
                                       

                                       
                                       
                                       
A munka leírása:                       
Kazincbarcika, Dózsa György utca 
csapadékvíz elvezetés
                                                                              

                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

0
0
0

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Zsaluzás és állványozás 0 0
Költségtérítések 0 0
Irtás, föld- és sziklamunka 0 0
Közműcsatorna-építés 0 0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése 0 0
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 0 0
Összesen: 0 0



 Zsaluzás és állványozás

Ssz. Tétel szövege Menny. E Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, 
deszkából

200 m 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Költségtérítések

Ssz. Tétel szövege Menny. E Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 Általános teendők megvalósulás szakaszában, 
SZAKFELÜGYELET

5 db 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tétel szövege Menny. E Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, 
terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, 
bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig

30 m3 0 0

2 Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV. 5 m3 0 0
3 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, 

kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, 
dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály

10 m3 0 0

4 Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, 
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely 
konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás 
nélkül, 3,0 m2 szelvényig

27,2 m3 0 0

5 Talajjavító réteg készítése vonalas 
létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 
építményen belül, homokból Természetes 
szemmegoszlású homok, TH  0/4 P-TT,

6,5 m3 0 0

6 Talajjavító réteg készítése vonalas 
létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 
építményen belül, osztályozatlan kavicsból 
Természetes szemmegoszlású homokos kavics, 
THK 0/32 P-TT, 

15,5 m3 0 0

7 Talajjavító réteg készítése vonalas 
létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 
építményen belül, osztályozatlan kavicsból , vagy 
zúzottkőből

17,5 m3 0 0

8 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi 
erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.

202 m2 0 0

9 Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi 
munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-
ig

200 m2 0 0

10 Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való 
felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi 
munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság 
között, talajosztály:I-IV

150 m2 0 0

11 Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 
szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú 
talajban, talajosztály: IV.

35 m3 0 0

12 Csatorna (nyílt árok) építése bármely 
konzisztenciájú talajban vagy víz alól,  gépi 
erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között

56 m3 0 0

13 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 
erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%

15,5 m3 0 0

14 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 
erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%

24 m3 0 0

15 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 
erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%

112 m3 0 0

16 Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) 
felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig

202 m2 0 0

17 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, 
talajosztály I-IV. szállítás 10 km

123,2 m3 0 0

18 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 
lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe

7 db 0 0

19 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka 
esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül

2 laza
m3

0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Közműcsatorna-építés

Ssz. Tétel szövege Menny. E Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 Körszelvényű, tokos betoncső beépítése 
gumigyűrűs kötéssel, 2,0 m hosszú előre gyártott 
beton csövekből, belső átmérő 30 cm

7 m 0 0

2 Körszelvényű, tokos betoncső beépítése 
gumigyűrűs kötéssel, 2,0 m hosszú előre gyártott 
beton csövekből, belső átmérő 40 cm

5 m 0 0

3 Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése 
földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok 
nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 
400 mm  tömörfalú tokos csatornacső 
400x9,8x5000 mm SN4, KGEM400/5M

26 m 0 0

4 Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, 
cementhabarcs illesztéssel, 50x50 cm nagyméretű 
elemekből, alsó fenék 55 cm magasságig  
50/50/54/12 vízelnyelő akna alsó

5 db 0 0

5 Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, 
cementhabarcs illesztéssel, 50x50 cm nagyméretű 
elemekből, felső elem 5-10-15 cm magas  víznyelő 
akna magasító, 50x50x10 cm

5 db 0 0

6 Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, 
cementhabarcs illesztéssel, 50x50 cm nagyméretű 
elemekből, alsó fenék 55 cm magasságig víznyelő 
fenékelem (csatlakozó elemmel)

2 db 0 0

7 Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, 
cementhabarcs illesztéssel, 50x50 cm nagyméretű 
elemekből, felső elem 5-10-15 cm magas víznyelő 
felsőelem 

2 db 0 0

8 Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs 
rögzítéssel, négyzetalakú, téglalap alakú 48/48 cm 
méretű Mohácsi Vasöntöde öntöttvas víznyelőrács 
ÁSZ 674, 470 mm Hvz 110, vízzáró 
cementhabarcs

7 db 0 0

9 Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló 
elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, 
földmunka nélkül, 20-30 cm belső árokfenék 
szélesség között, árok- és mederburkoló elem, 
vasbeton, erősítő bordával

191 m 0 0

10 Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló 
elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, 
földmunka nélkül, 40-70 cm belső árokfenék 
szélesség között, árok- és mederburkoló elem, 
vasbeton, erősítő bordával

101,8 m 0 0

11 Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló 
elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, 
földmunka nélkül, fedlap elhelyezése 20-30 cm 
átmérő között, vízbeeresztő fedlap 10 cm vastag, 
1,0 m hosszú

191 db 0 0

12 Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló 
elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, 
földmunka nélkül, fedlap elhelyezése 40-70 cm 
átmérő között, fedlap 5,0 t tengelyterhelésre, 10 
cm vastag, 1,0 m hosszú

30 db 0 0



 Közműcsatorna-építés

13 Kapubejáró alatti csőátereszt lezáróelőregyártott 
vasbeton végfal,tömbös csővég vagy kitorlófej 
elhelyezése, földmunka nélkül, 40 cm-es átmérőjű 
átereszekhez támelem 40 130x14x100 cm, 

3 db 0 0

14 Folyókakészítés, előregyártott vasbeton elemekből 
átjárható folyóka 60/50

144 m 0 0

15 Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, 
vízépítési kőművek alá, osztályozott homokból 
vagy homokos kavicsból Természetes 
szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-
TT,

198 m3 0 0

16 Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, 
rézsűburkolatok alá, betonból C16/20 - X0v(H) 
kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 
pc. Dmax = 32 mm, m = 6,3 finomsági modulussal

112 m3 0 0

17 Rézsű- és mederburkolat; Terméskőburkolat 
készítése, hézagolás nélkül, kész ágyazatra 
szárazon rakva, idomított kivitelben, 30 cm 
vastagságban Rézsűburkolási terméskő 150/400 
(gépi), Basalt-Középkő, 

2,5 m2 0 0

18 Rézsű- és mederburkolat; Burkolat készítése 
előregyártott mederlapokból, hézagolás nélkül, 
kész ágyazatra betonba rakva, burkolatvastagság: 
10 cm Mederlap 40/60/10 cm

30 m2 0 0

13 Burkolatkiegészítő szerkezetek, egyéb 
betonszerkezetek (gerendarács, csomóponti beton, 
vápák) C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny 
kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, 
m = 5,6 finomsági modulussal

30 m3 0 0

19 Hézagkiképzések; Kőburkolatok és falak 
hézagkiöntése, habarccsal teljes mélységig, 
burkolatvastagság: 30 cm Hézagkiöntő 
cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 típusú 
cementtel,

2,2 m2 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz. Tétel szövege Menny. E Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal 
vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, 
géppel, hidraulikus bontófejjel

3,6 m3 0 0

2 Járda, kerékpárút készítése, zsaluzási munkák és 
utókezelés nélkül, hézagkészítéssel, kézi erővel, 
12 cm vastagsággal, 1,0-3,0 m szélesség között 
C30/37 - XF4 földnedves kavicsbeton keverék 
CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m =6,2 finomsági 
modulussal

10 m3 0 0

3 Vezetékfektetés utáni útalap-helyreállítás betonból 
C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék 
CEM 32,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 6,4 finomsági 
modulussal

3,6 m3 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz. Tétel szövege Menny. E Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és 
kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám 
bontása, 10 cm vastagságig, géppel, hidraulikus 
bontófejjel

3,42 m3 0 0

2 Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, 
hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC),  az 
alapréteg szennyezettségének előzetes 
eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 
3,2 méter szélességig, AC 22 alap 
aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban 
terítve Kötőréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 
50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. 
alapréteg zúzott kővel, homokos kaviccsal, 
homokkal

1,9 m3 0 0

3 Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, 
hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az 
alatta lévő réteg felületének előzetes 
letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 
méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 
35-50 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 
kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N 
igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, 
homokkal, zúzott kővel

1,52 m3 0 0

Munkanem összesen: 0 0

0
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TARTALOMJEGYZÉK 
 

Kazincbarcika, Dózsa György utca csapadékvíz elvezetés  
ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERVE 

„A” ÍRÁSOS MUNKARÉSZEK 

 Aláíró lap 
 Tervezői megbízás 
 Tartalomjegyzék 
 Tervezői nyilatkozat 
 Munkavédelmi nyilatkozat 
 Műszaki leírás 
 Egyeztetések, jegyzőkönyvek: 

 MAGYAR TELEKOM NYRT. közmű egyeztetési jegyzőkönyv+pecsételt helyszín-
rajz                    

 MAGYAR TELEKOM NYRT. közmű kezelői nyilatkozat                       
 ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. jegyzőkönyv+pecsételt helyszínrajz                                                 

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó KFT. jegyzőkönyv                                       
 Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal – Tulajdonosi hozzájárulása            
 Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal – Üzemeltetői és befogadó nyilatkozat      

 Tulajdoni lapok és térképmásolat 

 „B”  TERVI MUNKARÉSZEK 

  

 Megnevezés Méretarány   Rajzszám 
 

 Áttekintő helyszínrajz           M=m.n.   M-0. 
 Geodéziai felmérés és meglévő közművek helyszínrajza 
           M= 1:500     Mg-1. 
 Tervezett csapadékvíz elvezetés részletes helyszínrajza      

      M= 1:250   M-1. 
 Tervezett csapadékvíz elvezetés C-0-0 részletes hossz-szelvénye       
                                                                                              M= 1:250/1:100   M-2. 
 Tervezett csapadékvíz elvezetés C-1-0 részletes hossz-szelvénye       
                                                                                              M= 1:250/1:100   M-3. 
 Tervezett csapadékvíz elvezetés C-1-1 és C-2-1 részletes hossz-szelvénye       

                                                                                           M= 1:250/1:100             M-4. 
 Tervezett csapadékvíz elvezetés C-2-0 részletes hossz-szelvénye       
                                                                                                 M= 1:250/1:100             M-5. 
 Tervezett csapadékvíz elvezetés vízgyűjtő terület lehatárolási helyszínrajza       

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap
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            M= 1:500  M-6. 
 Tervezett csapadékvíz elvezetés keresztszelvény I.      

