN16 nyomásálló kötésekkel és szerelvényekkel kell kivitelezni. 
Az átemelő előtt földbe épített DN600 tolózár biztosítja a szakaszolást. 
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Déli gyűjtő 
Magassági vonalvezetése nem teszi lehetővé az összegyűjtött csapadékvíz gravitációsan történő 
befogadóba vezetését, így a gyűjtő vezeték közvetlenül az átemelőbe vezeti a csapadékvizet.  
Az átemelő előtt földbe épített DN600 tolózár biztosítja a szakaszolást. 
 

Gépészet 
A szivattyúk automatikus, KO vezetőcsöves csatlakozással kapcsolódnak az átemelő 
fenékbetonra rögzített DN150/200 talpidomokhoz. A szivattyúk DN300 nyomócsövei 
áganként, DN300 átmérővel, a szerelőszinten függőlegesen beépített DN300 golyós 
visszacsapó szelepeket követően csatlakoznak DN700 gyűjtőcsövön keresztül az elvezető ágba. 
A várhatóan hosszabb üzemszünet időtartamára a gépészet vízmentesítése automatikusan 
megtörténik a DN300 golyós visszacsapó szelep alatti nyomócső szakaszból a szívótér felé (az 
üzemi ciklus zárásaként a szívótér teljes leürítésével), a visszacsapót követő vízszintes 
szakaszból a gyűjtőcső felé. 
A Duna magas vízállása esetén a befogadó előtt kiépített zsilip továbbra is alkalmas marad a 
gát alatti átvezetés – ezzel együtt a nyomócső – lezárására, azonban a lezárás csak havaria 
esetén történik meg. 
Amennyiben a Duna vízszintje eléri illetve meghaladja a nyomócső szintjét, a visszacsapó 
szelepek meggátolják a víz Duna felőli beáramlását. A DN700 acél haszoncső és a DN800 
beton átvezető cső közötti teret teljes hosszban vízzáró módon, nyomástűrően ki kell injektálni.  

I.számú átemelő 
Az átemelő tervezett helye (középpont): EOV: 652 464,7; 258 899,9 
Befogadó: a védtöltés meder felőli oldalán (meglévő) fedett árok 
Az átemelőt terhelő csapadék hozam 

 éves gyakoriságú (évente legfeljebb egyszer előforduló) 30 perces intenzitású eső: 
~100 liter/sec (~11mm csapadék 30 perc alatt) 

 É-i gyűjtő hálózat elméleti maximális levezető képessége (tervezett, üzemszerűen 
elvezetendő maximális csapadék hozam): 560 l/s 

Az átemelő kialakítása 
A gyűjtő rendszer kiöntésmentesen figyelembe vehető tározó térfogata: 2x100+38m3 
A tervezett beépített maximális szivattyú kapacitás: ≥865 l/s 
Az átemelő tervezett puffer térfogata: 46,9m3 

Tervezett műtárgy 
Az átemelőt ø 6,0m nettó belméretű MOBA elemekből terveztük. Az akna gyűrű 1m magas, 
40cm falvastagságú, körcikkekből épül fel: 4db elem alkot teljes kört. Az elemeket vízzáró 
habarcs ragasztással kell egymáshoz rögzíteni. 
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A műtárgy felúszással szembeni védelme 
 
vágóél (1m) 20 t 1 m
magasító gyűrűk 140,0 t 7 m

födémek 54,2 t 0,6 m 2,486796 t/m3

fenékbeton 435,9 t 6,2 m

Összesen: 650,1 t 537,5 m3 műtárgy térfogat
Biztonsági tényező ~1,2;  nem szükséges a műtárgyat felúszás 
ellen terhelni.  
Elmenő nyomócső kialakítása, alapozása 
 

Szivattyúk 
Az átemelőbe 5+1db üzemi, valamint 1db leürítő-víztelenítő szivattyú telepítését terveztük. 

Üzemi szivattyúk 
Legkedvezőtlenebb üzemeltetési körülményeknek megfelelő szivattyúk 
A tervezett szivattyú főbb jellemző paraméterei: 
Szivattyú típus: ECO'N EC 3400.490
Névleges villamos teljesítmény: 40,0 kW
Villamos motor pólusszám: 4 pólus
névleges áramfelvétel: 73,1 A
szabad áteresztő keresztmetszet: 110 mm
nyomócső csatlakozás: DN150/200
kábelen kivezetett védelmek: tekercsfej hővédelem

olajtér beázás érzékelés  
 

A tervezett beépített maximális szivattyú kapacitás LNV+1m árvízszint esetén  

 800 l/s, amelyet  
együttes üzemben 5db ECO’N EC 3400.490 és 1db EC 3160.465 típusú szivattyú 
képes elszállítani. vagy 

 865 l/s, amelyet  
együttes üzemben 6db ECO’N EC 3400.490 típusú szivattyú képes elszállítani. 

