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1./ Előzmények 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata 2011. évben megbízást adott a GEMENC BAU Tolna 

KFT.-nek - a vízrendezés igényszintjének és az ahhoz tartozó műszaki fejlesztési igények 

figyelembe vételével – a Dunaföldvár, Völgy utcai, Aradi közi árok, valamint a Kenderföldi 

árok vízrendezésére vonatkozóan a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációjának 

elkészítésére, amelyre vonatkozóan 2012. június hónapban a Közép-Dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 54043/2012. iktatószámon és 

72/0502-19789 vizikönyvi számon vízjogi létesítési engedélyt adott. Ezen vízjogi létesítési 

engedély hosszabbítását cégünk megkérte, amelynek ha 

 

A vízrendezés célja: 

Dunaföldvár város Völgy utcai, Aradi közi árok, valamint a Kenderföldi árok vízgyűjtő 

területrészeire hulló csapadékvizeinek biztonságos elvezetése, az ehhez szükséges 

árokrendszer kiépítése, az elvezetést biztosító műtárgyak megépítése, hogy ezzel a folyamatos 

fenntartás lehetőségét megteremtve, a várost a csapadékkároktól mentesítsék. 

A tervezett vízrendezés célja továbbá az árokmeder feliszapolódásának megszüntetése, a 

mértékadó árvizek zavartalan levezetésére alkalmas, esztétikus meder kialakítása. 

 

Geodéziai adatszolgáltatás, felmérések 

 

Az alaptérképek a földhivatali nyilvántartások szerinti földrészleteket, telekhatárokat, 

helyrajzi számokat tartalmazzák, mely alapján egyértelműen, a naprakész állapotnak 

megfelelően lehet azonosítani az érintett ingatlanokat. 

 

Az engedélyezési tervek készítéséhez a részletes geodéziai felmérést – digitális formában – az 

Meridián Mérnöki Iroda Kft. készítette (7100 Szekszárd, Ybl M. utca 3.) EOV koordináta 

rendszerben (2011. júniusi állapot).  

A tervezés ezen alaptérkép felhasználásával, valamint részletes helyszíni szemle alapján 

készült.  

A tervezés során a Tervező helyszíni bejárással pontosította a térképi állományokat. 

A tervdokumentációban szereplő magasságok a Balti alapszintre vonatkoznak. 

 

Meglévő közművek, adatszolgáltatás 

A tervezéshez a meglévő közművek adatait az egyes szakági közműszolgáltatók 

adatszolgáltatásai, illetve megvalósulási tervei alapján ábrázoltuk, valamint a helyszínen 

fellelhető közművekre vonatkozó adatok alapján pontosítottuk. Tekintettel a nyilvántartások 

hiányosságaira, a szolgáltatott adatokért a tervező nem vállal szavatosságot, a kivitelezéskor a 

szakági közműszolgáltatók nyilatkozatában foglaltak szerint kell eljárni. 

 

Az adatbeszerzések alapján az alábbi közművek és szolgáltatók találhatók a tervezési 

területen: 

 Vízvezeték, szennyvízcsatorna hálózat Mezőföldvíz Kft. 

 Nyílt vízlevezető árkok   Városi Önkormányzat 

 Elektromos kábelek   E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

 Gázelosztó hálózat   E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 

 Távközlési kábelek   Magyar Telekom Nyrt. (T – Com) 
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Jelen műszaki leírás a Dunaföldvár, Kenderföldi árok vízrendezésének építési munkáira 

vonatkozik. 

 

2./ Meglévő állapot: 
 

Tervezési terület ismertetése 

 

Dunaföldvár város és közigazgatási területe a Duna jobb partján helyezkedik el 11.000 ha 

területen, melyből a lakott belterület nagysága 693 ha. A központi lakott rész mellett még 

jelentős lakossággal rendelkezik a Vilmos és Baróta puszta. A dél-kelet irányba lejtő terep 

95,00 és 170,00 mBf-i magasságok között helyezkedik el. Természetes keleti határa – mely 

egyben a lefolyó vizek befogadója – a Duna folyam. A város közvetlenül a Duna partján 

helyezkedik el a 95,00 és 125,00 mBf-i szintek között. A terep a Dunától nyugat felé erősen 

emelkedik, majd ezt követi egy mélyvonulat és e felett 6-10%-os átlagos esésviszonyokat 

találunk. A települést keresztezi az észak-déli irányú 6. számú főközlekedési út és a Paks-

Dunaújváros vasútvonal. A térség legfontosabb dunai átkelője a közelmúltban felújított 

acélszerkezetű híd. 

 

A terület egészére jellemző a makroporózus, a domboldalakról lemaródott lösz talaj. 

Folyamatos feladatot jelent a dunai löszfal okozta problémák elhárítása. A talajvíz – mely 

egy-két hely kivételével nem agresszív – a terep alatt 1-35 m közötti szinten jelentkezik. A 

területre hulló csapadék 20 év átlagában 550-650 mm között változik. A legcsapadékosabb 

időszak május-július hónapokra tehető. Esetenként kisebb területi eloszlásban 30-80 mm 

rövid idejű záporok okoznak komoly gondot. A város a dunai árvizekkel szemben védett a 

magas-part jelleg miatt. A vízzel kapcsolatos problémák jelentős része a hóolvadással illetve a 

heves záporokkal hozható összefüggésbe. 

 

A közigazgatási terület dél-keleti lejtése meghatározta a vízfolyások folyásirányát is. 

Jellemzően dombvidéki vízfolyás a KÖVIZIG kezelésében lévő Nagykarácsonyi vízfolyás és 

az Oláhvölgyi árok alsó szakasza. A dombvidéki területet két részre osztja az említett két 

KÖVIZIG kezelésű vízfolyás. Közcélú vízfolyás kategóriába tartozik az Oláhvölgyi árok 

6.számú főút feletti szakasza és a Gyűrűs patak, mely csak érinti a közigazgatási területet 

délről. 

 

A társulati vízfolyások közül csak a Kertkanális árok érint belterületet. A város területén 

összegyülekező vizek befogadója a Duna. 

 

Dunaföldváron a csapadékvizeket alapvetően a Dunába be lehet vezetni, kivétel a rendkívüli 

árvizek időszaka, ezen ritka időszakokban a csapadékelvezető rendszerben, ha netán az 

összegyülekezett víz gondot okozhat, mobil átemelőket kell alkalmazni. Dunaföldvár 

közvetlen környezetét árvíz nem veszélyezteti, azonban ki tud alakulni belvizes terület a város 

déli határában, a vásártér környékén, illetve alatta, a 6.számú főút és a Bölcskei u. közti 

szakaszon. Nagyobb esőzések alkalmával a csapadékcsatornázással el  nem látott területen: a 

6.számú főközlekedési út Kéri u.- Vörösmarty u. közti szakaszán, a Paksi u. – Külső kertek 

közti szakaszon tud csapadékos elöntés keletkezni. 
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      Jelenlegi állapot ismertetése 

 

A 6. számú főút és a Vörösmarty utca csomópontjától indul az északi-déli irányú 

önkormányzati kezelésű Kenderföldi árok, mely a belső területek (a szigorúan vett belváros 

kivételével) csapadékvizét gyűjti össze. 

 

A Kenderföldi árok bel- és külterületi csapadékvizek közvetlen befogadója a Kertkanális 

csatorna, amelynek vagyonkezelője a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A betorkollás a 

0 + 855 km szelvényben történik. 
 

A Kertkanális csatorna Dunaföldvár belterületének és külterületének egyik csapadékvíz 

főgyűjtője.  

A hozzá tartozó vízgyűjtő terület 44, 0 km
2
. Befogadója a Duna-folyó. 

A befogadó szelvénye rézsűs kialakítású földmeder, a vízfolyás állapota jelenleg 

kifogásolható, mivel vízi növényzettel benőtt és kissé feliszapolódott.  
 

A belterületi csapadékvédelmi fejlesztések eredményeként elvezetett vizeket a befogadó 

azonban tudja fogadni és annak elvezetése a végső befogadóba (Duna folyó, betorkollás 

Duna-híd alvizi oldalán, a híd tengelyétől 30,0 m-re) káresemény-mentesen biztosított. 

