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1. Bevezetés, kiindulási adatok, adatszolgáltatás 
 
 
Jelen geotechnikai tervezési beszámoló célja a tárgyi területre tervezett 4,0 m mélységű, 
záportározó munkagödör kialakításának, biztosításának megadása. Ehhez a Megrendelő az alábbi 
dokumentációkat bocsátotta rendelkezésünkre: 

- Talajvizsgálati jelentés 2000 Szentendre, Ady Endre út Hrsz. 4430 Belcáros csapadékvíz-
elvezetésének tervezés – záportározó (készítette: Geomimo Bt, készült: 2019. július) 

 
A talajvizsgálati jelentés a munkát 1-es geotechnikai kategóriába sorolta – a munkagödör 
mélysége miatt javasoljuk azt 2-es kategóriába átsorolni. 
 
A talajvizsgálati jelentés alapján a terület rétegződése és talajfizikai paraméterei jól ismertek.  
 
A tervezett műtárggyal együtt a következő geotechnikai réteg-modell felvételét adják meg, 
talajfizikai paraméterekkel együtt:  
 
0,0 – 2,1  feltöltés és szerves agyag  

( = 12°; c = 15 kPa;  = 18,5 kN/m3; Es = 6 MPa) 
2,1 – 4,3  közepes agyag 

( = 14°; c = 40 kPa;  = 19,5 kN/m3; Es = 6 MPa) 
4,3 alatt  homokos iszap 

( = 22°; c = 4 kPa;  = 18,0 kN/m3; Es = 5 MPa) 
 
A talajvíz a terepszint alatt 0,5 m mélységben valószínűsíthető az építés alatt. Jelen geotechnikai 
tervezési beszámolónak nem tárgya a víztelenítés tervezése. 
 
 
 
2. Alkalmazott anyagok és szabványok 
 
 
A számítások Geo5 program alkalmazásával készültek. 
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Alkalmazott szádpalló:  

- Min. 10,0 m mélységig (lehetőleg 12,0 m-ig) vízzáróan levert LARSSEN 604 palló, vagy 
annál jobb inerciával rendelkező palló: 
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3. Szádfal ellenőrzése 
 
Számítás: 

 

 
 
Méretezés: 

 

 
 
 
Külső stabilitás 
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4.Munkavédelem 
 
 
A terv készítése során az 1993. évi XCIII. munkavédelemről szóló törvény előírásait figyelembe 
vettük. A munkálatok során a munkavédelmi törvény vonatkozó előírásait külön tervezői 
intézkedés nélkül is szigorúan be kell tartani. 
 
A kivitelezéssel kapcsolatos biztonságtechnikai, munkavédelmi egészség- és környezetvédelmi 
intézkedéseket az építésszerelés idejére az érvényben levő előírásoknak megfelelően esetenként a 
kivitelező-szerelő vállalatnak kell ellenőrizni, és betartásukról gondoskodni. 
 
A létesítmény megvalósítására vonatkozó munkavédelmi előírások (építés, szerelés) 
A kivitelezés és szerelés során a munkahelyi, munkavédelmi biztonságtechnikai, egészség-és 
környezetvédelmi előírásokat, a kivitelező, illetve a szerelő vállalatnak kell megadni és azok 
betartásáról gondoskodni. A munkaárkok elkorlátozása, annak előjelzése a kivitelező feladata! 
 
A kivitelezés során a kivitelező vállalatnak a vállalati munkavédelmi előírásokon 
túlmenően felhívjuk a figyelmét az alábbiak fokozottabb betartására: 

- a területen folyó munkáknál a munkaterület elkorlátozására, - a munkaterület éjszakai 
megvilágítására, 

- A közművek miatt 2,0 m mélységig a földkiemelést fokozott figyelemmel kell végezni. A 
terven a közműterveket az üzemeltetők adatszolgáltatása alapján ábrázoltuk. Miután a 
közművezetékek nyomvonalai nem határozhatók meg mindenhol egyértelműen, a 
közműhelyszínrajz vonatkozó részeit tájékoztató jellegűnek kell tekinteni. Ezért az építendő 
föld alatti szerkezetek nyomvonalán kutatóárkok létesítésével célszerű a meglévő közművek 
helyzetét feltárni. Gépi földmunka 2,0 m mélységig, csak kutatóárokkal igazolt közműmentes 
területen végezhető. 