            M= m.n.  M-7. 
 Tervezett csapadékvíz elvezetés keresztszelvény II.      

            M= m.n.  M-8. 
 

 
Részletrajzok: 
 
 Részletrajzok – Folyóka és TB 20/30/30 mederelem összekötése       M=m.n.       Mr-1. 
 Részletrajzok – Folyóka és TB 20/30/30 mederelem összekötése II.   M=m.n.       Mr-2. 
 Részletrajzok – Folyóka és TB 20/30/30 mederelem összekötése III.  M=m.n.       Mr-3. 
 Részletrajzok – TB 20/30/30 és TB 40/70/50 mederelem összekötése M=m.n.       Mr-4. 
 Részletrajzok – DN 400 HOBAS áteresz és TB 40/70/50 mederelem összekötése  

                                   M=m.n.       Mr-5. 
 Részletrajzok – Befogadó áteresz és TB 40/70/50 mederelem összekötése  

                                   M=m.n.       Mr-6. 
 Részletrajzok – CSÁ3. számú áteresz kapcsolódásai                           M=m.n.       Mr-7. 
 Részletrajzok – Általános forgalomtechnikai mintaterv                       M= m.n.     Mr-8. 
 
 
Mellékletek: 
 
 1.6 TB jelű Árok- és mederburkoló elemek: 

o TB20/30/30 mederburkoló elem  
o TB 40/70/50 mederburkoló elem 

 4.7.Padkafolyóka elemek: 50/200 útpadka folyóka elem 
 3.9. Átereszt lezáró végfal támelem Ø 400 csőhöz (58/130/84) 
 1. számú méretezési táblázat: Árkok ellenőrzése 
 2. számú méretezési táblázat: Átereszek ellenőrzése 
 Koordinátajegyzék 
  

 
 

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
NA40-es beton áteresz és 40/70/50-es

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
Kazincbarcika, Dózsa György utca csapadékvíz elvezetés  

ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERVE 

Alulírott tervező kijelentem, hogy a tárgyi tervdokumentációban szereplő szakági tervekre vonat-
kozóan tervezési jogosultsággal rendelkezem.  
Alulírott tervező kijelentem, hogy az általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó 
jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott követel-
ményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági 
előírásoknak. A vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, 
eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű. 
A betervezett építési termékek megfelelnek a vonatkozó előírásoknak és jogszabályoknak. 
A vonatkozó rendeletek előírásai alapján kijelentem, hogy ezen tervdokumentáció a keltezés idején 
érvényben lévő, tárgyra vonatkozó jogszabályi- és kötelezően alkalmazandó, illetve ajánlott szab-
ványelőírások szellemében készült el, különös tekintettel: 
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. ren-
delet 
- a többször módosított a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 
szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet, 
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló mód. 220/2004. Korm. rendelet, 
- a felszín alatti vizek védelméről szóló mód. 219/2004. Korm. rendelet, 
- a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabá-
lyairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben foglaltakra. 
Kijelentem, hogy a tervezési feladat jellegére tekintettel a felsoroltakon kívül egyéb szakhatósági, 
illetve közmű vállalat igénybevétele mellőzhető volt.  
A kivitelezésnél, illetve a megvalósított létesítmények rendeltetésszerű használatbavételekor és 
üzemeltetése során valamennyi vonatkozó előírás betartása szükséges. 
Kijelentem, hogy a tervezett csapadékvízrendezés az érvényben lévő rendezési tervvel össz-
hangban van. 

Miskolc, 2014. december hó 
  
 Durbák Beatrix  
                                                    r.sz.: 05-1616 
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MUNKAVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 
Kazincbarcika, Dózsa György utca csapadékvíz elvezetés  

ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERVE 

A tárgyi feladatra vonatkozó tervdokumentációt az 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott 
munkavédelmi előírások valamint egyéb vonatkozó szabályzatok, utasítások és a szabványok fi-
gyelembevételével készítettem el. 
A kivitelezés során betartandók a mélyépítés területére vonatkozó balesetvédelmi rendszabályok! 

Miskolc, 2014. december hó 

  
 Durbák Beatrix  
                                                    r.sz.: 05-1616 
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1 BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

Jelen engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt a Kazincbarcika Város (3700 Kazincbarcika, Fő 
tér 4.), mint megrendelő megbízása alapján készítette el Durbák Beatrix, mint jogosult szakági ter-
vező.  
A terv „Kazincbarcika, Dózsa György utca csapadékvíz elvezetés” terveit, műszaki megoldásait 
tartalmazza.  
A tervezési területről a tervezéshez szükséges alaptérképeket a Megbízó biztosította.  

A kiegészítő geodéziai felmérés, valamint a közművek üzemeltetői adatszolgáltatása alapján terve-
zési alaptérkép készült. 

2 ALAPADATOK 

Tervezett építési tevékenység:  
A terv „Kazincbarcika, Dózsa György utca csapadékvíz elvezetés” terveit, műszaki megoldásait 
tartalmazza.  

Tervezett építési tevékenység címe: Kazincbarcika belterülete 

Tervezett építési tevékenység megnevezése rövid leírása: 
Kazincbarcika Dózsa György utca csapadékvíz elvezetése nyílt árokkal valósul meg, végső befo-
gadó a Széchenyi utcában található zárt csapadékcsatorna. 

Viziközmű tervező:     Durbák Beatrix VZ-T – 05-1616 
 

3 TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

 

3.1 Földrajzi elhelyezkedés 
 

A tervezési terület Kazincbarcikán található, mely észak-magyarországi város Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében. A borsodi iparvidéken, Miskolctól 24 km-re északra, a Sajó völgyében talál-
ható (1. ábra). 
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1. ábra: A tervezési terület áttekintő helyszínrajza 

 
A tervezési terület átnézetes helyszínrajzát az M-0 tervlap, míg az M=1:250 léptékű, geodéziai 
felméréssel készült helyszínrajzot az Mg-1. tervlap tartalmazza. 
A tervezési terület és környezetének M = 1:4.000 léptékű földhivatali ingatlan nyilvántartási tér-
képét és a tulajdoni lap másolatokat az „A” írásos munkarész, míg az összefoglaló adatokat az 1. 
táblázat tartalmazza. 
 

1. táblázat: A tervezett vízilétesítmények által érintett ingatlan összefoglaló adatai 

Hrsz. 
Alrészlet- 
Műv.ág- 

Min.osztály 

Terület Tulajdonos 
Tulajdoni hányad – neve – címe ha m2 

2269 kivett közte-
rület 0 4286 1/1 Kazincbarcika Város Önkormányzat  

(3700 Kazincbarcika, Fő utca 4.) 

2323/1 kivett közte-
rület 0 2578 1/1 Kazincbarcika Város Önkormányzat  

(3700 Kazincbarcika, Fő utca 4.) 
 

Az egyes ingatlanok tulajdonosi hozzájárulásait az „A” írásos munkarésze tartalmazza. 
 

3.2 Földtani-vízföldtani adatok 
 

3.2.1 Földtan 

 
A tervezési terület a Sajó folyó völgyében, azon belül a Borsodi medencében helyezkedik el. A 
medence, amely ÉNy-DK-i csapású hosszanti völgyközi dombhátak sorozatára bomlik, és amely a 
környező hegyekhez hegylábfelszínekkel kapcsolódik. A terület dombvidékét 200-400 m-es ten-
gerszint feletti magasságok jellemzik.  

Tervezési terület 
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A teljes terület földtani felépítése igen változatos, megtalálható itt az ó-paleozoós medencealjzat 
felszíni kibukkanás, a karszt hegységek, oligocén és eocén képződményekből felépülő dombvidé-
kek, hegyközi medencék és negyedidőszaki folyóvölgyek. A földtani viszonyok a vízgyűjtőn válto-
zatosak. A legidősebb alaphegységi kőzetek (a kristályos mészkő, szericit pala, homokkő, mészkő 
és az agyagpala), a Bükkben és a kicsiny sziget hegységekben (Upponyi, Szendrői, Rudabányai és 
Aggteleki) láthatók. A medenceüledék Uppony környékén szárazföldi homok-homokkő, agyag 
formájában jelenik meg. E mélyebb réteget az alsó riolittufa választja el a széntelepes csoporttól.  
Az egercsehi-ózdi szénmedencében 2-3, a sajóvölgyiben 2-5-7 széntelep fejlődött ki. A Bükki és a 
Sajó-völgyi alsó pannon homokos, riolittufás anyagú összleteken (helyenként kőszénnel), a pannon 
felsőbb részében homokot, homokkövet, végül folyóvízi kavicsot találunk. Ezek fölött felső pan-
non homokos és laza homokkő rétegek vannak. A pannon mélyebb része többnyire homokköves, 
felfelé homokosodik. A felső pannon felső 100-300 m-ében gyakran vannak jó vízadó rétegek.  
 

3.2.2 A tervezési terület környezetvédelmi alapadatai 
 

A tervezési terület nem esik rá vízbázis hidrogeológiai védőövezetére, a terület nem tartozik termé-
szetvédelmi oltalom alá.  

A tervezési terület a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. 
számú melléklete alapján a „2. Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny” területek kategó-
riájába, illetve azon belül az a) pontba (Azok a területek, ahol a csapadékból származó 
utánpótlódás sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.) tartozik  

4 EGYEZTETÉSEK 

A tervszerű megoldásokat munkaközi állapotban egyeztettük az illetékes közmű üzemeltetőkkel. A 
jegyzőkönyvekben foglaltakat a tervdokumentáció készítésekor figyelembe vettük, az előírásoknak 
maradéktalanul eleget tettünk.  