 

A vízelvezetés egyik jelentős mesterséges akadálya az északi-déli elhelyezkedésű 6. sz. 

főközlekedési út, mert ez a nyugati városrészről érkező vizeket összegyűjti és nem kellő 

számú átereszen vezeti át a városi vízelvezető rendszerbe. A mélyvonulat részét képezi a már 

említett 6.számú főközlekedési út is, ezt jól szemlélteti a jelenlegi állapotok mellett kialakult 

folyamatosan jelenlévő pangó víz az útárkokban. 

 

Az Oláhvölgyi árok város alatti része és a belterületi Kenderföldi árok közvetlen 

környezetében a magasan elhelyezkedő talajvíz miatt csak mezőgazdasági művelés folyik. Az 

elmúlt évek csapadékosabb időjárása miatt folyamatosan problémát jelent a magas talajvíz: a 

6.számú főút Kéri u.- Vörösmarty u. közti szakaszán, a Paksi u. – külső kertek közti 

szakaszon tud csapadékos elöntés keletkezni. 

 

A Kenderföldi árokhoz tartozó vízgyűjtő terület teljes nagysága: 174,4 ha (ebből a 6.számú 

főút nyugati oldalán lévő 61.számú út csomópontjától délre eső területrész nagysága a Dankó 

Pista utcáig: 92,0 ha belterület, 41,0 ha külterület), belterületi szakasza 133,4 ha, külterületi 

szakasza 41,0 ha.  

 

A belterületi vízgyűjtőre eső része kertes családiházas beépítésű, a vízgyűjtő nyugati 

területrésze (6.számú főút nyugati oldala) dombvidéki jellegű, a 6.számú főút keleti oldalán 

lévő területrész gyakorlatilag sík. 

 

Műtárgyak, vízlevezetők: 

A 0+004 – 0+034,5 km szelvények, az 52.számú Kecskemét – Dunaföldvár összekötő út 

61+350 km szelvényben található a meglévő, megmaradó Ø1,60 m beton csőáteresz. 

 

A Belső Kertek közéig a meglévő földárok feliszapolódott, növényzettel benőtt. 
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A Belső Kertek közi útburkolat alatti jelenlegi Ø80 cm beton csőáteresz műszaki állapotát 

tekintve nem megfelelő (keleti irányban megroskadt, a műtárgyat lezáró oromfalak 

töredezettek). 

 

A Belső Kertek közi áteresztől a 4085 hrsz. földrészletig terjedően a jelenlegi földárok 

kisszelvényű árokmeder, nagymértékben feliszapolódott. 

 

A Paksi utcáig a földmedrű árkot követően a Ø50 cm csőáteresz átépítésre kerül, mivel a 

jelenlegi áteresz keresztmetszete sem hidraulikailag, sem műszaki állapotát tekintve nem felel 

meg. 

 

A Paksi utcai Ø1,0 m beton csőáteresz átépítésre kerül, mivel a jelenlegi áteresz 

keresztmetszete hidraulikailag nem megfelelő, a csőáteresz kitorkollásánál az előfej 

töredezett, befolyási szelvényénél az oromfal több helyütt megrepedt. Az utcában a 

kapubejáró átereszek kiépítése szakszerűtlen, az árok vízhozamát, folyamatosságot biztosító 

esését figyelmen kívül hagyva épültek.  

 

A szakszerűtlenség miatt az átereszek egy része az idők folyamán eltömődött, majd ennek 

hatására az esés figyelembe vételével kiképzett átereszek is feltöltődtek, a rendszer 

vízlevezető képessége jelentősen lecsökkent, megszűnt, aminek következtében kiöntések, 

károk keletkeztek.  

  

A Kenderföldi árok egy rövid szakasza két lakóház (Paksi utca 24. és 26. szám) közötti 

közterületi sávban épült. Ezen a szakaszon a vízlevezető 40 cm fenékszélességű, 50 cm 

vízmélységű betonburkolatú árok.  

A 24.számú lakóház gazdasági épületének nyugati oldali lábazatánál az épület védelmében az 

árokrézsű felbetonozással épült. 

 

A két lakóház közti árokszakaszt elhagyva a földmedrű árok nyugati irányban halad a Paksi 

utca 26., 28., 30. és 32.számú lakóépületek északi oldali falsíkjától 17,0 – 18,0 – 47,0 – 52,0 

m távolságban, csapadékos időszakban időnkénti kiöntéssel fenyegetve a lakóházakat.  

 

A lakott területet elhagyva a jelenlegi csapadékvíz levezető földárok a Vörösmarty utca déli 

oldalán lévő ingatlanok farmezsgyéjéig terjedően ellaposodik, a kis lejtés következtében 

iszaphordalékkal feltöltődött, a lefolyó vizek az árokmedret elhagyva, a külterületi jellegű 

zártkerti részen időszakonként szabálytalanul szétterülnek, s ezzel mezőgazdasági károkat 

okoznak.  

 

A földárkot követően zárt szelvényű csatornaszakasz következik, amelynek egy szakaszán  a 

csőáteresz keresztmetszete hidraulikailag nem megfelelő (meglévő csatornaszakasz Ø40 cm, 

L=77,0 fm).  

 

A Vörösmarty és Kinizsi utcai csomópontban lévő Ø80 cm csőáteresz műszaki állapotát 

tekintve elfogadható. 
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A Kenderföldi árok oldalágához csatlakozik a 6.számú főközlekedési út 88+151 km 

szelvényében lévő Ø1,20 m beton csőáteresz, amely a 6.számú főút és a 61.számú közút 

csomópontjától déli irányban hivatott a 6.számú főút nyugati oldalán lévő vízgyűjtő területre 

hulló csapadékvizek Kenderföldi árokba való bevezetésére.  

 

Ezen útárok jelenlegi állapotában nem alkalmas a csapadékvizek befogadóba való 

bevezetésére, mivel nagymértékben feliszapolódott. A csapadékvizek gravitációs lefolyásának 

biztosítására az útárkot iszaptalanítani és kotorni kellene. 

 

A Dankó Pista utcai meglévő Ø60 cm csőáteresz keresztmetszete hidraulikailag sem 

megfelelő. Megoldás lehetne a 6.számú főközlekedési út nyugati oldalán lévő területrészekre 

hulló csapadékvizek biztonságos elvezetésére egy új, létesítendő 6.számú főút alatti közúti 

csőáteresz, a Dankó Pista utca és 6.számú főút csomópontja közelében. 

Ezen megoldandó feladat nem képezte a tervezési feladatunk részét. 

 

3./ Hidrológiai és hidraulikai adatok ismertetése: 
 

A tervezett vízlevezető árok hidrológiai és hidraulikai méretezését a megadott szakmai 

irányelvek alapján végeztük. (147/2010. (IV.29.) Korm. Rendelet, MI – 10 – 455/1, MI – 10 – 

455/2, VMS – 201/1).  

 

Az összegyülekezési idők meghatározásánál a terepen és a mederszakaszokban való lefolyási 

idők elemzésével jártunk el. 

A lefolyási tényezőket a terepesések, valamint a területi fedettség figyelembe vételével 

határoztuk meg. 

