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1. A tervezés tárgya, előzmények 

 
A Hundarofrey Kft. elvállalta a Barackvirág utca (Ady Endre út és Kankalin utca közötti szakasz) 
Csapadékvíz-elvezetése című engedélyezési és kiviteli terv elkészítését. 

 
2. Kiindulási adatok 

 
A tárgyi kiviteli tervdokumentáció készítése során az alábbi adatok, tervek álltak rendelkezésünkre:  
 
- Geodéziai felmérés 
- Digitális alaptérkép 
- Meglévő közművek digitális állománya 

 
Az engedélyezési terv készítése során az Önkormányzat a tervező részére átadta a tervezési területre 
vonatkozó meglévő közművek digitális állományát és a rendelkezésünkre álló digitális alaptérképet. 

 
3. Geodézia 

 
A tervezési területeken geodéziai felmérés készül. 
 

4. Talajmechanika 

 
Az engedélyezési terv készítése során részletes talajmechanikai szakvélemény nem állt rendelkezésünkre, 
ezért a tervezés során az alábbiakat vettük figyelembe. 
 

- A tervezési területen I.-IV. osztályú talaj megjelenésével számoltunk, 
- A tervezési területen belül talajvíz, rétegvíz megjelenésével nem számoltunk. 

 
Felhívjuk a Kivitelező figyelmét arra, hogy amennyiben a munkaárokban, illetve munkagödörben rétegvíz, 
talajvíz jelenne meg, a munkálatokat azonnal le kell állítani, és a Kivitelezőnek a víztelenítésről 
gondoskodnia kell a műszaki ellenőrrel egyeztetett módon, szükség szerint terv készítésével, mely nem 
engedélyköteles.  
 
Rétegvíz, talajvíz megjelenése esetén a munkálatok csak víztelenítési terv birtokában, abban foglaltak 
szerint folytathatóak. 

 
5. A meglévő állapot ismertetése 

 
Nyomatékosan felhívjuk a Kivitelező figyelmét arra, hogy a munkák megkezdése előtt, illetve a 
munkák során a keresztező közművek, bekötővezetékek helyét, méretét, mélységét minden esetben 
kutató árkok létesítésével fel kell tárni! Számos esetben, főként az új beépítéseknél számolni kell az 
ingatlan elektromos kábelének (elektromos bekötővezeték) térszín alatti jelenlétére. 
Fentiek miatt a kivitelezés során fokozott gondossággal kell eljárni! A kivitelezés során a hiteles e-
közműnyilatkozatban szereplő üzemeltetői utasítások szerint kell eljárni, szükség esetén az érintett 
közmű-üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni! 

 
Barackvirág utca 
 
A Barackvirág utca aszfalt burkolattal rendelkezik, az útpálya önkormányzati kezelésben van. 

 
Megnevezés Hely Méret, anyagminőség 
 (Páratlan oldali telekhatártól mintegy) 
 
Vízvezeték 3,5 m-re DN80 KM-PVC 
Középnyomású gázvezeték 2,5 m-re dn63 PE 
Szennyvízcsatorna 7,0 m-re DN200 KG-PVC 
Hírközlési vezetékek Páros oldali járda, zöldsáv légvezeték 
Elektromos vezeték Páratlan, páros oldali zöldsáv légvezeték, földkábel 
 
Közműves vízelvezetés jelenleg nem megoldott. 
 



A tervezési területen D110 KPE vízvezeték építés van tervbe véve. 
 

A meglévő állapotot és a meglévő közművek elhelyezkedését a mellékelt CS-2.1 – CS-2.3 sz. M 1:500 
méretarányú helyszínrajzok mutatják. 
 

6. A tervezett állapot ismertetése 

 
A tervdokumentáció Szentendre Város, Barackvirág utca (Ady Endre út és Kankalin utca közötti 
szakasz) csapadékvíz-elvezetés műszaki megoldását tartalmazza. 
 
A tervezett létesítmények csak a Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 5086 hrsz.-ú 
Barackvirág utca területét érintik, az átépítés a becsatlakozó utcákat és az Ady Endre utat nem!  

 
Nyomatékosan felhívjuk a Kivitelező figyelmét arra, hogy a munkák megkezdése előtt, illetve a munkák 
során a keresztező közművek, bekötővezetékek helyét, méretét, mélységét minden esetben kutató árkok 
létesítésével fel kell tárni! A víz bekötővezetékek utólagos fagyvédelméről gondoskodni kell! Számos 
esetben, főként az új beépítéseknél számolni kell az ingatlan elektromos kábelének (elektromos 
bekötővezeték) térszín alatti jelenlétére. 