- Fontos a munkaárkok, vagy munkagödrök terv szerinti biztosítása azok naponkénti 
ellenőrzése, karbantartására. Ezen túlmenően a biztosítások szükség szerint ellenőrizendő (pl. 
nagyobb záporokat követően). 

- Ha a munkavégzés valamely okból több napig szünetel, a munkaárokban, vagy 
munkagödörben a munkát folytatni csak a biztosítások teljes felülvizsgálata után szabad. 

- A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet meg kell 
rendelni! 

 
A munkaárokban történő vezeték, vagy műtárgy építésével kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a 
kivitelező figyelmét: 
Ha a munkaárokban, vagy munkagödörben az építendő vezeték vagy műtárgy mellett meglévő 
üzemelő közművezeték is van, akkor a tervben meghatározott módon az üzemelő vezetéket 
biztosítani kell. 
 
Ezen túlmenően ha az üzemelő vezeték: 
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Gázcső: 
- A dohányzás és nyílt láng használata a munkaárokban, vagy munkagödörben szigorúan tilos! 
- A gázszivárgás észlelése esetében a munkaárkot, vagy munkagödröt azonnal ki kell üríteni! 
- A hiba elhárításáig a munkát folytatni tilos! 

 
Vízcső: 

- A nyomócső törésekor a víz a munkaterületet eláraszthatja, ezért a munkaárokban menekülés 
céljából létrákat kell elhelyezni, a munkaárokban tartózkodók létszámának függvényében, de 
legalább 10 m-enként. 

- A létrák elhelyezést, állékonyságát és rögzítését naponként ellenőrizni kell. 
 
Csatorna: 

- Ha a csatorna munkaárok vagy munkagödör felé levegőzik, a dohányzást és a nyílt láng 
használatát meg kell tiltani. 

- Nagy intenzitású zápor után a csatorna nyomás alá kerülhet. Tégla, vagy kőfalazatú csatorna 
esetében kellően le nem terhelt szabadon lévő csatorna mellett munkát végezni tilos 
mindaddig, amíg a csatorna nyomás alatt van. 

- Fertőzés veszély elkerülésére az esetleg megsérült csatorna, vagy csatornaakna falazatot ki kell 
javítani. 

- Csattorna-törés, vagy csatorna-szivárgás esetén a munkaárkot ki kell üríteni. 
 
Kábel: 

- A munkaárokban, vagy munkagödörben szabadon vezetett kábelek biztosítását a sérülés elleni 
védelmét meg kell építeni. Ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a munkavégzés során a 
kábelek megsérülhessenek. 

- A sérült kábel közelében munkát végezni tilos! 
- A megsérült kábel kijavítására ki kell hívni az illetékes ügyeletet! 

A tűzoltó- és mentőautók forgalmát az építkezés minden szakaszában biztosítani kell! 
 
 
 
5.Tűzvédelem 
 
 
Tűzvédelmi szempontból a tervezett létesítmény építése alatt nem kell tűzvédelmi kockázattal 
számolni. 
A 28/2011 (IX.6.) BM. Rendeletében kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint a műszaki 
leírásban ismertetett létesítmény az ’E’ jelű, nem tűzveszélyes kategóriába tartozik. 
 