 

A hidrológiai adatokat az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 

 

Vizsgált 

kereszt-

metszet 

Vízgyűjtő 

terület 

ha 

Össze-

gyülekezési 

idő   min 

Lefolyási 

tényező 
Fajlagos 

vízhozam  l/s/ha 

Mértékadó 

vízhozamok   

m
3
/s 

α3% α10% q3% q10% Q3% Q10% 

K1 174,4 61,0 0,33 0,29 5,26 99,01 5,26 3,56 

K2 167,7 57,5 0,33 0,29 5,29 103,31 5,29 3,58 

K3 161,2 54,4 0,33 0,29 5,29 107,52 5,29 3,58 

K4 157,2 52,9 0,33 0,29 5,27 109,70 5,27 3,56 

K5 133 40,2 0,33 0,29 5,46 133,68 5,46 3,67 

K6 15,6 26,3 0,33 0,29 0,88 181,44 0,88 0,58 

K7 2,9 17,4 0,33 0,29 0,22 244,29 0,22 0,15 

 

A tervezésnél figyelembe vett mértékadó vízhozamok: 

 

DK-1-0-0 jelű vízlevezető árok 

0 + 000 – 0 + 631,7 km szelvények között: 

 QM3% =   5,27 m
3
/s 
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0 + 631,7 – 0 +983 km szelvények között: 

 QM10% = 3,56 m
3
/s 

 

0 + 983 – 1 +563 km szelvények között: 

 QM10% = 0,58 m
3
/s 

 

DK-1-1-0 jelű vízlevezető árok 

0 + 000 – 0 + 146 km szelvények között: 

 QM10% =   3,67 m
3
/s 

 

A 0+000 – 0+631,7 km szelvények között a mértékadó csapadék intenzitását a burkolt meder 

és műtárgyak méretezéséhez 3 % előfordulási valószínűségű értékkel vettük figyelembe.  

 

A Paksi utca 24 – 26. számú lakóházak közötti zárt csatornaszakasz – 0+631,7 – 0+671 km 

szelvények - esetében a 10%-os nagyvizeket vettük alapul, mivel a rendelkezésre álló hely 

nagyobb műtárgy kialakítását nem teszi lehetővé (kiépült közművek, stb.). 

 

A 0+671 – 0+983 km szelvények, valamint a 0+983 – 1+471 km szelvények között a terület 

külterületi jellege miatt (zártkertek) a 10%-os nagyvizeket vettük alapul, mert a 3 % 

előfordulási valószínűségű értékkel indokolatlanul nagy árokszelvények alakulnak ki. 

 

4./ A tervezett vízrendezés általános ismertetése 

 
A tervezett mederrendezés a Kenderföldi árok keleti vízgyűjtő területének szakaszára 

vonatkozik (Befogadótól a Vörösmarty utcáig). 

A tervezett mederrendezés célja, hogy a meder mindenkor képes legyen a bejutó 

csapadékvizek befogadóba vezetésére és ezzel a mederhez kapcsolódó oldalárkokban 

felgyülemlő pangó vizek elvezetésére is. 

 

A tervezett mederrendezés a Kenderföldi árok medréhez tartozó többségében önkormányzati 

tulajdonban levő földrészleteken valósul meg, de idegen tulajdonban levő földrészleteket is 

érint. A tervezéssel érintett földrészletek az alábbiak: 

 

Hrsz. Művelési ág Tulajdonos  Megjegyzés 

0259 Kivett, árok Magyar Állam 

Vagyonkez: Közép-

Dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság 

0260 Kivett, közút Magyar Állam 
Vagyonkez.: Közlekedési 

Koordinációs Központ 

3932 Kivett, árok Dunaföldvár Város Önk.  

3952 Közterület Dunaföldvár Város Önk.  

4083 Kivett, árok Dunaföldvár Város Önk. - 

4085 Kivett, beépítetlen ter. LIDL Magyarország BT. - 

4014 Közterület Dunaföldvár Város Önk. - 

1852/3 Kivett, közút Dunaföldvár Város Önk. - 

1852/4 Kivett, közterület 
 

Magyar Állam 

Tolna Megyei Állami 

Közútkezelő KHT. 



1826 Kivett, közterület Dunaföldvár Város Önk.  

1816/4 Kivett, árok Dunaföldvár Város Önk.  

1825 Kivett, beépítetlen ter. 

Szabó Sándorné, Szabó 

Dénes, Szabó Sándor, 

Horváthné Szabó Katalin 

 

1824 Kivett, beépítetlen ter. Dr. Endl Gábor István  

1823 Kivett, beépítetlen ter. 
Pozsgai Sándor, Pozsgai 

Sándorné 
 

1822 Kivett, beépítetlen ter. 
Révész Ferenc, Révész 

Ferencné 
 

1817 Kivett, beépítetlen ter. 
Széles János, Dunaföldvár 

Város Önk. 
 

1809 Kivett, beépítetlen ter. Jenei Jánosné  

1787/2 Kivett, közút Dunaföldvár Város Önk.  

1714 
Kivett, beépítetlen 

terület, árok 
Dukai Lászlóné  

1713  
Kivett, beépítetlen 

terület, árok 
Dukai Lászlóné  

1692/2 Kivett, beépítetlen ter. Ráthgéber Ferencné  

1684 Kivett, árok Dunaföldvár Város Önk.  

1587 Kivett, út Dunaföldvár Város Önk.  

1546 Kivett, út Dunaföldvár Város Önk.  

1774 Kivett, beépítetlen ter. Dunaföldvár Város Önk.  

1853 Kivett, országos közút Magyar Állam 
Vagyonkez.: Közlekedési 

Koordinációs Központ 

 

A Kenderföldi árok (DK-1-0-0 jelű vízlevezető) tervezett nyomvonala többségében 

megegyezik az árok meglevő nyomvonalával, kivéve a 0 + 676 – 1 + 180 km szelvények közé 

eső szakaszát, ahol a meglévő árok szabálytalan nyomvonala és a meder berágódása miatt 

szükséges a nyomvonal módosítása. Különösen indokolt a 0 + 676 – 0 + 781 km szelvények 

közötti nyomvonal módosítása, mivel a Paksi utca 26., 28., 30. és 32. számú lakóházak 

udvarai az árok közelségéből, és ebből kifolyólag elöntéséből a közelmúltban többször víz alá 

kerültek.  

Az árokmeder nyomvonal-módosításához a magánterületek megszerzésére földvásárlás, 

valamint szolgalmi jogi munkarészek készülnek. 

 

5./ A tervezett műtárgyak, mederburkolatok ismertetése: 

 
DK-1-0-0 jelű vízlevezető árok 

 

Befogadóba való bevezetés: 

A Kertkanális csatorna 0+855 km szelvényében történő bevezetés 9,0 + 9,0 fm hosszúságú 

medervédelem épül vízépítési terméskőből a befogadó teljes keresztmetszetében. A 

medervédelem kiépítése Kertkanális csatorna tervezett (később megvalósítandó) folyásfenék 

szintjén: 95,90 mBf. A betorkollás környezetében úgy kell kialakítani a bal parti mederrézsűt, 

hogy a folyamatos gépi fenntartás érdekében – az átjárhatósági lehetőséget biztosítva -  1:10 

rézsűhajlású rámpát kell kialakítani a betorkolló csőáteresz mindkét oldalán vízépítési 

terméskő burkolatból.  
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Az 52.számú Kecskemét-Dunaföldvár összekötő út alatti meglévő, megmaradó Ø1,60 m 

békaszáj szelvényű beton csőáteresz ki és befolyási oldalán medervédelem kiépítése betonlap 

burkolattal. 

 

0+034,5 – 0+306,5 km szelvények közötti mederburkolat: 

Ezen árokszakaszon 1,65 m fenékszélességű, 80 cm  mélységű burkolt árok készül.  

A mederburkolat 40x40x8 cm és 60x40x10 cm méretű betonlapokból készül.  

 

A betonlapok 10 cm vtg. betonalapra és 10 cm homokos-kavics ágyazatba helyezve 2 cm 

szélességű hézaggal kerülnek beépítésre, amely cementhabarccsal hézagolásra kerül. Az árok 

rézsűhajlása 1 : 1.  

A mederfenéknél a tengelyre merőleges irányú 5%-os oldalirányú lejtéssel készül a 

fenékburkolat, amely megakadályozza a vizek szétterülését.  

 

0+306,5 – 0+319,7 km szelvények közötti áteresz: 

A Belső Kertek közi útburkolat keresztezésénél a meglevő Ø80 cm csőáteresz elbontásra 

kerül, helyette új műtárgy épül. 

Az épülő műtárgy vasbeton szerkezetű áteresz, amelynek szelvényterülete: 1,0x1,0 m. 

A mértékadó csapadékvizek elvezetésére 2 db egymás mellett elhelyezett áteresz épül. 