 

5 TERVEZETT MŰSZAKI MEGOLDÁSOK ISMERTETÉSE 

5.1 Jelenlegi állapot ismertetése 
 
A jelenlegi állapotot a geodéziai helyszínrajz mutatja be. Jelenleg az utca nagyobb, nyugati felén 
nincs csapadékvíz elvezetés. Meglévő földárok a Dózsa György utca 8. számtól kezdődően létezik, 
mely földárok befogadója szintén a Széchenyi utcában található meglévő zárt csapadékvíz csator-
na. A földárokban összegyűlt csapadék ide egy átereszen és egy rövid betonlappal burkolt árok ál-
tal kerül. 
A meglévő befogadó csatorna a helyszínen jártunkkor szeméttel telített volt, így az építés meg-
kezdése előtt a csatornát szükséges kitisztítani és annak sértetlenségéről, üzemállapotáról, 
szállítóképességéről meg kell bizonyosodni. 
Javasolt kamerázás a tisztítást követően. 
A Dózsa György utca páratlan oldalán, az 5. szám előtti közkúttól az utca elejéig szintén található 
csapadékvíz elvezetés, egy összetöredezett, rossz állapotú beton folyóka által. Ennek csatlakozása a 
Dózsa György utca 3. számnál található, meglévő áteresszel kapcsolódik a földárokhoz. 
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5.1.1  Helyszínrajzi kialakítás leírása 
C-0-0 szakasz: 
A C-0-0 szakasz a Dózsa György utca É-i oldalán halad végig, majd vezeti a teljes területen össze-
gyűjtött csapadékot a befogadóba. A befogadó átereszt és a tervezett TB 40/70/50 mederelemet ké-
zileg készített, betonba rakott mészkő burkolat köti össze, melynek részletei az Mr-6 tervlapon ta-
lálhatóak meg. A végső befogadó előtt 0,4 m mélységű homokfogó tér kerül kialakításra a zárt csa-
padékvíz csatorna védelmében, illetve a befogadó száj 10x10 osztású vasbetonháló ráccsal kerül el-
fedésre, a nagyobb szemét és állatok bejutásának megakadályozása érdekében. 
Ezt követően 5 fm hosszon TB 40/70/50 mederelem kerül elhelyezésre a gyártó által meghatározott 
fektetési technológiának megfelelően, melynek leiratát a mellékletben becsatolt dokumentáció tar-
talmazza. A CSÁ3. számú, 26,00 fm DN 400 KGPVC áteresz és a TB 40/70/50 mederelem a kiöm-
lésnél támelemmel, míg a beömlésnél – 10. árok - aknaműtárggyal kerül összekapcsolásra. Az ösz-
szekötés részletterve az Mr-7. tervlapon található. 
A 10. árok teljes hosszon TB 40/70/50 mederelemmel kerül kialakításra. A kapubehajtóban fedés-
sel kerül elhelyezésre a mederelem. A kapubehajtókban a lefedett rész a csatlakozó terepmagassá-
gig zúzalékos visszatöltést kap. 
A 10. árok végén csatlakozik a CSÁ2 áteresz és a 9. árok. A CSÁ2. szabad csővéggel csatlakozik 
az Mr-5. számú részletrajznak megfelelően. 
A C-0-0 nyomvonalán tovább haladva a 9. árok szintén TB 40/70/50 mederelemmel kerül kialakí-
tásra, a keresztező kapubehajtó és az utolsó 18,00 fm pedig lefedésre kerül. A kapubehajtó esetében 
a szükséges terepszintet zúzalékozással szükséges megoldani. Az utolsó 18,00 fm az út közelsége 
miatt kerül lefedésre. 
A 9. árok végén csatlakozik a CSÁ1. áteresz és a 8. árok egy homokfogós víznyelő aknában. A 8. 
árok a továbbiakban TB 20/30/30 mederelemmel kerül kialakításra, párhuzamosan az út szélével, 
mely a C13 csomópontban elhelyezett homokfogós víznyelőt követően már csak egy átjárható fo-
lyóka. A C13 az Mr-1. részletrajznak megfelelően kerül megépítésre. Tekintettel arra, hogy a csa-
padékvíz elvezetés kizárólag a padka területén valósítható meg, így az ide elhelyezendő mederele-
mek, folyókák közúti terhelésre alkalmasak és autóval átjárhatók. 
 
C-1-0 szakasz: 
A C-1-0 szakasz a C8. csomópontban csatlakozik a C-0-0 szakaszhoz a CSÁ2. számú DN 300 
HOBAS átereszen keresztül. A HOBAS cső SN10000 merevségűnek kell lennie, tekintettel a kis 
takarásra. A C8. csomópontban a csővég szabadon érkezik a burkolt mederbe, az Mr-5. számú terv-
lapon szereplő kézi betonozású műszaki megoldással. A meder alja a csatlakozásnál 40x40 beton-
lapból kerül kialakításra, a meder oldala kézi betonozással. Az áteresz másik vége a C15. számú 
csomópontba elhelyezett homokfogós víznyelőből indul. Ide érkezik meg a C-1-1 szakasz folyóká-
ja és az 5. árok, TB 20/30/30 mederelemes árka. A C-1-0 szakasz az 5. árok utáni részen folyókába 
folytatódik, egészen a földalatti tűzcsap aknájáig. A folyóka és a TB20/30/30 mederelemes árok 
csatlakozása az Mr-1 tervlapnak megfelelően kerül kialakításra.  
 
C-1-1 szakasz: 
A C-1-1 szakasz a C15. számú csomóponttól ÉK-i irányban szedi össze a csapadékot egy átjárható 
folyóka segítségével. A folyóka a járdával párhuzamosan, szorosan mellette kerül kialakításra. 
 
C-2-0 szakasz: 
A C-2-0 szakasz a C12 csomópontba csatlakozik DN 400 HOBAS áteresszel. A HOBAS cső 
SN10000 merevségűnek kell lennie, tekintettel a kis takarásra.  Az áteresz mindkét vége az Mr-3 
tervlapon szereplő módon kerül kialakításra. A C19. csomópontba érkezik be a C-2-1 folyóka. 
A C-2-0 szakasz a C19 csomópontból a 2. árokkal folytatódik, 91,00 fm hosszon TB 20/30/30 me-
derelemmel, majd végezetül 30,00 fm folyóka kerül kiépítésre és ezzel zárul a C-2-0 szakasz. 
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C-2-1szakasz: 
A C-2-1 szakasz a C19. számú csomóponttól ÉK-i irányban szedi össze a csapadékot egy átjárható 
folyóka segítségével. A folyóka az úttal párhuzamosan, szorosan mellette kerül kialakításra. 
 

5.1.2 Hossz szelvényi kialakítás leírása, ismertetése 
 
C-0-0: A tervezett árokrendszer 132,50 mBf. szinten csatlakozik a meglévő csatornához. (A kivite-
li munkák megkezdése előtt a befogadó folyásfenekének szintjét ellenőrizni szükséges, tekintettel 
arra, hogy a geodéziai bemérés során az áteresz nagyon nagy mértékben el volt szemetesedve és fel 
volt iszapolódva, így a mérés pontatlanságot tartalmazhat!) 
A befogadó előtt 1 méter hosszúságban és 0,4 m mélységű homokfogó műtárgy kerül kialakításra. 
A beérkező TB 40/70/50 mederelem 132,52 mBf szinten csatlakozik a homokfogóhoz. 
A meder 22‰-s lejtéssel éri el a 26 fm átereszt, mely 25‰ lejtéssel kerül elhelyezésre, így 133,28 
mBf szinten csatlakozik a 10. árokhoz. A 10. árok teljes egészében 15‰ lejtéssel kerül kialakításra, 
így 133,75 mBf szinten csatlakozik a 9. árokhoz. 
A 9. és a 8. árok 6‰ lejtéssel kerül kialakításra, így 134,84 mBf szinten csatlakozik a 7. árokhoz. 
Az utolsó folyóka szakasza 2‰ lejtéssel épül, így a C- 0-0 szakasz indító magassága 135,30 mBf 
szint. 
A C-0-0 szakasz minden egyes víznyelő műtárgya 0,4 m homokfogó térrel kerül kialakításra, mely 
a részletrajzokon is feltüntetésre kerültek. 
 
C-1-0: A C-1-0 szakasz D 300 HOBAS áteresz a C8 csomópontban 133,75 mBf szinten csatlako-
zik a C-0-0 szakasz nyílt medréhez. Az áteresz 6‰ lejtéssel kerül elhelyezésre, így a C15 csomó-
ponthoz 133,79 mBf szinten érkezik. A C15. csomópontban elhelyezett víznyelő műtárgyhoz az 5. 
árok 134,18 mbf szinten csatlakozik és 12‰ esés mellett 134,57 mBf szinten éri el a C16. számú 
csomópontba lévő víznyelő műtárgyat. A víznyelőbe a folyóka 134,92 mBf szinten köt be, ahonnan 
5‰ lejtéssel indul tovább. A kiindulási magasság 135,02 mBf. 
 
C-1-1: A C-1-1 szakasz 134,53 mBf szinten csatlakozik a víznyelő aknához és 14 ‰ eséssel éri el 
a kiindulási magasságot, ami 134,84 mBf szint. 
 
C-2-0: A C-2-0 szakasz áteresze a C13. csomópontban lévő műtárgyba 134,14 mBf szinten csatla-
kozik. Az áteresz 4‰ lejtéssel kerül kialakításra, így a C19 csomópontban lévő műtárgyhoz 134,16 
mBf szinten kapcsolódik. A 2. árok 5‰ kiépített szakasza 134,36 mBf szint befolyással éri el 
ugyanezt az aknát. A folyókához való csatlakozását megvalósító víznyelőbe 134,82 mBf szinten ér, 
ahova a folyóka 135,17 mBf szinten köt be. A folyóka 3‰ lejtéssel épül és a kiinduló szint 135,26 
mBf. 
 