 
A tervezett csatornák, árkok nyomvonala keresztezi a meglévő közműveket. A tervek készítése során a 
szakági közmű nyilvántartásokból átvett adatok szerint azt vettük figyelembe, hogy a vízvezetékek 
átlagosan –1,30 m, a gázvezetékek –1,10 m csőtető szinten épültek meg. Kábeles létesítmények 
esetében 0,70-0,80 m földtakarással számoltunk. 
 
A szennyvíz gerinccsatornák és a házi bekötőcsatornák esetében az engedélyezési terven szereplő folyási 
fenékszinteket vettük figyelembe. 

 
Fentiek miatt a kivitelezés során fokozott gondossággal kell eljárni! A kivitelezés során a hiteles e-
közműnyilatkozatban szereplő üzemeltetői utasítások szerint kell eljárni, szükség esetén az érintett 
közmű-üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni! 
 
A tervezési területen meglévő és megmaradó árkok és átereszek jó karba helyezendők és/vagy 
tisztítandók! 
 
Az alábbiakban részletesen ismertetjük a tervezett vízlevezetési megoldást. 

 
6.1. Barackvirág utcában tervezett műszaki megoldás ismertetése 

 
A Barackvirág utcában nyílt árkos vízelvezető rendszer lett tervezve illetve a meglévő árok rendszer 
profilozása és rézsűvédelme gyephézagos betonlapokkal. 
 
A meglévő közműhelyzetre való tekintettel, illetve figyelembe véve 6. pontban ismertetett 
megállapításokat, a tervezett vízelvezető árok a zöldsávban, illetve mindkét oldalon, a meglévő aszfalt 
burkolatú útpálya szegélyével közel párhuzamos nyomvonalon húzódik. 
Az új vízelvezetés a Barackvirág-Kankalin utcai csomóponttól, az 5182/1 hrsz.-ú ingatlan előtt indul. I 
40/40 mederelemekből épülő vízelvezető árok 18,1 m hosszon halad (BV Á-4 j.), majd a Kankalin utcát 
elhagyva, merőlegesen keresztezi az utat csőáteresszel. Ezt követően ismét I 40/40 mederelemek 
kerülnek elhelyezésre. A Barackvirág utca 4860 hrsz.-ú ingatlanig vezetett meder 98,25m hosszon halad, 
kapubehajtók alatt csőáteresszel helyettesítve. Itt átkötésre kerül az út alatt merőlegesen vezetett 
csőáteresszel a páros oldalon profilozással megerősített árokba.  
 
Összesen 105,2 méter I 40/40 mederelem épül ki. Ezen a szakaszon az utca vízelevezetése a 
legkritikusabb, mivel a keletkező csapadék sebessége meghaladja a vmax= 5,5 m/s-ot, ezért a 
mederelemekbe energiatörő fogak kerülnek.  
 
A profilozással, 50 cm talpszélességgel, 1:1,5 részű kialakítású árkokban továbbvezetett víz a Bérc utca 
alsó becsatlakozása alatt egy bukó aknát követően, átereszcsővel kerül átvezetésre a következő 
árokszakaszig. A Barackvirág utca 5230 hrsz.-ú ingatlanától a meglévő árok már burkolt az 5241 hrsz.-ú 
ingatlanig. Ezen a szakaszon csak ároktisztítás került előírásra, a meglévő átereszekhez hasonlóan! 
A Kamilla utca becsatlakozását követően már mindkét oldalon történik vízlevezetés. A párosoldalon 
továbbra is a meglévő árokrendszer felhasználásával, egészen a Szalonka utcáig, ahol átereszcsővel 
merőlegesen az út alatt átvezetésre kerül a másik oldalon épülő mederbe.  
 
Az utcában kb. 185,0 fm árok profilozás fog történni és kb. 80 fm meglévő burkolt árok tisztítás. 
 