Az árokmeder és az út tengelyvonala 80
0
-os szöget zár be. A műtárgyat lezáró oromfalak az 

úttengellyel párhuzamosak.  

 

Az áteresz előregyártott vasbeton keretelemekből készül. A keretelemek megnevezése: 

K100x100x100. A keret belső szelvénymérete: 1,0x1,0 m, szélessége szintén 1,0 m. Az 

áteresz építéséhez 2x12 db középelemre van szükség (DK-16 tervlap szerint). 

A Belső kertek közének északi és déli oldaláról 2 db Ø50 cm beton csatornacső csatlakozik a 

tervezett átereszhez, amelyeknek a fogadására akna épül, szerkezetileg egybeépítve a 

keretelemekkel. 

 

Az áteresz nyugati és keleti oldalát vasbeton oromfalak zárják le. 

Az oromfalra 1,0 m magasságú korlát kerül. 

 

A keretelemek alapozása: 

A zárt szakasz nyomvonala mentén 3,0 m szélességben 35 cm vastagságú talajcsere készül 

homokos-kavicsból. 

 

A homokos kavics ágyazatra 2,7 m szélességben 20 cm M50 mechanikai stabilizációs, 5 cm 

szerelőbeton, majd 15 cm vastagságú vasalt beton alaplemez készül. A keretelemek a vasalt 

beton alaplemezre helyezendők. 

Az elemekre kiegyenlítés után egy rétegű bitumenes szigetelés kerül. A szigetelésre 4 cm 

szigetelést védő betonréteg helyezendő. 

 

A műtárgy fölött kialakítandó földfeltöltést Tr 95% tömörségi fokra kell tömöríteni. Az 

útburkolat pályaszerkezete a műtárgy fölött az építés során elbontandó, majd a műtárgy 

megépülte után helyreállítandó. 

A szárnyfal teljes hosszán acélkorlát kerül elhelyezésre. A korlátoszlopok rögzítése utólagos 

felhegesztéssel történik. A rögzítőelemeket a betonozás előtt kell elhelyezni. 
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A keretelemek közti rés a fenéken és az oldalfalakon 60 cm magasságig duzzadó szalaggal 

(SIKA) töltendő ki. 

 

0+319,7 – 0+486,5 km szelvények közötti mederburkolat: 

Ezen árokszakaszon 85 cm fenékszélességű, 1,0 m  mélységű burkolt árok készül.  

A mederburkolat 40x40x8 cm és 60x40x10 cm méretű betonlapokból készül.  

 

A betonlapok 10 cm vtg. betonalapra és 10 cm homokos-kavics ágyazatba helyezve 2 cm 

szélességű hézaggal kerülnek beépítésre, amely cementhabarccsal hézagolásra kerül. Az árok 

rézsűhajlása 1 : 1.  

 
0+451 km szelvényben építendő áteresz: 

 
A 0+451 km szelvényben levő Ø50 cm csőáteresz elbontásra kerül, helyette – a bejárási 

lehetőséget meghagyva - új műtárgy épül. 

Az épülő műtárgy vasbeton szerkezetű áteresz, amelynek szelvényterülete: 1,20x1,20 m. 

 

Az áteresz előregyártott vasbeton keretelemekből készül. A keretelemek megnevezése: 

K120x120x100. A keret belső szelvénymérete: 1,2x1,2 m, szélessége 1,0 m. Az áteresz 

építéséhez 4 db középelemre van szükség (DK-17 tervlap szerint). 

 

Az áteresz keleti és nyugati oldalát vasbeton oromfalak zárják le. 

Az oromfalakra 1,0 m magasságú korlát kerül. 

 
0+486,5 – 0+553,5 km szelvények közötti zárt csatornaszakasz: 

A meglévő Ø50 cm beton csőáteresz elbontásra kerül, helyette a Paksi utca 39.számú lakóház 

gazdasági épületének homloksíkjával párhuzamosan, attól 5,0 m-re 1000 mm belső átmérőjű 

REHAU Rauvia Special csatornacső épül, 67,0 fm hosszúságban. A tervezett 

mederburkolatokhoz a kifolyási és befolyási oldalon vb.oromfalak épülnek. A zárt 

csatornaszakasz 0+519,5 km szelvényében vb. szerkezetű tisztítóakna épül 1,0 x 1,0 m belső 

alapterülettel, 25 cm oldalfalakkal. Az akna lefedése 60x60 cm D400 kN terhelési osztályú 

fedlappal történik. 

 

0+553,5 – 0+613,5 km szelvények közötti mederburkolat: 

Ezen árokszakaszon 1,05 cm fenékszélességű, 1,0 m  mélységű burkolt árok készül.  

A mederburkolat 60x40x10 cm méretű betonlapokból készül.  

 

A betonlapok 10 cm vtg. betonalapra és 10 cm homokos-kavics ágyazatba helyezve 2 cm 

szélességű hézaggal kerülnek beépítésre, amely cementhabarccsal hézagolásra kerül. Az árok 

rézsűhajlása 1 : 1.  

 

A 0+563 és a 0+598 km szelvényektől kezdődően a meglévő Ø50 cm kapubejáró átereszek 

elbontandók. 

Az épülő műtárgy vasbeton szerkezetű áteresz, amelynek szelvényterülete: 1,20x1,20 m. 

 

Az áteresz előregyártott vasbeton keretelemekből készül. A keretelemek megnevezése: 

K120x120x100. A keret belső szelvénymérete: 1,2x1,2 m, szélessége 1,0 m. Az áteresz 

építéséhez 4 db középelemre van szükség (DK-17 tervlap szerint). 
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Az áteresz keleti és nyugati oldalát vasbeton oromfalak zárják le. 

Az oromfalakra 1,0 m magasságú korlát kerül. 

 

A 35.számú lakóház kapubejáró áteresze átépül, csatlakoztatva a keleti irányból érkező 

tervezett betonlap burkolatú árkot. Áteresz: 4,0 fm Ø50 cm csőáteresz szárnyfalakkal, 5,0 fm 

betonlap burkolatú árokkal. 

 

A 43.számú lakóház meglévő kapubejáró átereszétől 10,0 fm betonlap burkolatú árok készül, 

csatlakozva a tervezett mederszelvényhez. 

 

A 37.számú lakóház előtt egy rövid szakaszon a meglévő szennyvíz gerinccsatorna kiváltandó 

14,5 fm hosszúságban (D200 KGPVC), 1 db tisztítóakna épül, 1 db tisztítóakna elbontandó. 

 

0+613,3 – 0+627,3 km szelvények közötti áteresz: 

A Paksi utcai útburkolat keresztezésénél vasbeton szerkezetű áteresz épül, amelynek 

szelvényterülete: 1,0x1,0 m. 

A mértékadó csapadékvizek elvezetésére 2 db egymás mellett elhelyezett áteresz épül. 

Az árokmeder és az út tengelyvonala 90
0
-os szöget zár be. A műtárgyat lezáró oromfalak az 

úttengellyel párhuzamosak.  

 

Az áteresz előregyártott vasbeton keretelemekből készül. A keretelemek megnevezése: 

K100x100x100. A keret belső szelvénymérete: 1,0x1,0 m, szélessége szintén 1,0 m. Az 

áteresz építéséhez 2x14 db középelemre van szükség (DK-15 tervlap szerint). 

Az áteresz északi és déli oldalát vasbeton oromfalak zárják le. 

Az oromfalra 1,0 m magasságú korlát kerül. 

 

A műtárgy felvizi oldalán iszapfogó láda épül, szerkezetileg egybeépítve a 2 db 1000 mm 

átmérőjű csatornacső csatlakoztatására építendő vb. aknával. 

 

A 26.számú lakóház kapubejáró áteresze elbontásra kerül (Ø60 cm), helyette a 24.számú 

lakóház kapubejáró átereszétől kiépített 14,0 fm hosszúságú betonlap burkolattal ellátott 

árokmeder és egy új kapubejáró áteresz épül (Ø50 cm) a megfelelő folyásfenékszinten, a 

tervezett Paksi utcai áteresz iszapfogó ládájához csatlakoztatva. 