Átlagos üzemeltetési körülményeknek megfelelő szivattyúk 
Az előre jelző rendszerek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szélsőségesen kedvezőtlen 
üzemeltetési körülmények együtt állása (legnagyobb árvízszint és legnagyobb csapadék 
egyidejű bekövetkezte) legalább egy héttel a bekövetkezésük előtt előre jelezhetők legyenek. 
Ez megfelelő időtartam egy szivattyú cseréjére. 
A tervezett beépített maximális szivattyú kapacitás átlagos Duna vízszint esetén  

 860 l/s, amelyet  
együttes üzemben 5db ECO’N EC 3400.490 és 1db EC 3160.465 típusú szivattyú 
képes elszállítani. vagy 

 920 l/s, amelyet  
együttes üzemben 6db ECO’N EC 3400.490 típusú szivattyú képes elszállítani. 
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Szivattyú típus: ECO'N EC 3160.465
Névleges villamos teljesítmény: 16,0 kW
Villamos motor pólusszám: 4 pólus
névleges áramfelvétel: 31,8 A
szabad áteresztő keresztmetszet: 110 mm
nyomócső csatlakozás: DN150/200
kábelen kivezetett védelmek: tekercsfej hővédelem

olajtér beázás érzékelés  
A vonatkozó hidraulikai számításokat az alábbi grafikonban foglaljuk össze: 

 

 
A szivattyúk üzemszerű szállítási teljesítmény tartományai a Duna-vízszint szélső értékei 
között: 

EC 3160.465 LNV+1m
1db + 0db 100 - 80
0db + 1db 162 - 155
0db + 2db 325 - 305
0db + 3db 480 - 455
0db + 4db 635 - 595
0db + 5db 780 - 735
1db + 5db 860 - 800
0db 6db 920 865

EC 3400.490

szállítási kapacitás

≤ I.fokú ávk

üzemelő szivattyú 
kombináció Q (liter/sec)

 
Leürítő szivattyúk 
Az átemelőben üzemszerűen a szivattyúk megfelelő hűtésének biztosításához az üzem során 
állandó vízszintet kell biztosítani. Ez a minimális vízszint a szivattyú motor felső szintjével 
megegyező vízszint (üzemi kikapcsolási szint). A tervezett üzemi szivattyúk esetén ez a 
fenékszinttől mért 0,8m (átlagos üzemi körülményekre optimalizált kisebb szivattyú esetén) 
illetve 1,5m (teljes kapacitású szivattyúk esetén). 
Ezt a vízmennyiséget (illetve az üzemi szivattyúk bekapcsolási szintjét el nem érő csapadékok 
összegyűlő vizét) a csapadék utánfolyás megszűntét követően célszerű leüríteni az átemelőből. 
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A feladatra az üzemi szivattyúkkal analóg telepítésű szivattyúkat javaslunk alkalmazni: 
Szivattyú típus: ECO'N ED 3022.286
Névleges villamos teljesítmény: 2,2 kW
Villamos motor pólusszám: 2 pólus
névleges áramfelvétel: 5,2 A
szabad áteresztő keresztmetszet: 80 mm
nyomócső csatlakozás: DN80
beépített termikus motorvédelemmel

 