A Barackvirág utcának a Kamilla utca felöli oldalán viszont a meglévő, sekély mélységű folyóka helyett 
épül U 40/60/200 mederelemekből vízelvezető árok. Ez a tervezett 315,7 fm hosszú vízelvezető árok I= 8 
– 60 ‰ közötti eséssel, lefedve épül majdnem a főútig. Lefedése szegély elemes fedlapokkal történik. 
Az Ady Endre út szélétől 30 méterre ér véget az árok, ahol csatlakozik az út alatt áthaladó Ø50 cm-es 
meglévő betoncső átereszbe. Az áteresz a páros oldali zöldsávban az Ady Endre út felé halad, majd az 
utca utolsó 13 méterén nyílt árokként folytatódik. Ez az árok szintén meglévő Ø50 cm-es beton bekötéssel 
csatlakozik az Ady Endre utat keresztező, Ø 80 cm-es csőátereszbe, ami bevezeti a csapadékot a 
meglévő túloldali árokba.   
 
Az átvezetések Ø30 beton csőáteresszel történnek, melyből összesen 74,3 fm épül. Az átereszek azon 
végeinél, melyek nem közvetlenül merőleges árokfalba kötnek, monolit vagy előregyártott betonelemekből 
készített tisztítóaknák kerülnek 50x50 cm-es belmérettel. A Bérc utcai keresztezésnél szükséges 
bukóakna előregyártott Ø100 cm-es aknaelemekből készül, kopásálló belső kialakítással!  Az 1 db 
bukóaknán felül 5 db 50x50-es fordítóakna épül. 

 
A tervezett csapadékelvezetés végpontja, és az Ady Endre út alatti áteresz között meglévő Ø 50 cm-es 
csövek és árok tisztítása a kivitelezés megkezdésekor szükséges elvégezni! Amennyiben a tisztítás után, 
ha a meglévő átereszcső állapota vagy kapacitása nem megfelelő, akkor cseréje szükséges TA50-es 
átereszcsőre! Az árok üzemeltetési szempontból megmarad, de állékonysága szintén profilozással 
megerősítésre kerül.  

  
6.2. Mederburkoló elemek ismertetése 

 
A vízelvezető árkok U 40/60/200 illetve I 40/40 (energiatörő foggal) típusú mederburkoló elemekből 
épülnek. A mederburkoló elemek 10 cm vtg. homokos kavics ágyazatban elhelyezve épülnek. 
 
A nyílt árok lezárását, illetve a csatlakozó bekötőcsatornák kapcsolatát biztosító monolit vasbeton 
támelemekhez való csatlakozásnál a mederburkoló elemeket betonágyazatba kell elhelyezni. A 
csatlakozásnál cementhabarcs kikenést kell készíteni. 
 
Az elemek szállítása, tárolása és beépítése során a Gyártó előírásait maradéktalanul be kell tartani! 
 

6.3. Kapubehajtók ismertetése 

 
A tervezett nyílt árkok esetében a kapubehajtók kialakítása az árokelemekre helyezett UF 40/60/200 10 t 
teherbírású fedlapokkal történik. 

 
A bekötőcsatornák-csőátereszek TA 30 cm beton anyagú csőáteresz elemekből épülnek. A 
csőátereszeket betonágyazatba kell elhelyezni. Az építésüket követően a behajtóka eredeti állapotukban 
helyre kell állítani.  
 
Az elemek szállítása, tárolása és beépítése során a Gyártó előírásait maradéktalanul be kell tartani! 

 
6.4. Hidraulikai számítások 

 
A tervezett létesítmények méretezése, ellenőrzése racionális módszerrel történt.  
 

A saját vízgyűjtőterülete kiegészül a domboldalról lefolyó és becsatlakozó utcákkal. 
Ezenkívül az utcában helyenként az ingatlanokon keletkező csapadékvíz is az utca rendszerét terheli. 

 
A teljes vízgyűjtő terület: 2,61 ha, melynek 50-50%-a burkolt és zöldfelület 
 
Lefolyási tényező: 
Útpálya: ú = 0,8 
Zöldfelület: z = 0,1 
 
Csapadékintenzitás: 
i1 = 101,0 l/s.ha (1 év 15 perc) 
i2 = 152,2 l/s.ha (2 év 15 perc) 
i4 = 201,6 l/s.ha (4 év 15 perc) 
i10 = 271,8 l/s.ha (10 év 15 perc) 
 
A csapadékvíz elvezetést terhelő csapadékhozamok: 
 
Q1 = i1 x (ú x Aú + z x  Az ) = 118,17 l/s 



Q2 = i2 x (ú x Aú + z x  Az ) = 177,84 l/s 
Q4 = i4 x (ú x Aú + z x  Az ) = 236,34 l/s 
Q10 = i10 x (ú x Aú + z x  Az ) = 319,41 l/s 
 
A Barackvirág utcába tervezett vízelvezetés főelemeinek ellenőrzése:  
 
I/40/40 mederburkoló elem vízszállító kapacitása már I=1 ‰-nél is 119 l/s, így a minimálisan alkalmazott 
I=108 ‰ esésnél a terhelhetősége nagyságrendekkel több a mértékadó csapadéknál! 
 