 

A 24.számú lakóház előtt lévő földárok 5,0 fm hosszúságban betonlap burkolattal kerül 

ellátásra. 

 

A 0+631,5 km szelvényben lévő szennyvíz gerinccsatorna utólagos védelembe helyezendő. 

A 26.számú lakóház előtti szennyvíz tisztítóakna a rossz műszaki állaga miatt átépítendő. 

 

0+631,7 – 0+707,3 km szelvények közötti zárt csatornaszakasz: 

A Paksi utca 24. és 26.számú lakóházak közötti meglévő burkolt árokszakasz elbontásra 

kerül. 

Ezen a szakaszon a rendelkezésre álló hely szűke miatt burkolt árokszakasz kialakítására 

nincs lehetőség. Magassági értelmű elhelyezését a vízlevezetőnek a szennyvíz gerinccsatorna 

határozta meg. 
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A két lakóház között elhelyezendő vízlevezető: 

2 db egymás mellett párhuzamosan elhelyezett 1000 mm átmérőjű REHAU Rauvia Special 

csatornacső 75,6 fm hosszúságban.  

 

A töréspontokban (0+652 és 0+671 km) vb.összekötő aknák épülnek. Belső alapterületük: 

2,50x1,0 m, falvastagságuk 25 cm. Az aknák lefedése 60x60 cm fedlappal törétnik.  

 

A 24.számú lakóház és melléképületének alapja szakaszos aláfalazással vagy alábetonozással 

megerősítendő L=39,0 fm hosszúságban, átlagos mélység: ~ 1,10 m. 

 

Az udvartéri csapadékvizek elvezetésére 50/200 cm méretű vb.folyóka épül, amely bekötésre 

kerül az aknákba. 

 

A 0+707,3 km szelvényben vasbeton szerkezetű csatlakozó – terelő műtárgy épül iszapfogó 

ládával. 

 

0+708,8 – 0+983 km szelvények közötti mederburkolat: 

Ezen árokszakaszon 1,25 m fenékszélességű, 80 cm  mélységű burkolt árok készül.  

A mederburkolat 40x40x8 cm és 60x40x10 cm méretű betonlapokból készül.  

 

A betonlapok 10 cm vtg. betonalapra és 10 cm homokos-kavics ágyazatba helyezve 2 cm 

szélességű hézaggal kerülnek beépítésre, amely cementhabarccsal hézagolásra kerül. Az árok 

rézsűhajlása 1 : 1.  

A mederfenéknél a tengelyre merőleges irányú 5%-os oldalirányú lejtéssel készül a 

fenékburkolat, amely megakadályozza a vizek szétterülését.  

 

0+740,3 km szelvényben építendő áteresz: 

 
A 0+740,3 km szelvényben a mezőgazdasági területre való átjárási lehetőséget meghagyva 

műtárgy épül. 

Az épülő műtárgy vasbeton szerkezetű áteresz, amelynek szelvényterülete: 1,20x1,20 m. 

 

Az áteresz előregyártott vasbeton keretelemekből készül. A keretelemek megnevezése: 

K120x120x100. A keret belső szelvénymérete: 1,2x1,2 m, szélessége 1,0 m. Az áteresz 

építéséhez 4 db középelemre van szükség (DK-17 tervlap szerint). 

 

Az áteresz keleti és nyugati oldalát vasbeton oromfalak zárják le. 

 

0+983 - 1+471 km szelvények közötti mederburkolat: 

Ezen árokszakaszon 60 cm fenékszélességű, 60 cm  mélységű burkolt árok készül.  

A mederburkolat 60x40x10 cm méretű betonlapokból készül.  

 

A betonlapok 10 cm vtg. betonalapra és 10 cm homokos-kavics ágyazatba helyezve 2 cm 

szélességű hézaggal kerülnek beépítésre, amely cementhabarccsal hézagolásra kerül. Az árok 

rézsűhajlása 1 : 1.  
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A 0+986 és az 1+219 km szelvényektől kezdődően 6,0 fm hosszúságú mezőgazdasági átjáró 

készül TB60/100/80 cm előregyártott közúti terhelésű mederelemekből, a hozzá tartozó közúti 

teherbírású 2,0 m hosszúságú fedlapokkal. 

 

A mederelem burkolat 10 cm betonalapra és 10 cm homokos-kavics ágyazatra helyezendő. 

 

Az átjáró kapcsolatát a tervezett árokkal a ki- és befolyási oldalon építendő oromfalak 

biztosítják. 

 

1+471 – 1+548 km szelvények közötti zárt csatornaszakasz: 

A meglévő Ø40 cm beton csőáteresz elbontásra kerül, helyette a Vörösmarty utcai meglévő, 

megmaradó Ø80 cm beton csőátereszig való csatlakozásig 77,0 fm Ø80 cm betoncső csatorna 

épül 2 db víznyelőaknával és 2 db tisztítóaknával. 

 

1+548 – 1+563 km szelvények közötti zárt csatornaszakasz: 

A meglévő, megmaradó Ø80 cm beton csőáteresz. 

 

DK-1-1-0 jelű vízlevezető árok 

 

0+000 – 0+146 km szelvények közötti mederburkolat: 

A DK-1-0-0 jelű vízlevezető árok 0+983 km szelvényébe való csatlakozással. 

Ezen árokszakaszon 1,25 m fenékszélességű, 80 cm  mélységű burkolt árok készül.  

A mederburkolat 40x40x8 cm és 60x40x10 cm méretű betonlapokból készül.  

 

A betonlapok 10 cm vtg. betonalapra és 10 cm homokos-kavics ágyazatba helyezve 2 cm 

szélességű hézaggal kerülnek beépítésre, amely cementhabarccsal hézagolásra kerül. Az árok 

rézsűhajlása 1 : 1.  

A mederfenéknél a tengelyre merőleges irányú 5%-os oldalirányú lejtéssel készül a 

fenékburkolat, amely megakadályozza a vizek szétterülését.  

 

0+032,2 km szelvényben építendő áteresz: 
A 0+032,2 km szelvényben a mezőgazdasági területre való átjárási lehetőséget meghagyva 

műtárgy épül. 

Az épülő műtárgy vasbeton szerkezetű áteresz, amelynek szelvényterülete: 1,20x1,20 m. 

 

Az áteresz előregyártott vasbeton keretelemekből készül. A keretelemek megnevezése: 

K120x120x100. A keret belső szelvénymérete: 1,2x1,2 m, szélessége 1,0 m. Az áteresz 

építéséhez 6 db középelemre van szükség (DK-17 tervlap szerint). 

 

Az áteresz keleti és nyugati oldalát vasbeton oromfalak zárják le. 

 

A 6.számú főközlekedési út 88+151 km szelvényében található Ø1,20 m beton csőáteresz 

kifolyási oldalán medervédelem épül (DK-20 tervlap alapján). 

 

Övszivárgók 

 

A tervezett árokrendezés környezete talajmechanikai jellemzőit feltáró Geotechnikai 

szakvélemény adatai szerint magas talajvízszintre kell számítani.  
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A megadott maximális talajvízszint megközelíti a terepszintet. 

Különösen jellemző ez a befogadó és a Belső kertek- köze út közötti, valamint a Paksi utcai és 

a 6-os számú főút közötti szakaszokra, ahol nyomás alatti talajvíz észlelhető. 

A tervezett árokburkolatra ható felhajtóerő csökkentése érdekében a vízszint alacsonyan 

tartása szükséges. Ezért az ároktengellyel párhuzamosan, mindkét oldalon, övszivárgó kerül 

beépítésre a kritikus szakaszokon. 

 

Beépítés:  

DK-1-0-0 jelű vízlevezető:  0+034,5-0+306,5 km szelvény 

    0+319,7-0+486,5 km szelvény 

    0+708,8-0+983 km szelvény 

    0+983-1+033 km szelvény 

 

DK-1-1-0 jelű vízlevezető: 0+000-0+146 km szelvény 

 

Az árok eredeti talajvíz szabályozó funkciójának fenntartása érdekében is indokolt  

szivárgócső elhelyezése. 