C-2-1: A C-2-1 folyóka a C19 víznyelőbe 134,70 mBf szinten érkezik. 20‰ lejtéssel követve a te-
repet 135,02 mBf szinten indul. 
 

5.1.3 Keresztezések 
 
A keresztező közművek az egyes szakaszok hossz-szelvényein kerültek feltüntetésre. A keresztező 
közműveknél a szabványban előírt keresztezési védőtávolság (min. 0,2 m palásttávolság) minden-
hol betartásra került. 
Keresztező közművek: D 25 ivóvízbekötések, DN 150 ac. ivóvíz gerincvezeték, D 160 KGPVC 
szennyvízbekötések, D 200 KGPVC szennyvízcsatorna gerinc, gáz bekötő- és gerincvezeték. 

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
NA 30-as beton
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5.1.4 Hidraulikai jellemzők, méretezés 
 

Hidrológiai adatok 
Áteresz ellenőrzésénél Q1%= 400 l/sec ha (T=19 min) 100 éves gyakoriságú csapadék intenzitást 
vettem figyelembe. 
A vízelvezető árok ellenőrzésénél Tterep=10 min, 2 éves gyak. csapadékot vettem figyelembe, 
melynek értékét a terepen és az árokban történő összegyülekezési idő alapján olvastam le a csapa-
dékgrafikonról, mely a következő: 

 
 

 
A grafikon Babos Z. adatai alapján készült. 
 
Vízgyűjtő területek 
A vízgyűjtő területek lehatárolása az M-6 helyszínrajzon került feltüntetésre. 
Az 1. sz. 2. sz. táblázatban részleteztem az árkok és átereszek vízgyűjtő terület nagyságát út menti 
rézsűre, építési telekre és útfelületre szétválasztva. 
 
Lefolyási tényezők: 
Ψ(aszfalt út, burkolt terület)= 0,8   
Ψ(füves rézsű)= 0,55 (rézsűnövelő tényezővel)  
 
Átlagos lefolyási tényező: 
Ψ(átlag)=A1 x  Ψ1 + A2 x Ψ2 + An x Ψn 
  A1+A2+An 
 
Mértékadó vízhozam 
Qm = Ψ(átlag)  x  i x  A   (l/s)  / (m3/s)   
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Ahol  – Ψ  átlagos lefolyási tényező   
- i csapadék intenzitás (l/s ha)   

 - A vízgyűjtő terület (ha)   
 
 
 
 
 
Átereszek hidraulikai ellenőrzése 
 
Átereszben levezethető vízhozam: 
 
Áteresz átmérője: D (m) 
Nedvesített keresztmetszet: F (m2) 
Nedvesített kerület: P  (m) 
Hidraulikus sugár: R= F/P (m) 
 
Teljes töltés esetén előálló sebesség: 
Vt= (RI)1/2 ((100 R1/2/(b+R1/2)) = (m/s) 
   Ahol:      b – érdességi tényező: 0,35 

 I – átlagos lejtés: vízszint különbség / csatorna hossza  
Teljes töltésnél az átereszben levezethető vízhozam: 
 
Qt= F  vt = (m3/s) 
  Ahol:    F - nedvesített keresztmetszet (m2) 
  vt - teljes töltés esetén előálló sebesség (m/s) 
 
Eredmény 
Ha Qm < Qt  a csatorna megfelel.  
Amennyiben az áteresz nem felelt meg, úgy egy mérettel nagyobb szelvénynél az ellenőrzést újra 
elvégeztem. 
 
Árkok hidraulikai ellenőrzése 
 
Összegyülekezési idő: 
T= Tterep+Tárok 

 
Tterep= 10 min 
Tárok=L/60 vk 
 Ahol vk – v középsebesség (vk földárok= 0,5 m/s, vk burkolt árok= 1,5 m/s) 
  
Nedvesített keresztmetszet: F (m2) 
Nedvesített kerület: P  (m) 
Hidraulikus sugár:  R = F/P  (m) 
Teljes töltés esetén előálló sebesség:  
vt = s I1/2 (m/s)      
      ahol: s - érdességi tényezőtől (n) és hidraulikus sugártól függő tényező (táblázatból)  
                     n érdességi tényező betonnál:  0,011  

                                       egy.  árok esetén : 0,012 
                                     burkolt árok esetében: 0,02 
         földárok esetében: 0,03 
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         I – átlagos lejtés: vízszint különbség / árok hossza (részletes hossz-szelvény szerint) 
Teljes töltésnél az árokban levezethető vízhozam:   
Qt = F vt  (m3/s)  
 ahol F - nedvesített keresztmetszete 0,125 m2 

 
Eredmény 
Ha Qm < Qt  az árok megfelel.  
 
Vízsebesség vizsgálat  
 
A mederben létrejövő víz sebességét vizsgálni kell, hiszen az alsó határérték alatti sebesség iszap-
lerakódást eredményez, a felső határérték feletti sebesség pedig kimosódást, rongálódást. 
 
Határsebesség burkolt ároknál: 
 v < 4,8 m/s 
 
A végeredmények az 1. és 2 számú méretezési táblázatban találhatóak meg. 

6 LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK 

 
Épül: 

ÉPÜL ÖSSZESEN 
Műtárgyszükséglet 

Méret Megnevezés   
1,0x1,0 Víznyelő akna 2,00 
0,5x0,5 Víznyelő akna 5,00 
DN 400 Előre gyártott beton támelem 3,00 

Cső és anyag szükséglet 
Méret Megnevezés fm 

80/70/50 Betonba rakott mészkő meder 1,00 
TB 40/70/50 Mederburkoló elem 101,80 
TB 40/70/50 Mederelem fedlap 30,00 
D 400 KGPVC 26,00 
DN 400 HOBAS 5,00 
DN 300 HOBAS 7,00 
TB 20/30/30 Mederburkoló elem vízbeeresztős fedéssel 191,00 
60/50 Átjárható folyóka 144,00 
 

7 MÁS KÖZMŰVEKKEL VALÓ KAPCSOLAT 

Megjegyezzük, hogy a tervezési feladat előkészítése során az alábbi közművekkel, ill. üzemelte-
tőkkel egyeztettünk: 

 T-Com Rt. 
 ÉMÁSZ Rt.  

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
NA 40

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
NA30

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
beton áteresz

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
beton áteresz



                                                     
                   DURBÁK BEATRIX 
                   3519 MISKOLC, IGLÓI UTCA 54. 
                   Tel.: 06-30-207-9274                                                                           - 16 - tervszám:  D-10/2014 

 TIGÁZ Rt. 
 Érv zRt. 
 Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

 
A KIVITELEZÉS SORÁN AZ EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYVEKBEN FOGLALTAKAT 
SZIGORÚAN BE KELL TARTANI, SZAKFELÜGYELET KÉRÉSE SZÜKSÉGES. 

8 ELŐKÉSZÍTÉS, FÖLDMUNKÁK 

- A munkatér átvétele csak a szükséges engedélyek birtokában, helyszíni bejárást követően 
lehetséges. 
- Amennyiben a tervezett létesítmények megvalósítása közben a tervezési területen előzőeken 
túli egyéb közművezeték kerül feltárásra, úgy a tervezett árokrendszer építése csak a még 
érintett üzemeltetők engedélyével és előírásaival készíthető. 
- Az építés megkezdése előtt a tervezett árokrendszer nyomvonalát gondosan felül kell vizsgálni. 
Az építési terület felülvizsgálatával van lehetőség azon tereptárgyak beazonosítására, melyek aka-
dályozhatják a kivitelezést. 
- A munkaárkok és munkagödrök megnyitásához előzetes feltárásokat kell végezni az esetleges rej-
tett vezetékek felderítésére. Meglevő közművezetékeket 2,0 m-en belül megközelíteni csak az 
üzemeltető megbízottjának jelenlétében és csak kézi erővel szabad. 
- Ismeretlen közmű felderítése vagy gáz szivárgás esetén a munkát az üzemeltető értesítésével 
egyidejűleg további intézkedésig le kell állítani. 
- A közművek szabályos nyomvonalvezetésére vonatkozó előírásokat az MSZ 7487 szabvány sze-
rint kell betartani a ténylegesen feltárt állapotok után is. Amennyiben ez műszakilag nem tartható, 
úgy a közművek egyedi védelméről kell gondoskodni a tervező és az üzemeltető bevonásával. 
- A tervezett átereszek a talajfelszín alá kerülnek elhelyezésre, beépítésre.  
- Az átereszek nyílt munkaárokba, munkagödörben kerülnek fektetésre, szerelésre, kialakításra. A 
nyílt munkaárkok, munkagödrök minden esetben zártsorú dúcolással készítendők.  
- A dúcokat, a dúckereteket, fel- és lejárásra és más terhelésre igénybe venni tilos. Fel- és leközle-
kedésre rögzített létrákat kell elhelyezni. A dúcokat a földanyag visszapergésének megakadályozá-
sára a terepszint felett 20 cm-re ki kell emelni. 
- Az átereszek gondos beágyazása a vezetékek hosszú élettartamának feltétele. A munkaárok aljá-
nak simának és gyökérmentesnek kell lennie. Az átereszek teljes hosszában az árok talaján kell fe-
küdni. Szemcsés talajban a munkagödör tükör kialakítása gyakorlatilag sík kell, hogy legyen, kő-
agyag csövek esetében a fejgödrök kialakításával. Kötött talajban a munkagödör tükör kialakításá-
nak megkövetelt pontossága 5 cm. Az átereszek egyenletes felfekvése érdekében a munkaárok aljá-
ra egyenletes eloszlásban, teljes szélességben minimum 15 cm vastag homokágyazatot kell építeni. 
A cső elhelyezését követően a cső mellett és a cső felett mintegy 15 cm magasságban szintén ho-
mokot kell beépíteni. Az ágyazati anyag munkaárokba történő bejuttatása csak kézi erővel, lapáto-
lással végezhető. 
- A homokra kb. 30 cm vastagságban kőmentes helyszíni anyag helyezhető el, melynek maximális 
szemcseátmerője 12 mm lehet. Az átereszek mindkét oldalán a talajt kézi döngöléssel tömöríteni 
kell. A tömörítés lekerekített élű fa és fémanyagú döngölő eszközökkel végezhető. A tömörítést 
maximum 20 cm vastag rétegenként kell végezni! Tömörség a vezetékzóna tartományában: Proctor 
tömörség 90 %. 
- Az árokban gépi tömörítés a vezetékek, csatornák felett 1,0 m magasságtól megengedett. 
- Az árokrendszer teljes nyomvonalán körültekintően el kell végezni a terület helyreállítását! 
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9 KÖZMŰBEMÉRÉS, MUNKAÁROK VISSZATAKARÁSA 

A munkaárkok betakarása előtt geodéziai felmerést kell készíteni a kivitelezett vízi létesítmények 
vonatkozásában. Ezt követően kell a munkaárkokat visszatölteni a földmunkánál leirt anyag fel-
használásával. A tömörítést szintén a földmunkánál tárgyaltak szerint kell elvegezni. 