TB 40/70/60 mederburkoló elem vízszállító kapacitása I=40 ‰ minimális esés mellett: QT = 1324 l/s, ami 
még a 10 éves gyakoriságú csapadéknak is több mint négyszerese! 
 
Mivel a tervezett mederelem telteszelvényű vízszállító kapacitása nagyobb, mint a vizsgált mértékadó 
csapadékvíz terhelések, így a terhelésre megfelelnek. 

 
 
7. Betartandó műszaki követelmények 

 
7.1. Általános előírások 

 
A tervezést során betartottuk az érvényben lévő nemzeti és EU-os szabványok előírásait, továbbá több 
egyeztetés történt a leendő üzemeltetővel illetve a közutak kezelőivel, amely alapján a betartandó műszaki 
követelmények pontosításra kerültek. 
 
A kiviteli tervek elkészítésekor illetve a kivitelezés alatt jelen fejezetben és a Vízjogi létesítési engedélyben 
rögzítetteket be kell tartani és ennek keretein belül kell a létesítményt megvalósítani. A figyelembe veendő 
előírások körét azonban valamennyi érvényes magyar előírás összessége jelenti, és nem korlátozódik 
csupán a Dokumentációban szerepelőkre. 

 
A kivitelezést a befogadótól kiindulva kell elkezdeni! 

 
Bár a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény szerint a nemzeti szabvány alkalmazása 
önkéntes, ettől eltérni csak az alkalmazott műszaki megoldás igazolása mellett lehet, illetve vannak olyan 
műszaki tartalmú jogszabályok, amelyek - illetve a magukba foglalt nemzeti szabványok - betartása kötelező 
érvényű. 
 
Olyan esetekben, amikor az előírások vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi szinteket 
jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtják és a kiviteli terv nem rendezi, a hatósági előírásokat, illetve 
az üzemeltetővel történt egyeztetésen meghatározottakat kell figyelembe venni. 

 
7.2. Földmunkák, munkaárok kialakítása 

 
A kivitelezés megkezdése előtt a talajmechanikai feltárásokat szükség szerint olyan részletességgel kell 
kiegészíteni, amely a kivitelezés követelményeinek megfelel. A megvalósítás során a vizsgálatok szerinti és 
a tényleges talajjellemzők és/vagy talajvízszintek (talajvízminőségek) között tapasztalt eltérések esetén a 
kivitelezőnek a szükséges módosításokat el kell végezni. 
 
A munkaárkot a „Munkaárok mintakeresztszelvény” című tervrajzon szerepeltetettek betartásával kell 
kialakítani. 
 
A munkaárok fenékszintjét úgy kell meghatározni, hogy az alsó ágyazati réteg vastagságával legyen 
mélyebben a tervezett folyásfenékhez képest (l.: hossz-szelvényen leásási mélység). 

 
Az alsó ágyazati réteg vastagsága: minimum 200 mm normális talajviszonyok mellett  
 
A csatorna felső ágyazati réteg vastagságát (a beágyazási szöget) az alkalmazott csőanyag szilárdsági 
követelményeinek megfelelően kell kialakítani. 
 
Általános esetben a 120º-os beágyazási szögnek megfelelő ágyazati kialakítást lehet alkalmazni.  

 
A munkaárokban a földvisszatöltést réteges tömörítés mellett az alábbi tömörítési értékek betartásával kell 
elvégezni: 
 
Ágyazati réteg, csőzóna és csőzóna felett 50 cm: Trγ = 85 % 
Pályaszerkezet alatt 50 cm vastagságban:   Trγ = 95 % 



Visszatöltés:      Trγ = 90 % 
 
Visszatöltésre felhasználható anyagok: 
 
Ágyazati anyagok: Jól tömöríthető szemszerkezetű, éles kavicsokat nem tartalmazó bányahomok. 
 