A tervezett drainhálózat az ACO Frankische ZRT. által gyártott és forgalmazott FF jelű 

flexibilis, sárga színű, kemény PVC drain csőből és tartozékaiból készülhet (vagy vele 

megegyező bármely típusból). Az alkalmazandó csőátmérő DN100 mm. 

A draincsövek köré homokos-kavics vagy zúzottkő (Z5/15) prizma kerül. 

A környező talajszemcsék bemosódásának megakadályozására a szívótestet geotextiliával 

(terfil háló) körbe kell venni. 

 

6.számú Budapest-Pécs-Barcs főközlekedési út 87+087 – 88+151 km szelvények közötti 

jobb oldali útárka 

A DK-1-1-0 jelű vízlevezető árok végszelvénye (0+146 km) a 6.számú főút 88+151 km 

szelvényében lévő Ø1,20 m beton csőáteresz kifolyási szelvénye. 

A 6.számú főút és 61.számú közút csomópontjától déli irányban a Ø1,20 m átmérőjű közúti 

csőáteresz hivatott a 6.számú főút nyugati oldalán lévő vízgyűjtő területre hulló 

csapadékvizek Kenderföldi árokba való juttatására. 

A közúti földárok jelenlegi állapotában nem alkalmas a csapadékvizek befogadóba 

(Kenderföldi árok DK-1-1-0 jelű oldalágába) vezetésére. Ezen szakaszon az árok – a 0,1 %-os 

fenéklejtés következtében nagyrész feliszapolódott, a közúti átereszhez közeledvén a földárok 

megszűnik. A csapadékvizek a főútról lefolyva a szántó művelésű földterületekre jutnak, ahol 

mezőgazdasági károkat okoznak. 

 

A kapubejáró átereszek és egyéb csőátereszek építése során alkalmazandó anyagminőségek: 

 - aljzatbeton:     C20/25-XF3 

 - szigetelést védő beton:   C16/20-XF3 

 - oromfal:     C35/45-XF2 

 - szerelőbeton:    C12/15-32/FN 

 - betonalap:     C12/15-32/FN 

 - betonacél:     HD10 síkháló 15x15 cm osztással 

       (5 cm betontakarással) B500 
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Helyreállítási munkák 

 

Az építési munkák során felbontott, pormentes burkolattal rendelkező útpályákat eredeti 

állapotuknak megfelelően kell helyreállítani. A burkolat helyreállítást az útkezelő előírása 

szerint kell elvégezni.  

 

Az aszfaltburkolatú útcsatlakozásoknál az úthelyre-állítási rétegrend: 

- 4 cm AC-11 hengerelt aszfalt kopóréteg, 

- 4 cm AC-11 hengerelt aszfalt kötőréteg, 

- 20 cm burkolatalap, 

- 10-12 cm M-22 mechanikai stabilizáció.  
 

A közút kezelője a Magyar Közút Kht. Tolna Megyei Területi Igazgatósága (7100 

Szekszárd, Liszt F. tér.) 

 

Egyéb utak kezelője az Önkormányzat. 

A vízrendezéssel érintett utak helyreállítását az út kezelője előírásai szerint kell elvégezni.  

 

Mezőgazdasági területeken a rekultivációt el kell végezni. 

 

6./ Közműkeresztezések, közműkiváltások, vezetékek védelme: 
 

A tervezett csapadékvíz elvezető művek nyomvonala az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 

üzemeltetésében lévő gáz gerincvezetékeket és bekötővezetékeket, a Mezőföldvíz Kft. által 

üzemeltetett vízvezetékeket és azok házibekötéseit, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában 

levő telefon földkábeleket keresztez, és légvezeték tartóoszlopokat közelít meg, valamint az 

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. üzemeltetésében lévő elektromos légvezetékek  

tartóoszlopait és földkábeleit közelítik meg a Részletes helyszínrajzokon feltüntetett tervezési 

területeken. 

 

A dokumentációhoz nyíltárkos közműfeltárás és műszeres (földalatti) közműbemérés nem 

készült! A terveken feltüntetett meglévő közművek helye az üzemeltetők adatszolgáltatása 

alapján lett felvéve, többségében az üzemeltetők által megadott térképek transzformálásával, 

mely alaptérképek a valós állapottól eltérőek lehetnek. A meglévő közművek mélységbeli 

feltüntetése (az átlagos fektetési mélységben) csak tájékoztató jellegű. Kivitelezéskor minden 

rákötésnél, illetve keresztezésnél előzetes nyíltárkos közműfeltárást kell végezni! 

A Vállalkozó Minőségellenőrzési és Mintavételi Tervet, valamint Technológiai Utasítást 

készít a csatornaépítési munkafolyamatokra, amelyek e kiviteli tervdokumentációval 

összhangban kerülnek jóváhagyásra a Mérnökszervezet részéről. 

 

A közmű szolgáltatók által megadott adatszolgáltatások bizonytalanságot hordoznak 

magukban, ezért a kivitelezés megkezdését kutatóárkokkal meg kell keresni azokat a 

közműveket, amelyeket keresztezünk, vagy az építéssel érintett sávban üzemelnek. 

Amennyiben a feltárások alapján a meglévő közművek elhelyezkedésének tekintetében 

jelentős eltérés mutatkozik, és ez befolyásolja a tervezett csapadékvíz elvezetők helyszínrajzi 

és magassági nyomvonalvezetését, módosítani kell a terveket, vagy ki kell váltani az útban 

lévő vezetéket.  
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Ezen szakaszokra a kivitelező köteles kiváltási tervet készíteni. A közműkiváltásokat a 

kiváltandó közműre vonatkozó szakmai előírások betartásával kell elvégezni. 

 

Kivitelezéskor a közműtulajdonosok előírásait, valamint a közműkeresztezésekre vonatkozó 

szabványokat, műszaki előírásokat szigorúan be kell tartani!  

A munkavégzés idejére szakfelügyelet megrendelése szükséges! 

 

A beruházás során megvalósítandó csapadékvíz elvezető művek építésével az érintett 

területeken lévő többi közművet és közműjellegű vezetéket védeni kell.  

 

A közművezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi 

földmunka végezhető, fokozott figyelemmel és óvatossággal! A munkálatok az érintett közmű 

üzemeltetők szakfelügyelete mellett, a közműegyeztetési jegyzőkönyveknek megfelelően 

történhetnek.  

 

A keresztezett közművek feltárása után azokat megfelelően rögzíteni kell felfüggesztéssel, 

vagy alátámasztással.  

Bármely közmű megrongálása esetén az érintett közmű üzemeltetőt azonnal értesíteni kell. 

6.1./ Gázvezeték keresztezése 

A tervezett csapadékvíz elvezető művek több helyen keresztezik, illetve párhuzamosan 

haladnak az üzemelő 4,0 bar középnyomású gázelosztó vezetékkel, illetve keresztezik annak 

csatlakozóit. A gázelosztó vezeték biztonsági övezetének kiterjedése a vezeték nyomvonalától 

4-4 m, ezen belül a gépi földmunka tilalom övezete a gázelosztó vezeték szélső alkotóitól 

számított 2-2 méter széles sáv.  

A keresztezési helyeket a részletes helyszínrajzokon és a hossz-szelvényen feltüntettük. A 

keresztezés felülről történik.  

Az építési munkákhoz az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. Szekszárdi Hálózati Régió 

1097/2014. sorszámon Közműegyeztetési jegyzőkönyvet adott. 

Az üzemelő gázvezeték és az épülő csapadékvíz elvezető m ű mederfenék közötti minimális 

távolság 0,8 méter. 

A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokat (a 

földgázellátásról szóló 19/2009 (I.30.) 2008. évi XL Törvény rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) Korm. rendelet 166§, illetve a bányászatról szóló 

1993.évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló-203/1998. (XII.19 ) Korm. rendelet (19/A 

§), valamint a 411/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes bányászattal összefüggő 

rendelkezéseit mindenkor be kell tartani! A tervezett csapadékvíz elvezető művek 

amennyiben gázvezetéket kereszteznek a keresztezési pont 2,0-2,0 m-es körzetében csak 

kézi földmunka végezhető a Gázszolgáltató szakfelügyelete mellett! Szakmai felügyelet 

nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet. 