Vezérléstechnika 
Az elektromos vezérlőszekrényeket tájba illeszkedő szellőztethető kezelő épületben javasoljuk 
elhelyezni, amelynek bejárata az átemelőre néz.  
Az átemelő szivattyúkat automatikus üzemben szintkapcsolók jelei alapján vezéreljük. 
Lehetőség van a szivattyúk kézi üzemmódban történő közvetlen indítására, illetve leállítására. 
A vezérlési elemeket rozsdamentes acél lemezszekrényben helyezzük el. 
A beépítendő eszközök pontos paramétereit a vonatkozó kiviteli terv tartalmazza. 
Az átemelő megtáplálása a közcélú hálózatról illetve aggregátorról lehetséges – megfelelő 
szabványos automatikus működésű választó kapcsolón keresztül. 
A tápfeszültség főkapcsolón, főbiztosítón, fázisőrön keresztül jut a lágyindítókra. 
Árvíz ideje alatt minden gépállásban a 40kW-os szivattyú kerül telepítésre, a 6db 40kW-os 
szivattyú automatikus, indításonkénti sorredváltásban üzemel: az első BE szintkapcsoló jelére 
az időben legrébben üzemelt szivattyú indul el, a gépek további indítási sorrendjét is az utolsó 
indításuk ideje határozza meg. 
Az 1. szivattyúállás lágyindítója választókapcsolón keresztül a telepített szivattyúnak 
megfelelően választandó ki. A kisebb teljesítményű lágyindító választásával a gépállás 
szivattyúja állandó 1. szivattyúvá válik, kizárja az automatikus sorrendváltásból a szivattyú 
állást. 
„Árvizi üzemmód”: Aktiválásakor a gyűjtőcsövet követő motoros pillangó szelep lezár. Az 
első szivattyú indítási jelére nyit. Nyitott állapotban marad mindaddig, amíg a zsompszivattyú 
szintkapcsolójáról kikapcsoló jel nem érkezik, vagy betáp hiba nem lép fel, vagy ha az indító 
jel ellenére egyetlen szivattyú sem indul el. Bármelyik eseményre vissza kell állnia zárt 
állapotba. Betáp hiba esetén automatikus indítású aggregátor biztosítja a záráshoz szükséges 
villamosenergiát illetve kézi zárása is lehetséges. A betáp hiba jele és a nem zárt állapotú tolózár 
helyi- és SMS riasztást kell eredményezzen ebben az üzemmódban. A helyi vészjelzés a 
hibajelek megszűntével fenn kell maradjon a kezelő helyi nyugtázásáig. 
További biztosításként a védmű meder felőli oldalán lévő – jelenleg kézi működtetésű – elzáró 
zsilipen javasoljuk kialakítani a motoros hajtás lehetőségét, amelynek működtetése szintén fenti 
tartalék áramforrásokról lenne biztosítandó. 
Az automatikus szivattyú indítást reteszelik az alábbi jelek (a jeleket automatikusan szolgáltató 
elektromos kapcsolók beépítésétől függetlenül az üzemeltetés során, a feltételek biztosítását 
az üzemeltetőnek a jelzéstől függetlenül ellenőrizni kell illetve el kell végezni!): a beömlő 
oldali gyűjtővezetékek átemelőt megelőző, vagy a nyomócső (zsilip)tolózára(i) zártállapotban 
vannak 
A leürítő (zsomp) szivattyút az üzemi szivattyúktól független szintkapcsoló vezérli: a 
bekapcsoló jel az üzemi szivattyúk kikapcsoló jelével sorba kötve 2 óra (állítható) késleltetéssel 
indítja a szivattyút. A késleltetés visszaszámlálását nem szakítja meg, ha az üzemi szivattyút 
kikapcsoló jel megszűnik, de törli, ha az üzemi szivattyú bekapcsoló jelet kap. A kikapcsolás 
késleltetés nélküli. 
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A hálózati betáp hibáját, a szivattyúk védelmi jeleit (motorvédő, tekercsfej hővédelem, olajtér 
beázás érzékelés), valamint a vészszint jelző kapcsoló jelét szünetmentes tápegységgel 
megtáplált GSM modemen keresztül 3 telefonszámra (kezelők, döntéshozók) SMS értesítésben 
automatikusan meg kell tudnia küldeni a vezérlésnek. 

Aggregátoros megtáplálás 
Az elektromos vezérlő szekrényben ki kell alakítani az aggregátoros betáplálás szabványos 
csatlakozását. Automatikus betáp választó kapcsolót, és automatikus indítású aggregátort 
terveztünk. A villamos hálózat hibája (betáp hiba) és üzemi szivattyú indítási jel esetén az 
aggregátor automatikusan elindul, a teljes szivattyúzás energia ellátását az aggregátor biztosítja 
ilyenkor. Az átemelő leürítését és a villamos hálózati megtáplálás helyreállását követően állítja 
vissza a vezérlés a hálózati betáplálást.  
Az aggregátor üzemeltetéséhez Üzemeltetőnek üzemeltetési szabályzatot kell készítenie, 
amelyben meghatározza – illetve ennek megfelelően biztosítja – az üzemeltetés körülményeit, 
feltételeit. különös tekintettel az alábbiakra: 
– az aggregátoros üzemeltetéshez szükséges tartalék üzemanyag mennyiségét, tárolási 

helyét, szállításának feltételeit, az üzem közbeni üzemanyag utántöltés eszközeit, 
felelőseit 