 
Helyszíni talajok:   
 
Az újra felhasználható helyszíni anyagok feleljenek meg a tervezési előírásokban megkívánt tömöríthetőségi 
követelményeknek, legyenek mentesek minden csőkárosító anyagtól. (pl. fagyökér, szemét, szerves anyag, 
75 mm-nél nagyobb rögök, hó és jég)  
 
Nem használhatók földvisszatöltésre a nem tömöríthető talajok, a 30 cm-nél nagyobb rögök, valamint fagyott 
talajok. 

 
 
7.3. Közműkiváltások, vezetékek védelme 

 
A megvalósítandó létesítmények azáltal, hogy azokat közterületen kell megvalósítani, kapcsolatban vannak a 
területen meglévő már üzemelő egyéb közművekkel. 
 
A meglévő utca szélességi és közmű adottságok következtében számítani kell a meglévő közművek 
kiváltására. Mivel a közműszolgáltatók által megadott adatszolgáltatások bizonytalanságot hordoznak 
magukban, ezért a kivitelezés megkezdését megelőzően ismételten meg kell keresni az illetékes 
közművállalatokat, és egyeztetést kell lefolytatni az esetleges érintettség megállapítása érdekében. Ezen 
túlmenően helyszíni közműfeltárásokat kell végezni a meglévő közművek nyomvonalának pontosítása, illetve 
a közműmentes építési nyomvonal megállapítása céljából. Továbbá előzetesen fel kell tárni minden olyan 
jelentős keresztező közművet, amelynek mélységi elhelyezkedése befolyásolhatja a tervezett csatorna 
magassági vonalvezetését. 
 
Amennyiben a feltárások alapján a meglévő közművek elhelyezkedésének tekintetében jelentős eltérés 
mutatkozik, és ez befolyásolja a tervezett csatorna helyszínrajzi és magassági nyomvonalvezetését, a 
műszaki ellenőrrel való egyeztetés alapján ki kell váltani az útban lévő vezetéket (tervezés és engedélyezés 
külön megbízás alapján), vagy módosítani kell a terveket (fedvényterv pótmunka keretében). 
 
A tervezett műtárgyak, építmények munkagödrének közműmentesítése előtt a Kivitelező feladata a közmű 
kezelő szakfelügyeletének biztosítása. 
 
A beruházás során megvalósítandó közmű és közműjellegű vezetékek építésével érintett területeken lévő 
többi közművet és közműjellegű vezetéket (víz-, gáz-, távhő vezetékek, csapadék- és szennyvízcsatornák, 
elektromos és távközlési kábelek, stb.) védeni kell.  

 
A feszültség alatt lévő légvezetékek, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági övezetében és közelében 
végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet munkavégzést tiltó és 
korlátozó, részletes és tételes balesetmegelőző előírásait. 
 
Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a rajzokon feltüntetett közművek nyomvonala és mélysége csak 
tájékoztató jellegű, ezért a kivitelezést az összes meglévő közmű kézi feltárásával kell kezdeni az 
üzemeltetők szakfelügyelete mellett. Amennyiben a feltárás során olyan tervtől eltérő mélységű közműveket 
találnak, amely a tervezett csatorna magassági vonalvezetését befolyásolja, vagy a terven nem szereplő 
közművel, valamint villamos vagy távközlési földkábel jelzőszalaggal, vagy téglával találkoznak, a 
földkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervezőt kötelesek értesíteni. A további földkitermelést csak a 
helyszíni szemle után, a tervező hozzájárulásával folytathatják. Az MSZ 7487 és MSZ 7048 szabványokban  
előírt védőtávolságok betartása kötelező. Kivitelezés során a meglévő közművek védelmét, alátámasztását, 
felfüggesztését szakszerűen el kell végezni. 

 
Gázvezeték keresztezése 
 
A kivitelezés megkezdése előtt a gázvezetéket a TIGÁZ Zrt. szakfelügyelete mellett kézi földmunkával fel kell 
tárni. Gépi földmunkát csak a vezeték feltárása után szabad végezni. A csatorna és gázvezeték között a 
minimális védőtávolság (palásttávolság) 1,0 m. Ha a tisztítóakna külső széle ezen belül közelíti meg a 
gázvezetéket, úgy az utóbbi közművet szaglóval ellátott, gáztömören lezárt, 3,0 m-es műanyag védőcsőbe 
kell helyezni. A gázvezeték utólagos védelmét a TIGÁZ Zrt. szakfelügyelete mellett, gázhálózat kivitelezésére 
jogosult szakember végezheti el. 