 
 
6.Környezetvédelem 
 
 
A rendszer megvalósításával kapcsolatban a következő veszélyes hulladékok keletkezhetnek: 

- elhasznált felitató rongy 
- szennyezett textília 
- olajjal szennyezett föld 
- fáradt olaj 
- szennyezett üzemanyag 
- elhasznált hidraulika olaj 
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Veszélyes hulladék kizárólag a gépi munkavégzés során keletkezhet. Meg kell akadályozni, hogy 
veszélyes hulladék talajba, vízbe, levegőbe jutva szennyezze a környezetet. 
A 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint kell gyűjteni és kezelni a veszélyes hulladékokat. A 
földmunkákat a környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. 
A gépek olajfolyását meg kell akadályozni. Üzemanyag feltöltéskor csepegtető tálca 
alkalmazandó. Felszívató anyagokat kell készenlétbe helyezni. 
A rézsű kialakítása során kikerülő talajt elszállítás és deponálás előtt be kell vizsgáltatni. 
Bármiféle burkolatbontásból származó aszfalt- vagy betontörmeléket kijelölt lerakóhelyre kell 
szállítani. 
A munka során keletkeznek nem veszélyes hulladékok is. Gyűjtéséről, elszállításáról rendszeres 
időközökben gondoskodni kell. Nem veszélyes hulladék keletkezik a munkát végzők szilárd és 
folyékony hulladékaiból. 
A munkagépek, szállítóeszközök által keltett zaj időszakos jellegű, nem folyamatos. 
Feltételezve korszerű gépek alkalmazását a zajkibocsátás értéke a nappali időszakban végzett 
munkára megengedett 60 dBA értéket nem fogja meghaladni. 
A Vállalkozónak a munkálatait úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb 
mértékben veszélyeztesse, az alkalmazott gépei, berendezései és technológiái környezet kímélők 
legyenek. 
A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területet, annak környezetét, valamint azokat a 
területeket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítással érint. A keletkezett szennyezés nem 
lépheti túl a magyar szabványokban és jogszabályokban vagy a terület tulajdonosának 
előírásaiban megengedett határértékeket. 
A Vállalkozónak eredményes módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez vezető utakon a 
sár- vagy iszaplerakódás, egyéb szennyeződés elkerülésére, amit a létesítmény megvalósításával 
összefüggésben használt járművei, vagy egyéb berendezései okoznak. 
A Vállalkozónak saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania minden az építési 
forgalom által a közutakra vagy az ingatlanok belső területeire rárakódott sarat, szennyeződést. 
Külön óvintézkedést kell foganatosítani a köz védelmére, valamint a zaj, por vagy egyéb 
szennyeződés megelőzésére. 
A Vállalkozó köteles zaj-és rezgésártalmaktól az építés, felvonulás és szállítás által érintett 
területek környezetében élő lakosságot és építményeket megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés 
mértéke a magyar jogszabályokban (8/2002. (III.22.) KöMEüM. Rendelet) előírt határértékeit 
nem haladhatja meg. 
Az építési munkahelyen, a felvonulási területen és egyéb építéssel érintett területekről a felszíni 
vízelvezetést meg kell oldani. 
 
 
 
Minőségbiztosítás 
 
 
Az építési folyamat folyamatos ellenőrzést igényel. A megfelelő kontrolling érdekében a 
következő dokumentumokat mindenképpen vezetni kell: 

 építési napló 
 geodéziai napló (kitűzések, ellenőrzések) 
 süllyedések mozgásmérések naplója 
 víztelenítési napló. 

A műszaki felügyelet során fontos 
 a tervtől való eltérések, 
 a környezet állapotára vonatkozó megfigyelések, 
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a váratlanul bekövetkezett események feljegyzése. 
 
A feljegyzések alapján ellenőrizni kell, hogy az építéskor észleltek összhangban vannak-e a 
tervezés során alapul vett elvekkel, és az eredményeket még az esetleg szükségesnek ítélt 
változások előtt a tervezővel tudatni kell. 
 
A feljegyzéseket a tervdokumentációkkal és a kivitelezésről készített jelentésekkel együtt 
legalább 10 évig célszerű megőrizni. 
 
Budapest, 2019. december 7. 
 
 
 
 
 
 

 
dr. Vásárhelyi Balázs 

okl. építőmérnök, geotechnikai tervező 
GT: 01-9515 