 

10 ÜZEMBE HELYEZÉS 

Eredményes folyáspróba, bemérési dokumentáció, vagyonleltár elvégzését és elkészítését követő-
en, valamint a műszaki átadás-átvétel birtokában helyezhető üzembe az árokrendszer és létesítmé-
nyei. 

 

11 HULLADÉKGYŰJTÉS, TÁROLÁS 

A tervezett árokrendszer megvalósítása, építése során az alábbi hulladékok keletkezésével kell 
számolni: 

- építési, esetleg bontási hulladék, 
- kommunális jellegű hulladék, 
- minimális mennyiségű veszélyes hulladék. 

Hulladéknak minősítendő minden olyan beépítésre nem kerülő, beépítésre alkalmatlan anyag, 
amely az építés es bontási munkák során keletkezik (csomagolóanyag, építési anyagok törmeléke, 
hulladeka vagy maradéka), illetőleg az építési területen korábbról visszamaradt bármilyen hulladék 
anyag, vagy az építés során feltárásra kerülő építménymaradványok bontási törmeléke, szennyezett 
talaj, stb.. 
A hulladék anyagok ártalmatlanítása azok minősítésének függvénye (veszélyes hulladék, nem ve-
szélyes hulladék). A jogszabály szerint minden hulladék veszélyesnek tekintendő mindaddig, amíg 
azt a megalapozó minősítő vizsgálat veszélytelennek nem minősíti. 
A hulladékminősítő vizsgálatot elvegezheti a kivitelező is, ha a szakszerű vizsgálathoz szükséges 
feltételek rendelkezésére állnak, ellenkező esetben a minősítő vizsgálatot meg kell rendelni a kije-
lölt intézetek (vállalatok) valamelyikétől. 

 
Veszélyes hulladék mindaz a termelési vagy egyéb tevékenység során visszamaradt anyag, amely-
nek bármely bomlásterméke az emberi életre es egészségre, illetőleg az élővilágra közvetlenül vagy 
közvetve, azonnal vagy késleltetve karosító hatást fejt ki. Környezetszennyező anyag az a veszé-
lyes hulladék, amely a talajba, a felszíni vagy felszínalatti vízbe, vagy a levegőbe került. 
A létesítmények megvalósítása során keletkező építési, bontási hulladék, kommunális es minimális 
veszélyes hulladék átmeneti ártalommentes gyűjtéséről, tárolásáról, valamint végső ártalmatlanítá-
sáról gondoskodni kell. 
A vízi létesítmények építése során keletkező építési inert hulladékot össze kell gyűjteni, es tarló-
helyre kell szállítani. 
A festékmaradványok és göngyölegei, hígító maradványok és göngyölegei veszélyes hulladéknak 
számítanak, gyűjtésüket és tarolásukat az erre vonatkozó előírások szerint kell végezni. 
A keletkező hulladékot fajtánként elkülönítve, jellegüknek, valamint a vonatkozó jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően kell gyűjteni. 
Az árokrendszer építése során be kell tartani a talajvédelemről szóló előírásokat. 
A nem veszélyes-, építési inert hulladékok hasznosíthatók, vagy engedéllyel rendelkező hulladékle-
rakó telepre szállítandók. 
A hasznosítás vagy az építési területen történő beépítéssel, vagy más vállalatnak es/vagy intéz-
ménynek hasznosítás céljára történő átadással valósítható meg. 
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A kivitelezés során keletkező nem veszélyes hulladékok elhelyezése hulladéklerakóban, befogadó 
nyilatkozat alapján történhet. 
A veszélyes hulladékot, amennyiben azt a hulladék termelője nem használja fel vagy nem értékesí-
ti, ártalmatlanítani kell. Az ártalmatlanítást a vonatkozó jogszabályok szerint kell megvalósítani, 
arra engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadással. 
A jogszabály szerint minden veszélyes hulladék vagy környezet szennyező anyag az illetékes kör-
nyezetvédelmi felügyelőség fele történő haladéktalan bejelentési kötelezettség alá tartozik. Minden 
veszélyes hulladék vagy környezetszennyező anyag ártalmatlanítását (megsemmisítését vagy át-
meneti tarolását) dokumentálni kell. 
A veszélyes hulladék anyagokat környezetszennyeződést megakadályozó módon, fajtánként elkü-
lönítve kell az építés területen ideiglenesen tarolni, illetve értékesítés, megsemmisítés vagy átmene-
ti tarolás céljából el kell szállítani. 
A veszélyes hulladékok felsorolását, ill. azok EWC kódszámát a hulladékok jegyzékéről szóló 
16/2001.(VII.18.) sz. KöM rendelet tartalmazza. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékeny-
ségek végzésének feltételeire a 98/2001. (VI.15.) sz. Korm. rendelet előírásai vonatkoznak. A 
Kormányrendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani, a veszélyes hulladékok gyűjtése es ár-
talmatlanítása csak a Kormányrendelet előírásai szerint történhet. 
 

12 KÖRNYEZETVÉDELEM 

Az építendő létesítmények környezeti hatásainak, a növény- és állatvilágnak kifejtett hatásait az 
épített emberi környezettel való kapcsolatát a vonatkozó rendeletek szerint nem kellett környezeti 
határtanulmányban feltárni. 
Az építendő létesítmények építése ritka vagy egyedi természeti értékeket nem érint. Az létesítmé-
nyek kiépítése az élővizek tisztaságát nem veszélyezteti. 

12.1 Levegőminőség-védelem 
A tervezett árokrendszer építése során szennyező anyag levegőbe jutásával, azaz légszennyezéssel 
nem kell számolni. 

 
12.2 Zaj es rezgés vedelem 

A terület a környezeti zaj- es rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII.3.) 
KvVM-EuM együttes rendelet 1. es 2. melléklete szerinti csoportosítás alapján a lakóterület (kisvá-
rosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesít-
mények területe, a temetők, a zöldterület terület kategóriába sorolható. 
 
Építési zaj: 
 
A külső vízi létesítmények telepítési ideje várhatóan nem fogja meghaladni az 1 hónapot. Az építő-
ipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértéke 1 hónap vagy kevesebb időtar-
tamra lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek kö-
zül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület terület övezeten belül a környezetben 
nappal 65 dB, éjszaka 50 dB lehet. 
A kiviteli munkákat úgy kell megszervezni, lebonyolítani, hogy a megengedett zajterhelési értékek 
teljesüljenek. A határértékek teljesüléséért a kivitelező, illetve az építtető a felelős. 
Üzemi zaj: 
A tervezési terület üzemi zajterhelésének határértéke (LTH) lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a te-
metők, a zöldterület terület övezeten belül nappal 50 dB, éjszaka 40 dB. 
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A megvalósításra kerülő vízi létesítményeknek nincs zajemissziója, ezért határértéket meghaladó 
zajterheléssel nem kell számolni. 
 

12.3 Talaj- es vízvédelem 
A tervezett árokrendszer megvalósítása során, a munka jellegéből adódóan minimális a talaj es 
azon keresztül a talajvíz szennyezésének kockázata. 
Kisebb mennyiségű üzemanyag, kenőanyag, akkumulátor sav elcsöpögést, elfolyást okozhat a kivi-
telezéshez használt munkagépek, egyéb gépi berendezések üzemanyag tároló tartályának, kenő-
anyagot tartalmazó gépegységeinek a meghibásodása, sérülése, valamint a technológiai fegyelem 
be nem tartása. 
A rendkívüli talaj szennyezés bekövetkezését lehetőleg el kell kerülni, a megelőzésben elsődleges 
szempontnak tekintendő a technológiai fegyelem betartása. 
Amennyiben mégis káresemény történik, szennyezőanyag kerül az építési területen a talajra, úgy 
haladéktalanul meg kell kezdeni a környezetbe került szennyezőanyag lokalizációját. A lokalizáció 
első lépése a karesemény helyének azonosítása, amit a további szennyezés utánpótolódásának a 
megszüntetése követ. A sérült gépegység alá olajfogó tálcát kell helyezni, technológiai fegyelem-
sértés eseten az előírás szerű üzemeltetést újból biztosítani kell. Ezt követően a talajra került szeny-
nyező anyagot erre a célra rendszeresített törlőrongyok segítségével fel kell itatni, vagy a szükséges 
mennyiségű száraz homokkal le kell szórni es így felitatni. A szennyezett talajt es adszorbens, fel-
itató anyagot kézi eszközökkel (lapát) össze kell gyűjteni es műanyag zsákba, vagy zárható mű-
anyaghordóba kell rakni. 
A lokalizáció, illetve a szennyeződés felitatása történhet fűrészpor segítségével is. A gyűjtő 
edényzetben összegyűjtött szennyező anyagot, illetve szennyezett felitató anyagot a vonatkozó elő-
írásoknak (a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény, a veszélyes hulladékokkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló módosított 98/2001. (VI.15.) Kormány-
rendelet, es a módosított 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet, valamint a kapcsolódó egyéb jogsza-
bályokban foglalt előírások) megfelelően arra engedéllyel rendelkező szervezetnek át kell adni ár-
talmatlanításra. 
A kivitelezés során a felszíni es a felszín alatti vizekben szennyezőanyag nem kerülhet. 
 