 
Csatorna keresztezése 



 
A csatornát szakfelügyelet mellett kézi földmunkával fel kell tárni.  
 
Vízvezeték keresztezése 
 
A vízvezetéket, bekötéseket szakfelügyelet mellett kézi földmunkával fel kell tárni.  

 
 

Földkábel és optikai földkábel keresztezése 
 
A keresztezést és megközelítést a Hírközlés Felügyelet szakhatósági állásfoglalásában leírtak szerint kell 
kivitelezni. A kivitelezés megkezdése előtt a az érintett távközlési szolgáltatótól szakfelügyeletet kell kérni, 
különösen ügyelni kell az optikai kábel, az egyéb hírközlő kábelek védelmére. A földkábel érintettsége a 
kivitelezés időszakában fennállhat. 
 
Elektromos földkábel keresztezése 
 
A feszültség alatt lévő légvezeték, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági övezetében és közelében 
végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet munkavégzést tiltó és 
korlátozó, részletes és tételes balesetmegelőző előírásait. Az ELMŰ Zrt. -től szakfelügyeletet kell kérni, a 
földkábelek nyomvonalát ki kell méretni. 0,4 kV-os és 20 kV-os kábelkeresztezés és megközelítés fordulhat 
elő. A fogyasztói csatlakozó földkábelek nyomvonalát a helyszíni nyomok (oszlopcsatlakozás) és az érintett 
ingatlantulajdonosokkal történő leegyeztetés alapján kell feltárni a kivitelezés megkezdése előtt. 

 
7.4. Helyreállítási munkák 

 
Az építési munkák során felbontott, pormentes burkolattal rendelkező útpályákat az Útkezelő által előírt 
állapotuknak megfelelően kell helyreállítani. A közművezetékek építését követően a burkolatot a 
Kivitelezőnek a Kezelő vonatkozó előírásai alapján kell helyreállítania. 
 
Az építés során a pályaszerkezet mellett szabadon futó földműveket (padka, rézsű, árok, szegély) is az 
eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani amennyiben ezek megsérülnek. 
 
Az építési munkák során elpusztult gyepet is az eredeti állapot szerint kell pótolni. A munkák során kivágott 
cserjék, fák és egyéb növények pótlására legalább a kivágott növényzet biomasszájának megfelelő 
mennyiségű növényzetet kell telepíteni az építési munkával érintett területen. 

 
 
8. Környezetvédelem 

 
Az építés során olyan technológiát kell alkalmazni, mely a környezetet nem veszélyezteti. 
 
A veszélyes hulladékok keletkezését, ártalmatlanítását, gyűjtését, tárolását a 225/2015. (VIII. 7.) 
Kormányrendelet és vállalati előírások szabályozzák. 

 
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 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt zajszintet ne lépje túl az építési 
tevékenység zaja a munkahely környezetében. Ha várhatóan túllépi, a környezetvédelmi hatóságtól kell 
zajkibocsátási határérték megállapítást kérni.  

 
9. Munkavédelem, tűzvédelem 

A kivitelezési munkák során az idevonatkozó Munkavédelmi és Tűzvédelmi előírásokat, rendeleteket 
maradéktalanul be kell tartani! 
 
Vonatkozó előírások, rendeletek: 
 
Az építőipari kivitelezési munkák során a generálkivitelező legfontosabb feladatáról az 1993. évi XCIII. tv. a 
munkavédelemről (továbbiakban Mvt.) 40. §-nak (2) bekezdése rendelkezik: 
 
Mvt. 40. § (2) „Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat 
egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a 
munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az 
egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett 
munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat 
tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt munkáltató, ilyen 



kikötés hiányában a fővállalkozó, illetve bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a 
tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a 
felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik.” 
 
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 
 
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 4. § (6) bekezdés. 
 
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5. sz. melléklet 2. pontja. 

 
47/1999. (VIII.4.) GM rendelettel kiadott Emelőgép Biztonsági Szabályzat 
 
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
 
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

 
10/2016 (IV. 5) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 
követelményeinek minimális szintjéről 

 

66/2005 (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és 
biztonsági követelményekről 
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