– a betáp hiba okának kivizsgálását, megelőzési intézkedés tervét 
– az aggregátoros üzem lezárultát követően a berendezés megfelelő készültségi állapotának 

helyreállítását (hűtő- és kenő folyadékok valamint üzemanyag megfelelő pótlása 
– az aggregátor készültségi állapotának rendszeres ellenőrzését, fenntartását, a gépkönyv 

szerinti karbantartások elvégzését. 

Szintkapcsolók – Kapcsolási szintek 
A szintszabályzás megvalósítására két kapcsolási állapotú, állítható kapcsolási távolságú 
szintkapcsolókat – 9 db – javaslunk alkalmazni. A szivattyúk kaszkád üzemeltetésének 
stabilitása (túl gyakori kapcsolások elkerülése) érdekében minden szivattyú kikapcsolását is 
külön javasoljuk szabályozni. A leürítő szivattyú bekapcsolási szint jelének megszűnése és 
kikapcsolási jele egyben az üzemi szivattyúk vészleállító fedővédelme is. Minden szintkapcsoló 
a szomszédos szintkapcsolók fedővédelme is egyben: felső állásban az alatta lévő 
szintkapcsolók felső (BE) állásának fedővédelme (hibajelzés, és időkésleltetett szivattyú 
indítás), míg alsó állásban a felette lévő szintkapcsolók alsó (KI) állásának fedővédelme is 
egyben. Az úszókapcsolók mind alsó mind felső állásban zárnak 1-1 érpárt. A zárt állapot 
létrejöttét tekintjük kapcsolási jelnek. 2 zárt illetve 2 nyitott érpárt egyidejűleg, valamint a 
fedővédelem kapcsolását szintkapcsoló hibának kell jelezni. 
  

 

Üzemeltetés 
üzemi út 
A létesítéshez és az üzemeltetéshez elengedhetetlen megfelelő teherviselő képességű 
(nehézgépjármű forgalomra méretezett) szervizút létesítése és fenntartása (ld szakági terv). 
(becsült rétegrend: 30cm hálóval stabilizált, tömörített zúzottkő alapra elhelyezett 20cm 
vastagságú előregyártott vasbeton lemezek, homok hézagkitöltéssel) 

darus tehergk 
A munkavégzéshez az út teherviselő képességével azonos minőségű kitámasztó felületeket kell 
kialakítani az átemelő környezetében (az átemelő födémen nem támaszkodhat!) 
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szivattyú csere – árvízvédelmi összehangolás 
Az üzemeltetés és a felügyelet árvíz idején alkalmazandó rendjét, szabályait Üzemeltető a 
védekezés irányítójával közösen, utasításban határozza meg a kezelő- és védekezésben 
résztvevők számára. 
 
 

9. Műanyag csövekkel kapcsolatos előírások, irányelvek 
 
A csövek, idomok szállítására, tárolására vonatkozó gyártási előírásokat be kell tartani.  
A KPE nyomócsövek minimális takarási mélysége 1,0 m lehet. Közút alatt minimum 1,2 m 
kellő tömörítés és ágyazat mellett. 
Műanyag csövet +5 C fok alatt fektetni TILOS! 
A csőárokban gépi tömörítés a cső felett 1,0 méter földtakarási magasságtól lehetséges. Kis 
röperejű és maximum 70 kg súlyú vibrációs ároktömörítő alkalmazása esetén gépi tömörítés a 
cső felett 30 cm magasságtól megengedett. Az ágyazat tetejére jelzőszalagot kell fektetni. 
Irányelvek:  

- PVC csövek és idomok (4. átdolgozott kiadás PANNONPIPE Műanyagipari 
Kft Budapest 1993.) 

  -Műszaki feltételek kemény PVC és kemény KPE földbe fektetett elvezető 
közművezeték rendszerek (EIK 1976) 
  - A 32/87. sz. EMI alkalmazási bizonyítvány 
  - PVC csövek Alkalmazástechnikai kézikönyv (Budapest 1986) 
A fenti segédletek részletesen tartalmazzák a PVC csövek, idomok szállítására, tárolására, 
beépítésére vonatkozó követelményeket. 
 