Amennyiben ez megtörténik azt az érintett hatóságoknak, szerveknek (EMI-KTVF, EM-VIZIG) 
azonnal jelenteni kell. 
A nyílt víztartás eseten a munkagödörbe kerülő felszíni vizek szennyezőanyagot nem tartalmazhat-
nak. Az innen származó víz csapadékvíz elvezető rendszerbe csak a módosított 28/2004. (XII.25.) 
KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti vízminőségi paraméterek mellett vezethető. 
A megvalósításra kerülő vízi létesítményeknek üzemszerűen nincs a környezetre, a felszíni és fel-
szín alatti vizekre, valamint a talajra nézve karos környezeti hatása. 
A tervezett létesítmények megvalósítása, és későbbi üzemeltetése során a környezetre karos anya-
gú, hatású berendezés, létesítmény nem kerülhet használatra, beszerzésre, beépítésre. 
A vízi létesítmények terv szerinti kialakítása, es későbbi szakszerű üzemeltetése mellett a környe-
zet veszélyeztetésével nem kell számolni. 

Amennyiben a munkavégzés során aszfaltbontásra kerül, sor a hulladékot az erre jogosult építőipari 
szervezet részére át kell adni, a bontott (mart aszfaltot) az erre a célra kijelölt terepre kell szállítani. 
A bontott és elszállított anyagról (beleértve a keletkező műanyag és egyéb hulladékot is) mennyi-
ségi bizonylatolást kell készíteni.  
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13 MUNKA- ES TŰZVEDELMI RENDELKEZESEK 

A kivitelezés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. előírásait, a tűz elleni védeke-
zésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv előírásait, valamint az 
alábbiakban felsorolt egyéb jogszabályok, szabványok vonatkozó előírásait maradéktalanul be kell 
tartani. 
– 5/1993. (XII.26.) MUM rendelet a munkavédelemről, 
– 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, 
– 4/2002. (II.20.) SzCsM-EuM együttes rendelet az építési munkahelyeken es az építési folyamatok 
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, 
– 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet mellékletet képező Vízügyi Biztonsági Szabályzat előírásai es 
követelmény rendszere, 
– MSZ-04-901:1989 – Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonság-
technikai követelményei 
– MSZ-10 280:1983 Szennyvíz- es csapadékvíz csatornázás munkavédelmi követelményei, 

 
13.1 Általános munkavédelmi szempontok 

- A munkák megkezdése előtt minden esetben meg kell győződni arról, hogy biztosították-e a biz-
tonságos es balesetmentes munkavégzés feltételei, illetve a munkahely megfelel-e a vonatkozó elő-
írásoknak. 
- A kivitelezéssel kapcsolatos biztonságtechnikai intézkedéseket a kivitelezés idejére – a helyi 
adottságokat figyelembe véve – a munkával megbízott szakvállalkozónak kell elkészítenie. 
- A munkák megkezdése előtt a munkahelyi felelős vezető köteles ismertetni a munkavállalókkal a 
munkafolyamatok végzésével kapcsolatos tennivalókat, a megfelelő technológiát, a tűz elleni vede-
lem szabályait, a biztonsági előírásokat, es az esetleges haváriánal szükséges mentesi tervet. 
- Munkát csak tűzvédelmi- es munkavédelmi oktatáson reszt vett személyek végezhetnek, kis-
gépeket, berendezéseket csak erre kioktatott, vizsgázott dolgozók, használhatnak, illetve kezelhet-
nek. 
- A munka megkezdése előtt valamennyi dolgozó szamara munkavédelmi oktatást kell tartani, 
amelyben fel kell hívni a figyelmet a helyi jellegű baleseti veszélyekre. 
 
- Az oktatásról a vonatkozó biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően jegyzőkönyvet kell készí-
teni. 
- A dolgozok kötelesek a munkával kapcsolatos életvédelmi es balesetvédelmi, es balesetelhárítási 
előírásokon túl a tűzrendészeti es közlekedési előírásokat betartani.  
- Az anyagok szállításánál az érintett utak közlekedési rendjét be kell tartani. 
 

13.2 A vezetékek kivitelezessenek fontosabb munkavédelmi követelményei, munkabiz-
tonsági, egészségvédelmi előírások 

- A munkaterületet megközelítő útvonalat mindig szabadon kell hagyni. 
- Közlekedési útvonalak menten történő munkáknál az ott dolgozó munkavállalókat feltűnő, élénk 
színű mellénnyel kell ellátni. 
- A kivitelezésnél csak kifogástalan állapotú szerszámokkal es védőfelszerelésekkel szabad dol-
gozni. A szerszám hibátlanságáról a dolgozó köteles meggyőződni. A dolgozónak csak azokkal a 
szerszámokkal, felszerelésekkel, gépekkel szabad dolgoznia, amelyek kezelésére, használatára ok-
tatást kapott. 
- A kivitelezésnél alkalmazott gépek es berendezések rendelkezzenek a vonatkozó jogszabály sze-
rinti minőségtanúsítással es munkavédelmi minősítéssel. 
- A földmunkák megkezdése előtt a dolgozókat ki kell oktatni, fel kell hívni figyelműket a munka 
során előforduló veszélyforrásokra, illetve azok megelőzésére. 
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- Munkaárok es a gödör megnyitása előtt a munkaterületen levő földalatti közművek es egyéb léte-
sítmény helyet pontosan ki kell jelölni a megbízó képviselőjének jelenlétében. Elektromos kábelek 
feszültség-mentesítéséről előzetesen gondoskodni kell. 
- Kábelek es egyéb közművek közelében csak kézi földmunka végezhető, a tervben nem szereplő 
közművezetékek észlelése eseten a munkát le kell állítani, es azonnal értesíteni kell a Megrendelőt, 
a tervezőt, es a kezelőt. A kezelő/üzemeletető tisztázását követően a munka annak szakfelügyeleti 
biztosítása mellett folytatható. 
- Munkaárok es munkagödör nyitásánál és munkaárokban való munkavégzésnél az MSZ-04-900 es 
az MSZ-04-901 előírásait kell betartani. 
- 0,8 m-nél melyebb munkagödröket, munkaárkokat dúcolni kell. Az 1 m-nél melyebb gödörbe 
vagy árokba a lejárást elmozdulás ellen rögzített létrával, vagy lépcsős kiemeléssel kell biztosítani. 
- Kézi földmunka végzése során az árkokban dolgozók közötti távolság legálabb 3,0 m legyen. 
- A munkaárok feletti közlekedés biztosítására legálabb 0,85 m magas korláttal es lábdeszkával el-
látott átjárót kell létesíteni. 
- A munkaárok, munkagödör feletti átjárót korláttal, lábléccel kell ellátni; es sötétedés után az 
MSZ-04-61/1-nek megfelelően kell kivilágítani a balesetek elkerülésére. 
- Földmunka végzése közben az észlelt változás (talajvízszint emelkedés, buzgárosodás, rétegvál-
tozás, kagylósodás, stb.) eseten a szükséges biztonsági intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 
- A döngölőbéka működése közben 2,0 m-es körzetben – a kezelőn kívül más nem tartózkodhat. 
- Hosszabb munkaszüneteltetés, valamint esők után, műszakok kezdete előtt az árkok, gödrök, fel-
töltések partjait, rézsűt minden esetben meg kell vizsgálni – a beomlással, megcsúszással fenyegető 
részeket el kell távolítani, vagy más módon kell biztosítani. 
- A munkahelyen az őrizetlen, nyitott munka árkokat, munkagödröket biztonsági ráccsal kell ellátni 
es sötétedés után megvilágításáról gondoskodni kell. 
- Csővezetékek építésénél a felszínen végrehajtható munkákat a terepszinten kell elvegezni (csővé-
gek megmunkálása, peremezése, hegesztése, valamint a cső korrózió elleni védelmet szolgáló 
munkák). 
- A különböző vezetékek, csatornacsövek kézi erővel történő munkagödörbe való leeresztésénél 
kötél használata szükséges. 
- Cső leeresztésénél a munkaárok dúcolását a cső tömegével megterhelni tilos. 
- Elektromos berendezések vagy vezetékek közelében a csövek iránybeállítására, erre a célra rend-
szeresített, nem fémtestű segédeszközt (pl. fadorongot) kell használni. 