Az érintett gázelosztó hálózat nyomvonalát és a gépi földmunka tilalmi övezetét (1-1 méteres 

sáv) szükség esetén a nyomvonal feltárással történő pontosításával maradandóan ki kell 

jelölni. A gáznyomvonal és tilalmi övezetének kijelölését a Beruházónak / Kivitelezőnek 

geodéziával ki kell tűzni szakfelügyelet jelenlétében.  
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A tényleges kivitelezési munkálatok megkezdése előtt – az üzemeltetővel egyeztetve – 

legalább két nappal az üzemeltető írásbeli értesítéséről, a nyomvonal jellegű létesítmény 

biztonsági övezetén belüli földmunka pontos helyének és időpontjának (óra, nap) 

megadásával. 

Vezetékrongálást / üzemzavart, gázömlést azonnal jelenteni kell a +36-80/42-42-42 vagy 

a +36-80/301-301 telefonszámon! 

 

A kiviteli tervdokumentáció elkészülte után kivitelező a szakfelügyeletet írásban rendelheti 

meg, az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. Szekszárdi Régióközpontnál (7100 Szekszárd, 

Keselyűsi u. 2.). Megrendelésben fel kell tüntetni a kiadott egyetértési nyilatkozat számát.  

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes területgazda neve: Bartha 

László, tel. száma: +36/30-217-5012, fax: 74/505-790. 

 

6.2./ Telefon kábelek keresztezése, oszlopok megközelítése 

 

A munkálatokhoz a 4203261-51534687-1/2014. közműegyeztetési jegyzőkönyv és a 

4203261-51534687-2/2014. közműkezelői nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően 

hozzájárult a Magyar Telekom Nyrt., amelyet jelen tervdokumentációhoz mellékeltünk. 

 

A tervezett művek több helyen megközelítik, illetve keresztezik vagy párhuzamosan haladnak 

a területen található távközlési földkábelekkel és légvezetékek tartóoszlopával.  

A kivitelezés során a keresztezési helyeken, valamint az oszlopok közelében, illetve a 

légvezetékek alatt csak kézi földmunka végezhető fokozott figyelemmel, a munkavédelmi 

szabályok betartásával, a Magyar Telekom Nyrt. szakfelügyelete mellett. 

Ahol a távközlési földkábel és a tervezett csapadékvíz elvezető párhuzamosan halad egymás 

mellett, ott a szabványban előírt minimális 1,0 m védőtávolságot kell tartani a két közmű 

között.  

A távközlési oszlopok 2-2 m-es körzetében gépi földmunka (árok és munkagödör nyitás 

céljából) nem végezhető. Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a 

távközlő kábel helyét. Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 m-es 

közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 m-ként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal 

kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt. létesítményét. 

Az építés idejére a szakfelügyelet megrendelése elengedhetetlen!  

A kivitelezés csak Magyar Telekom Nyrt. szakfelügyelete mellett végezhető, melyet a 

kivitelezési munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Magyar 

Telekom Nyrt. Technológia Üzemeltetési Igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és 

beruházási osztályától (cím: 7621 Pécs, Jókai utca 10. Tel.: 72/519-771, Fax: 72/212-911, 

email: loriczne.jager.terez@telekom.hu.  

A kivitelező köteles bármely rongálást / kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom 

Főügyelet 1/371-4357, és zöldszámán: 06-80/23-13-13. 

mailto:loriczne.jager.terez@telekom.hu
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Amennyiben a Telekom tulajdonú alépítmény hálózat védőcsövei (kábelei) a tervezett 

árokfenék sík szintjéhez mért távolsága 0,5 m-nél kisebb, akkor a csőhálózat (kábelhálózat) 

süllyesztése szükséges, amelyek áthelyezését/süllyesztését a Magyar Telekom Nyrt. 

Technológia Üzemeltetési Igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és Beruházási Osztályán 

kell megrendelni! Cím: 7621 Pécs, Jókai utca 10. Tel.: 72/519-750, fax: 72/232-182, email: 

kajli.istvan@telekom.hu. 

 

6.3./ Elektromos kábelek keresztezése, oszlopok megközelítése 

 

A munkálatokhoz a kiadott 4111 EDE J 0855/2014. számú Terv- és Közműegyeztetési 

Jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően hozzájárult az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati 

Zrt., amelyet jelen tervdokumentációhoz mellékeltünk. 

A tervezett vízlevezető művek az E.ON Áramhálózati Zrt. kezelésében lévő 1 kV-os és 22 

kV-os légvezetékes hálózatot és transzformátor állomást érint. A megközelítésnél a 2/2013. 

(I.22.) NGM a villamosmű biztonsági övezetéről szóló” rendeletét maradéktalanul be kell 

tartani az alábbiak szerint: 

Föld feletti vezeték esetén – ideértve a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett 

átalakító és kapcsoló berendezést is – biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől 

függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen 

és nyomvonalukra merőlegesen mért távolságokra lévő függőleges síkokig terjed: 

1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a 

belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült 2,5 m.  

 

Legfeljebb 1 kV névleges feszültségszintig 1m, a vezeték tartóoszlopán elhelyezett átalakító 

és kapcsoló berendezés esetében 2,5 m. Falra szerelt szigetelt vezeték biztonsági övezete a 

vezeték köpenyétől a légtér felé mért 0,5 m-ig terjed. 

A 2/2013. (I.22.) NGM rendelet szerint a szabadvezeték biztonsági övezetében TILOS:  

- a munkavégzés a feszültség alatt álló vezetőtől bármely irányban mért 3 m-es távolságban 

(szerszámmal és építési anyaggal sem lehet ezen távolságon belül kerülni), 

- föld depónia létesítése,  

- oszlop, torony, önálló tartószerkezet, daru, állványzat, 

- nem éghető anyagok 2 m-t meghaladó magasságú tárolása, amelynél a mértékadó magasság 

a depónia-ember-eszköz-mozgástér együttes mérete. 

Kivitelezési munka során a légvezetékek vezetőit 3 m-en belül sem géppel, sem egyéb 

segédeszközzel nem közelíthetik meg. Amennyiben ezt tartani nem tudják, akkor az 

adott vezetékek feszültségmentesítését kell kérni! 

Biztonsági övezetét érintő területen, a kivitelezés kizárólag az E.ON Dél-dunántúli 

Áramhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett történhet! 

Földkábelek: 

A kivitelezés során a tervezett csapadékvíz elvezető mű 0,4 kV-os földkábelt érint. 
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A vonatkozó 2/2013. (I.22.) NGM rendelet szerint:  

- a földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték névleges 

feszültségétől függően a 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetében 1 méter, a 35 

kV-nál nagyobb névleges feszültség esetében 1,5 m, a vezeték szélső pontjától vízszintesen és 

nyomvonalára merőlegesen mért távolságokra lévő függőleges síkokig terjed. 

Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mechanikus védelmet biztosító 

védőszerkezetben (védőcsőben, kábelcsatornában) elhelyezve a védőszerkezet szélétől mért 

0,2 m-ig terjed.  

 

Az érintett szakaszokon a munka megkezdése előtt szerelői felügyelő jelenlétében a kábel 

pontos helyét és mélységét, kézi földmunkával meg kell határozni.  

A kivitelezés azon szakaszában mely alatt földmunkavégzés történik az érintett szakaszokon 

az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részéről állandó szakfelügyelet szükséges.  

Kivitelezési munka a kábelek biztonsági övezetét érint területen (1 – 1 m) csak kézzel, 

kizárólag a Szolgáltató szakfelügyelete mellett végezhető. 

Szakfelügyelet a munkavégzés idejére – annak megkezdése előtt 14 nappal – az E.ON Dél-

dunántúli Áramhálózati Zrt. Szekszárdi Régiójától (2400 Dunaújváros, Verebély utca 21., 

Fax: +36-25-550-861) kell megkérni. 