10. Közművek, közműkeresztezések 
 
A tervezés során helyszíni közműfeltárás nem történt, a nyilvántartási adatokat fogadtam el. 
A terven jelölt közművektől az előírt védőtávolságot betartottam. 
Vízszintes távolságok: 
- vízvezetéktől   1,0 m 
- elektromos kábel és légvezetéktől 1,0 m 
-távközlő kábel és légvezetéktől 1,0 m 
-gázelosztó vezetéktől  1,0 m 
-Gázelosztó vezeték üreges műtárgytól (beton tisztító akna) 2,0 m 
 
Függőleges távolságok: 
 
Vízvezeték keresztezésnél, ha a csatornacső magasabban épül, mint a vízvezeték, akkor a 
csatornacsövet a keresztezési ponttól számított 2-2 m távolságban vízzáró védőcsőbe kell 
elhelyezni (az NA 100-ast, NA 200-asba stb.) 
Ha a csatorna mélyebben épül, mint a vízvezeték, és a két vezeték palástja közötti távolság 
kisebb, mint 0,5 m, akkor a szennyvízcső köré 10 cm vastag beton köpenyt kell készíteni. 
Kábelt a csatorna csak alulról keresztezhet, a két vezeték között min.30 cm-nek kell lennie. Ha 
ez a távolság nem tartható, a kábelt ki kell váltani. 
Gázelosztó vezeték esetében a függőleges távolság 0,50 m lehet. Amennyiben a közműveket 
védőcsőben helyezik el, akkor a távolság 0,20 m-re csökkenhet 
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A feltárások során meg kell győződni arról, hogy ezek a távolságok tarthatóak-e. 
Felhívom a figyelmet, hogy a gyakorlati tapasztalat szerint a meglévő közművek a 
munkaárokban kanyargósan helyezkednek el, ezért két adott pont között sem fogadhatóak el 
egyenesnek. 
Amennyiben a közműtávolság nem tartható, tisztítóakna beépítésével a csatornát el kell húzni, 
ha az elhúzás sem lehetséges, a közművet ki kell váltani más nyomvonalra. 
 
A közműkiváltást csak az érintett közműtulajdonos jóváhagyása után, az általuk elfogadott 
kivitelező végezhet! 
 
A közművek feltárásakor és az építési munkák idejére az illetékes közművektől 
szakfelügyeletet kell kérni. 
Az előzőekben leírt okok miatt a helyszínrajzokon, keresztszelvényeken és hossz-szelvényeken 
feltüntetett közművek helye csak tájékoztató jellegű! 
 