  
8.3. Védőeszközök  
 
- A kivitelezésnél csak 18. életévét betöltött személyek alkalmazhatók. Nekik az időszakos orvosi 
vizsgálaton meg kell felelniük. 
- A kivitelezés során a munka jellegének megfelelő védőfelszerelések használata kötelező. 
- A munkát végző személyek kötelesek az alábbi személyi védőeszközöket alkalmazni: Munkaru-
ha, védősisak, védőkesztyű, lábszár- es térdvédő, védőszemüveg, zárt munkavédelmi bakancs, az 
alkalmazott gépekhez kapcsolódó egyéb védőeszközök, kéztisztító szer. 
- A gépek, berendezések egyedi védőeszközeit az előírásoknak megfelelően minden esetben hasz-
nálni kell. 
- Rongyos, szakadt, a testtől elálló munkaruhában dolgozni nem szabad. 
- Közlekedési útvonalak menten történő munkáknál az ott dolgozó munkavállalókat feltűnő, élénk 
színű mellénnyel kell ellátni. 
- A munkaterületen a vonatkozó előírásoknak megfelelő tartalmú mentőládát kell tartani. 
- A védőfelszereléseket es a mentőláda tartalmat rendszeresen illetve minden munkakezdés előtt el-
lenőrizni kell. 
- A védőeszközök munka közbeni meghibásodása eseten cseréjükről haladéktalanul gondoskodni 
kell. 
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14 FORGALOMTECHNIKA 

A létesítmények megvalósításához építés alatti forgalomkorlátozás kitáblázása szükséges. A mun-
kálatok végzéséhez „A közúton folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozá-
sának kézikönyve „ (ÚT-119:1998.sz.útügyi műszaki előírás) szerint kell az ideiglenes jelzőtáblá-
kat kihelyezni. A munkaterületeket szilárd korlátozó elemekkel el kell korlátozni. A kivitelezést 
csak szakkivitelező cég végezheti. A gerinccsatorna építésének ideje alatt az érdekelt szervek elő-
zetes értesítése mellett a munkavégzés idejére az érintett utak forgalmát az ideiglenes forgalomtere-
léssel kell korlátozni! 
Jelen tervdokumentáció Durbák Beatrix szellemi terméke. 

Miskolc, 2014. december hó 
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EGYEZTETÉSEK, JEGYZŐKÖNYVEK 
Kazincbarcika, Dózsa György utca csapadékvíz elvezetés  
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„A” ÍRÁSOS MUNKARÉSZEK 
Kazincbarcika, Dózsa György utca csapadékvíz elvezetés  
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„B” TERVI MUNKARÉSZEK 
Kazincbarcika, Dózsa György utca csapadékvíz elvezetés  
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Tervezett csapadékcsatorna CS CS

Meglévő ivóvízvezeték V V

Meglévő gázvezeték Gfk



Cím:3519 Miskolc, Iglói utca 54.
Telefonszám: 06-30-2079274
E-mail: trixi200@gmail.com

Tárgy: Tervfajta:

Rajzszám:

Lépték:

Munkaszám:

Dátum:Megrendelő:

Rajz:
Durbák Beatrix

(05-1616)

Tervező:

Mv=1:250
Mh=1:100

2014. december

D-10./2014

M-2.

engedélyezési és kiviteli
Kazincbarcika, Dózsa György
utca csapadékvízelvezetés

engedélyezési és kivteli terve

Tervezett csapadékvízelvezetés
C-0-0 részletes hossz-szelvény

Kazincbarcika Város Polg. Hivatala
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.  

fodor.zsolt
Öntapadó jegyzet
Unmarked fodor.zsolt által beállítva

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
 40/70/50mederelem

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
NA40-es betocső

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
NA30-as betoncső



Cím:3519 Miskolc, Iglói utca 54.
Telefonszám: 06-30-2079274
E-mail: trixi200@gmail.com

Tárgy: Tervfajta:

Rajzszám:

Lépték:

Munkaszám:

Dátum:Megrendelő:

Rajz:
Durbák Beatrix

(05-1616)

Tervező:

Mv=1:250
Mh=1:100

2014. december

D-10./2014

M-3.

engedélyezési és kiviteli
Kazincbarcika, Dózsa György
utca csapadékvízelvezetés

engedélyezési és kivteli terve

Tervezett csapadékvízelvezetés
C-1-0 részletes hossz-szelvény

Kazincbarcika Város Polg. Hivatala
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
NA30 betoncső

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
7,0m NA30 b. 

fodor.zsolt
Téglalap



Cím:3519 Miskolc, Iglói utca 54.
Telefonszám: 06-30-2079274
E-mail: trixi200@gmail.com

Tárgy: Tervfajta:

Rajzszám:

Lépték:

Munkaszám:

Dátum:Megrendelő:

Rajz:
Durbák Beatrix

(05-1616)

Tervező:

Mv=1:250
Mh=1:100

2014. december

D-10./2014

M-4.

engedélyezési és kiviteli
Kazincbarcika, Dózsa György
utca csapadékvízelvezetés

engedélyezési és kivteli terve

Tervezett csapadékvízelvezetés C-1-1
és C-2-1 részletes hossz-szelvény

Kazincbarcika Város Polg. Hivatala
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.



Cím:3519 Miskolc, Iglói utca 54.
Telefonszám: 06-30-2079274
E-mail: trixi200@gmail.com

Tárgy: Tervfajta:

Rajzszám:

Lépték:

Munkaszám:

Dátum:Megrendelő:

Rajz:
Durbák Beatrix

(05-1616)

Tervező:

Mv=1:250
Mh=1:100

2014. december

D-10./2014

M-5.

engedélyezési és kiviteli
Kazincbarcika, Dózsa György
utca csapadékvízelvezetés

engedélyezési és kivteli terve

Tervezett csapadékvízelvezetés
C-2-0 részletes hossz-szelvény

Kazincbarcika Város Polg. Hivatala
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
NA40 betoncső

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
5,0m NA40 b.

fodor.zsolt
Téglalap
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járda
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1. keresztszelvény

Meglévő útszélesség ~4,00 m

Meglévő járda

135,23
Tervezett

járda-felbetonozás

V
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2. keresztszelvény
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ár

Cím:3519 Miskolc, Iglói utca 54.
Telefonszám: 06-30-2079274
E-mail: trixi200@gmail.com

Tárgy: Tervfajta:

Rajzszám:

Lépték:

Munkaszám:

Dátum:Megrendelő:

Rajz:
Durbák Beatrix

(05-1616)

Tervező:

M=m.n.

2014. december

D-10./2014

M-7.

engedélyezési és kiviteli
Kazincbarcika, Dózsa György
utca csapadékvízelvezetés

engedélyezési és kivteli terve

Tervezett csapadékvízelvezetés
keresztszelvény 1.

Kazincbarcika Város Polg. Hivatala
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.



K
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íté
s

Meglévő útszélesség ~4,00 m

Fö
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134,76
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3. keresztszelvény

Meglévő útszélesség ~4,00 m

Meglévő járda

134,72
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k

134,72

4. keresztszelvény
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s=
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ár
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ár
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s

Meglévő útszélesség ~4,00 m

5. keresztszelvény

135,75
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s
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Cím:3519 Miskolc, Iglói utca 54.
Telefonszám: 06-30-2079274
E-mail: trixi200@gmail.com

Tárgy: Tervfajta:

Rajzszám:

Lépték:

Munkaszám:

Dátum:Megrendelő:

Rajz:
Durbák Beatrix

(05-1616)

Tervező:

M=m.n.

2014. december

D-10./2014

M-7.

engedélyezési és kiviteli
Kazincbarcika, Dózsa György
utca csapadékvízelvezetés

engedélyezési és kivteli terve

Tervezett csapadékvízelvezetés
keresztszelvény 1.

Kazincbarcika Város Polg. Hivatala
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.



A-A metszet

Felülnézet

C13 és C20 csomópontokba

Cím:3519 Miskolc, Iglói utca 54.
Telefonszám: 06-30-2079274
E-mail: trixi200@gmail.com

Tárgy: Tervfajta:

Rajzszám:

Lépték:

Munkaszám:

Dátum:Megrendelő:

Rajz:
Durbák Beatrix

(05-1616)

Tervező:

M=m.n.

2014. december

D-10./2014

Mr-1.

engedélyezési és kiviteli
Kazincbarcika, Dózsa György
utca csapadékvízelvezetés

engedélyezési és kivteli terve

Folyóka és TB 20/30/30
mederelem összekötése

Kazincbarcika Város Polg. Hivatala
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap



A-A metszet

Felülnézet

C15 csomópontba

Cím:3519 Miskolc, Iglói utca 54.
Telefonszám: 06-30-2079274
E-mail: trixi200@gmail.com

Tárgy: Tervfajta:

Rajzszám:

Lépték:

Munkaszám:

Dátum:Megrendelő:

Rajz:
Durbák Beatrix

(05-1616)

Tervező:

M=m.n.

2014. december

D-10./2014

Mr-2.

engedélyezési és kiviteli
Kazincbarcika, Dózsa György
utca csapadékvízelvezetés

engedélyezési és kivteli terve

Folyóka és TB 20/30/30
mederelem összekötése 2.

Kazincbarcika Város Polg. Hivatala
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
NA 30-as beton áteresz

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
NA 30-as beton áteresz

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
NA 30-as beton áteresz

fodor.zsolt
Sokszög

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
NA 30-as beton áteresz

fodor.zsolt
Téglalap



A-A metszet

Felülnézet

C19 csomópontba

Cím:3519 Miskolc, Iglói utca 54.
Telefonszám: 06-30-2079274
E-mail: trixi200@gmail.com

Tárgy: Tervfajta:

Rajzszám:

Lépték:

Munkaszám:

Dátum:Megrendelő:

Rajz:
Durbák Beatrix

(05-1616)

Tervező:

M=m.n.

2014. december

D-10./2014

Mr-3.

engedélyezési és kiviteli
Kazincbarcika, Dózsa György
utca csapadékvízelvezetés

engedélyezési és kivteli terve

Folyóka és TB 20/30/30
mederelem összekötése 3.

Kazincbarcika Város Polg. Hivatala
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
NA 40-es beton áteresz

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
NA 40-es beton áteresz

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
NA 40-es beton áteresz

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
NA 40-es beton áteresz

fodor.zsolt
Sokszög

fodor.zsolt
Téglalap



A-A metszet

Felülnézet

Cím:3519 Miskolc, Iglói utca 54.
Telefonszám: 06-30-2079274
E-mail: trixi200@gmail.com

Tárgy: Tervfajta:

Rajzszám:

Lépték:

Munkaszám:

Dátum:Megrendelő:

Rajz:
Durbák Beatrix

(05-1616)

Tervező:

M=m.n.