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes területgazda neve: Kondor 

Norbert, tel. száma: +36-30-3870-267, címe: E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. 

Szekszárdi Régió 2400 Dunaújváros, Verebély utca 21. 

6.4./ Vízvezeték és szennyvízcsatorna keresztezése 

A keresztezésnél be kell tartani a 123/1997 (VII.18.) Korm. rendeletet. 

A tervezett csapadékvíz elvezető művek az üzemelő ivóvíz vezetékeket és szennyvízcsatorna 

hálózatot, valamint a lecsatlakozó házi bekötővezetékeket keresztezik. 

 

A szennyvízcsatornák és ivóvíz vezetékek keresztezési helyein, ahol a szintkülönbség 0,5 m-

nél kisebb, illetve 0,5 – 1,0 m között van, a keresztezési ponttól mindkét irányban mért 1,0-

1,0 m, összesen 2,0 m hosszon védőcsőbe kell helyezni az üzemelő vezetékeket / csatornákat.  

Az építés idején feltárt keresztező vezetékek állagának megóvását biztosítani kell! 

Szakfelügyelet megrendelése: Mezőföldvíz Kft. Dunaföldvári Főmérnökség (H-7020 

Dunaföldvár, Hunyadi park 5/A.) -19 

Az építés idején feltárt keresztező vezetékek állagának megóvását biztosítani kell! 

 

Közműkeresztezések az alábbi szelvényekben találhatók: 

 

DK-1-0-0 jelű vízlevezető árok: 

      Szelvényszám   Keresztező közművezeték 

0 + 307,7 km     szennyvízcsatorna (utólagos védelembe helyezendő) 

0 + 308,6 km     gázvezeték (kiváltandó) 
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0 + 315,6 km     telefon földkábel (kiváltandó) 

0 + 317,2 km     vízvezeték (kiváltandó) 

0 + 549,9 km     telefon földkábel (kiváltandó) 

0 + 550,9 km     vízvezeték (kiváltandó) 

0 + 571,8 km     gázbekötő vezeték (kiváltandó) 

0 + 585,9 km     gázbekötő vezeték (kiváltandó) 

0 + 589,9 km     szennyvíz házibekötés  

0 + 590,3 km     vízvezeték (kiváltandó) 

0 + 597,7 km     szennyvízcsatorna (kiváltandó) 

0 + 627,2 km     elektromos légvezeték tartóoszlop (áthelyezendő) 

0 + 631,5 km     szennyvízcsatorna (utólagos védelembe helyezendő) 

0 + 632,5 km     gázvezeték (kiváltandó) 

0 + 634,3 km     telefon földkábel(kiváltandó) 

0 + 308,6 km     gázvezeték (kiváltandó) 

1 + 539,2 km     telefon földkábel (kiváltandó)  

 

DK-1-1-0 jelű vízlevezető árok: 

A tervezett vízlevezető árkon nem található közműkeresztezés.  

 

A felsorolt közműkeresztezéseken kívül még lehetnek egyes helyeken meglévő közművek, de 

tervező törekedett a teljességre. 

 

7./ Kivitelezés: 

 
A kivitelezés folyamán a mederbe érkező vizek továbbvezetéséről - mobil szivattyú 

alkalmazásával - gondoskodni kell.  

 

A talajvízszint süllyesztésére számítani kell, ami részben nyíltvíz tartással, részben 

vákuumkutas talajvízszint süllyesztéssel oldható meg. 

A kivitelezést célszerű az őszi csapadékszegény időszakban végezni.  

A kapubehajtók előtt hídprovizóriumok alakítandók ki. 

 

A kivitelezés megkezdése előtt a meglévő, megmaradó csőátereszek iszaptalanítását el 

kell végezni. 

 

A kivitelezést úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt 

idézzék elő, megelőzzék a környezetszennyezést és kizárják a környezetkárosítást. 

 

A tervezett vízelvezető művekbe csak csapadékvíz köthető be, illetve vezethető le. Az építés 

során keletkező környezetidegen anyagok (bontási törmelék, stb.) összegyűjtéséről, és 

szakszerű elhelyezéséről gondoskodni kell. (Az Önkormányzat által kijelölt helyre szabad 

csak szállítani.) 

 

A felvonulási helyek és deponálási helyek rekultiválását a munkák befejezését követően el 

kell végezni. 

 

A kivitelezési munkák során a közmű üzemeletetők nyilatkozataiban foglaltakat be kell 

tartani. 
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A közműkeresztezések helyén kézi földmunka alkalmazandó. 

 

Földmunkák, munkaárok kialakítása 

A kitermelt földet az útpadkán lehet deponálni, s folyamatosan elszállítani az Önkormányzat 

által kijelölt terepmélyedés feltöltését szolgáló helyre. 

 

A munkaárok kiemelése 1,0 m-nél mélyebb szakaszokon csak dúcolás védelme mellett 

végezhető! 

 

A csőátereszek felső ágyazati réteg vastagságát (a beágyazási szöget) az alkalmazott csőanyag 

szilárdsági követelményeinek megfelelően kell kialakítani.  

 

- Általános esetben a 90º-os beágyazási szögnek megfelelő ágyazati kialakítást lehet 

alkalmazni.  

- Csőre ható egyedi igénybevétel esetén 120º-os beágyazási szögnek megfelelő ágyazati 

kialakítást kell alkalmazni.  

 

A föld visszatöltésnél réteges tömörítést kell végezni.  

 

A munkaárokban a földvisszatöltést réteges tömörítés mellett az alábbi tömörítési értékek 

betartásával kell elvégezni: 

- Ágyazati réteg: Trγ = 90 % 

- Csőzóna és csőzóna felett: Trγ = 85 % (csatorna felett és 

 mellett 50 cm vastagságban) 

- 50 cm-en túli szelvényben Trγ = 95% 

- Pályaszerkezet alatt 50 cm vastagságban: Trγ = 90 % 

 

Visszatöltésre felhasználható anyagok: 

 

Ágyazati anyagok:  Jól tömöríthető szemszerkezetű, éles kavicsokat nem tartalmazó homokos 

kavics.  

 

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. 

 

Általános követelmények 

- A kivitelezési munkákat a befogadótól kell kezdeni! 

- A befogadó feltárása után a szinteket ellenőrizni kell. Az árokrendezés belterületen és 

külterületen egyaránt csőáteresztől a következő csőátereszig épül. 

- A meglévő, de átépítésre kerülő közműveket az átépítés ideje alatt is ideiglenes megoldással 

biztosítani kell. 
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- Azokon a területeken, ahol a vízrendezés során a közúti forgalom is érintve lesz a 3/2001. 

(I.31.) KöViM rendelet alapján kell eljárni. 

- Az építési munkák során felbontott burkolattal rendelkező útpályákat a megrendelő és az 

üzemeltető előírásai szerint kell helyreállítani. 

 

8./ Kitűzés: 
 

A tervezett létesítmények kitűzése a Részletes kitűzési helyszínrajzokon megadott vízszintes 

értelmű kitűzési kották, valamint az EOV koordináta értékek alapján végezhetők el. A 

magassági adatok a Balti alapszintre vonatkoznak.  

 

9./ Környezetvédelem: 
 

Vízminőség: 

A tervezett mederrendezés a felszíni és felszín alatti vizek minőségére nincsen kihatással. 

 

Levegővédelem, zaj, rezgés: 

A zaj és rezgés hatása az építés időszakában romlik.  

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 8/2002(III. 22.) KöM-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.  

A zaj és rezgés a munkagépek, szállítójárművek motorjainak működése során keletkezik. A 

kivitelezés befejeztével ez a hatás megszűnik. 

 

Élővilág: 

A tervezett mederrendezés kiépítése a környezet növényzetében és állatvilágában nem okoz 

káros változást. 

  

Az építéssel kapcsolatos környezetvédelmi előírások: 

A kivitelezést úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt 

idézzék elő, megelőzzék a környezetszennyezést és kizárják a környezetkárosítást. 

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

Kormányrendelet és vállalati előírások szabályozzák. 

 

 