11. Munkaterület kialakítása 
 
Szentendre város előzetes tájékoztatása alapján a kivitelezéshez szükség esetén felhasználható 
felvonulási terület az Ady Endre út – Duna korzó csatlakozó zöldterület. 
A munkaterületen végzendő fakivágási feladatokat Szentendre város Önkormányzata saját 
hatáskörben végzi, így a bozót cserjeírtási és fakivágási feladatok nem részei jelen 
tervdokumentációnak. 
A kivitelezési feladatok szervesen érintik a MANK kezelésében lévő területet. Mindezekhez 
kapcsolódóan érintetté válik a területen meglévő kerítés, melynek bontása, újjá építése nem 
része jelen tervdokumentációnak, erre vonatkozóan későbbiekben születik megoldás. 
Gépi földmunka esetén a munkaterületen a kotrókezelőn kívül a dúcolást végző dolgozók 
tartózkodhatnak, de ők is csak a gép hatósugarán kívül. 
Alávágással földet kitermelni, fejteni szigorúan tilos! 
Útburkolat vagy más szilárd tárgy megbontása, valamint légkalapáccsal végzett munkálatok 
közelében a kipattanó anyagok sérülést okozhatnak. Ilyen munkálatok közelében a szükséges 
védőöltözetet, védőszemüveget kell viselni. 
A földkitermelést 1,6 m mélységig fokozott figyelemmel kell végezni, mivel a tervben szereplő 
meglévő közművek helyét csupán tájékoztató jellegűnek kell tekinteni. 
A megnyitott munkaárkokat, - gödröket szükség szerint, biztonságosan dúcolni kell, illetve 
védőkorláttal kell ellátni, sötétedés után szükség esetén ki kell világítani! 
A földvisszatöltést 20 cm-es rétegekben kell végezni, út alatt 90-95, máshol 85 % tömörségi 
fokra tömörítve. 
A kivitelezéssel kapcsolatos részletes biztonságtechnikai, környezetvédelmi és 
egészségvédelmi intézkedéseket az építés idejére, az érvényes előírásoknak, az alkalmazott 
gépeknek és technológiának megfelelően a kivitelezőnek kell elkészíteni. 
Csak olyan gépeket és berendezéseket szabad alkalmazni, amelyeknek a 14/1981./VÉ.15./ 
OHV utasítás szerinti munkavédelmi minőségtanúsítása, illetve munkavédelmi minősítése van. 
A kivitelezés során az elektromos hálózat kiépítéséhez kapcsolódó feladatok az alábbiak szerint 
valósulnak meg: az ELMŰ Hálózati Kft. műszaki-gazdasági tájékoztatójában megadott 
csatlakozási díj megfizetését az engedélyes Szentendre Város Önkormányzata teszi meg. A 
megvalósítandó elektromos munkák az ELMŰ épülettől kezdődnek, az elektromos mérési hely 
és a kapcsolódó felhasználói tulajdonú mért és méretlen vezetékhálózat kiépítésével. A 
vonatkozó szakági tervdokumentáció jelen tervdokumentációnak nem része, így annak 
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elkészítése, illetékes áramszolgáltató jóváhagyásának beszerzése a Kivitelező feladata. 
Amennyiben a hálózati csatlakozás nem készül el a projekt lezárásáig, abban az esetben az 
átemelő üzemszerű működését az aggregátor biztosítja, melynek beszerzése Kivitelezői 
feladatkörbe tartozik. 
A beruházás nem érint közvetlenül Natura2000 es besorolású területet, így az engedélyben 
foglalt előírások kizárólag tájékoztatásként szerepelnek. 
A munkaterületek kialakítása és a munkavégzés során általánosságban az ingatlanokba történő 
folyamatos bejutást kell biztosítani. A szükséges eseti korlátozásokról előzetes egyeztetés 
lefolytatása szükséges a Megrendelő és a Kivitelező részvételével. 
 

12. Egyéb 
 
- az építés során talált nem azonosítható anyag, vezeték, kábel esetén a munkát azonnal fel kell 
függeszteni, és intézkedni kell a veszély elhárítása érdekében, 
- a munkavégzés során talált lőszer, robbanótest esetén a munkát azonnal fel kell függeszteni, 
a munkaterületet körül kell határolni és a vonatkozó jogszabályok: 3/1978. /2/ BM számú 
rendelet szerint kell eljárni, 
- minden munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyek végezhetnek különös 
figyelemmel, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett, 
- a munkavégzés során egyéni védőfelszerelést /védőeszközt és védőruházatot/ kell viselni a 
vonatkozó jogszabály szerint: 3/1979. /V.29/ EÜM. számú rendelet. 
A tervdokumentációra vonatkozó engedélyek megújítása Engedélyes feladata. 
A régészettel kapcsolatos mindennemű feladat a Engedélyes hatáskörébe tartozik. 
 
A kivitelezés során az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat be kell tartani. 
 
A tervdokumentációban megjelölt anyagokkal műszakilag egyenértékű alkalmazható, ha 
műszaki egyenértékűséget a Kivitelező igazolni tudja, továbbá a Megrendelő és a Műszaki 
ellenőr jóváhagyja. 
 
Kakucs, 2019.12. 
 
            Jasper Lóránt 
                 tervező 
  



Szentendre, Belváros csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése 

16 
 

 

13. Rajzjegyzék: 
 
Cs-1  Helyszínrajz 
Cs-2  1-0-0 
Cs-3  2-0-0, 2-1-0, 2-1-1 
Cs-4  2-0-0 
H-1  1-0-0 hossz-szelvény 
H-2  2-0-0 hossz-szelvény 
H-3  2-1-0 hossz-szelvény 
H-4  2-1-1 hossz-szelvény 
H-5  NY-1-0-0 hossz-szelvény 
K-1  Keresztszelvények 
K-2  Keresztszelvények 
A-1  I. számú csapadékvíz átemelő aknarajz 
A-2  Betonakna rajz 
A-3   Négyszögakna rajz 
U-1  Szervizút mintakeresztszelvény 
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