2014. december

D-10./2014

Mr-4.

engedélyezési és kiviteli
Kazincbarcika, Dózsa György
utca csapadékvízelvezetés

engedélyezési és kivteli terve

TB 20/30/30 és TB 40/70/50
mederelem összekötése

Kazincbarcika Város Polg. Hivatala
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
NA 40-es beton áteresz

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
400-as csővel csatlakoztatva

fodor.zsolt
Sokszög

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
20/30/30-as és 40/70/50-es 



DN 400
HOBAS cső

TB 40/70/50
mederelem

TB 40/70/50
mederelem

Kézi helyszíni
betonozás

40x40
betonlap

Kézi helyszíni
betonozás

10 cm
kavicságyazat

C8 csomópont

Cím:3519 Miskolc, Iglói utca 54.
Telefonszám: 06-30-2079274
E-mail: trixi200@gmail.com

Tárgy: Tervfajta:

Rajzszám:

Lépték:

Munkaszám:

Dátum:Megrendelő:

Rajz:
Durbák Beatrix

(05-1616)

Tervező:

M=m.n.

2014. december

D-10./2014

Mr-5.

engedélyezési és kiviteli
Kazincbarcika, Dózsa György
utca csapadékvízelvezetés

engedélyezési és kivteli terve

DN 400 HOBAS áteresz és TB
40/70/50 mederelem összekötése

Kazincbarcika Város Polg. Hivatala
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
NA 40-es beton áteresz

fodor.zsolt
Beírt szöveg
NA 40-es beton áteresz

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Beírt szöveg
NA40-es beton áteresz és 



A A

A-A metszet

DN 800 meglévő áteresz

DN 800 meglévő áteresz

Cím:3519 Miskolc, Iglói utca 54.
Telefonszám: 06-30-2079274
E-mail: trixi200@gmail.com

Tárgy: Tervfajta:

Rajzszám:

Lépték:

Munkaszám:

Dátum:Megrendelő:

Rajz:
Durbák Beatrix

(05-1616)

Tervező:

M=m.n.

2014. december

D-10./2014

Mr-6.

engedélyezési és kiviteli
Kazincbarcika, Dózsa György
utca csapadékvízelvezetés

engedélyezési és kivteli terve

Meglévő áteresz és a TB 40/70/50
mederelem összekötése

Kazincbarcika Város Polg. Hivatala
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap



A-A metszet

Felülnézet

Cím:3519 Miskolc, Iglói utca 54.
Telefonszám: 06-30-2079274
E-mail: trixi200@gmail.com

Tárgy: Tervfajta:

Rajzszám:

Lépték:

Munkaszám:

Dátum:Megrendelő:

Rajz:
Durbák Beatrix

(05-1616)

Tervező:

M=m.n.

2014. december

D-10./2014

Mr-7.

engedélyezési és kiviteli
Kazincbarcika, Dózsa György
utca csapadékvízelvezetés

engedélyezési és kivteli terve

CSÁ3. számú áteresz
kapcsolódásai

Kazincbarcika Város Polg. Hivatala
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Téglalap

fodor.zsolt
Sokszög

fodor.zsolt
Téglalap



"Sávozott terelőtábla"-4db + hosszirányú terelőfüzér

"Mozgó járművekre vonatkozó tilalmak vége"-KRESZ 59.ábra-2db

"Építést jelző tábla"-2db

"Sebességkorlátozás"-KRESZ 30.ábra-2db

"Útszűkület"-KRESZ 71.ábra-1db

"Útszűkület"-KRESZ 70.ábra-1db

"Előzési tilalom"-KRESZ 32.ábra-2db

"Úton folyó munkák"-KRESZ 80.ábra-2db

"Kikerülési irány"-KRESZ 20.ábra-1db

"Sávozott terelőtábla"-2db 
m

in
. 2

,7
5

Lakott területen lévő út állandó munkahelyeinek forgalomszabályozása

Cím:3519 Miskolc, Iglói utca 54.
Telefonszám: 06-30-2079274
E-mail: trixi200@gmail.com

Tárgy: Tervfajta:

Rajzszám:

Lépték:

Munkaszám:

Dátum:Megrendelő:

Rajz:

Durbák Beatrix
(05-1616)

Tervező:

M=m.n.

2014. december

D-10./2014

Mr-8.

engedélyezési és kiviteli
Kazincbarcika, Dózsa György
utca csapadékvízelvezetés

engedélyezési és kivteli terve

Kazincbarcika Város Polg. Hivatala
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

Részletrajzok - Általános
forgalomtechnikai mintaterv



szelvény
számtól

szelvény
számig

árok 
hossz (fm)

folyási 
fenéktől 

mBf

folyási 
fenékig 

mBf

esési 
magasság 

(m)

 vízgyűjtő 
jele

út menti rézsűről 
(m2)

külső 
vízgyűjtő 

jele

Telek-
nagyság

Beépítési 
30% (m2)

Vízgyűjtő 
jele

burkolt útról 
(m2)

összes 
vízgyűjtő 

(m2)

összes 
vízgyűjtő 

(ha)

átlagos 
lefolyási 
tényező

összegyülekezési 
idő terepen (min)

összegyülekezési 
idő árokban (min)

összegyülekezési 
idő (min)

i (l/s ha)     
csapadék 
intenzitás

Q (l/s) 
mértékadó 
vízhozam

Qm (m3/s) 
mértékadó 
vízhozam

1.árok 0 29,67 29,67 135,17 135,26 0,09 V2 64 V1 1702 511 V3 70 645 0,0645 0,78 10,00 0,33 10,33 300 14,99 0,01
2. árok 29,67 122,32 92,65 134,35 134,82 0,47 V5 284 V4 4589 1377 V6 191 1852 0,1852 0,76 10,00 1,03 11,03 300 57,30 0,06
3.árok 0 15,67 15,67 134,70 135,02 0,32 V8 53 V7 850 255 V9 35 343 0,0343 0,76 10,00 0,17 10,17 300 7,83 0,01
4.árok 0 22 22 134,92 135,02 0,10 V11 134 V12 1650 495 V10 49 678 0,0678 0,75 10,00 0,24 10,24 300 15,27 0,01
5.árok 0 31,9 31,9 134,29 134,68 0,39 V14 167 V13 2958 887 V15 65 1119 0,1119 0,76 10,00 0,35 10,35 300 40,88 0,04
6.árok 0 22 22 134,59 134,90 0,31 V17 103 V16 1451 435 V18 71 609 0,0609 0,76 10,00 0,24 10,24 300 13,85 0,01
7.árok 0 54 54 135,19 135,30 0,11 V20 119 V19 1449 435 V21 104 658 0,0658 0,75 10,00 0,60 10,60 300 14,89 0,01
8.árok 0 68 68 134,43 134,84 0,41 V23 181 V22 2425 728 V24 127 1036 0,1036 0,76 10,00 0,76 10,76 300 38,39 0,04
9.árok 0 66 66 133,75 134,14 0,39 V26 358 V25 1469 441 V27 144 943 0,0943 0,71 10,00 0,73 10,73 300 123,46 0,12
10.árok 0 32 32 133,28 133,75 0,47 V29 287 V28 941 282 V30 66 635 0,0635 0,69 10,00 0,36 10,36 300 191,29 0,19
11.árok 0 6 6 132,50 132,63 0,13 0 0,0000 0,69 10,00 0,07 10,07 300 191,29 0,19

Árok 
fenékszé

lesség 
(m)

F (m2)-
keresztm

etszeti 
terület

P (m)-
keresztme

tszeti 
kerület

R (m)-
hidrauliku

s sugár

Árok 
burkolat 
típusa

n-
érdességi 
tényező

s (m/s) 
függ n,R 

táblázatból
I -  lejtés 

v-
sebesség 

(m/s)

Vízsebess
ég 

vizsgálat, 
javaslat

Qt - 
levezethet

ő 
vízhozam 

(m3/s)
1.árok BÁ 0,012 17 0,0030 0,94 megfelel 0,01
2. árok 0,2 0,08 0,81 0,10 BÁ 0,012 19,2 0,0051 1,37 megfelel 0,11
3.árok BÁ 0,012 17 0,0204 2,43 megfelel 0,01
4.árok BÁ 0,012 17 0,0045 1,15 megfelel 0,01
5.árok 0,2 0,08 0,81 0,10 BÁ 0,012 19,2 0,0122 2,12 megfelel 0,17
6.árok BÁ 0,020 12,3 0,0141 1,46 megfelel 0,02
7.árok BÁ 0,020 13,6 0,0020 0,61 megfelel 0,01
8.árok 0,2 0,08 0,81 0,10 BÁ 0,012 19,2 0,0060 1,49 megfelel 0,12
9.árok 0,4 0,29 1,46 0,20 BÁ 0,012 30 0,0059 2,31 megfelel 0,68
10.árok 0,4 0,29 1,46 0,20 BÁ 0,012 30 0,0147 3,64 megfelel 1,07
11.árok 0,4 0,29 1,46 0,20 BÁ 0,012 30 0,0217 4,42 megfelel 1,30

Árok jele

Hidraulikai ellenőrzés

Átjárható 60/50 folyóka

Megegyezik a 10. árokkal

Árok paraméterei Vízhozam számítása
Árok jele

1. sz. táblázat: Árkok  ellenőrzése

Vízgyűjtő terület
Hidrológia

Átjárható 60/50 folyóka

Átjárható 60/50 folyóka
Átjárható 60/50 folyóka

Átjárható 60/50 folyóka

fodor.zsolt
Beírt szöveg
1. sz.-ú méretezési táblázat



szelvény
számtól

szelvény
számig

árok 
hossz 
(fm)

folyási 
fenéktől 

mBf

folyási 
fenékig 

mBf

esési 
magasság (m) árok jele

vízgyűjtő 
terület 
(m2)

összes 
vízgyűjtő 

(ha)

lefolyási 
tényező

átlagos 
lefolyási 
tényező

i (l/s ha)     
csapadék 
intenzitás

Q (l/s) 
mértékadó 
vízhozam

Qm (m3/s) 
mértékadó 
vízhozam

2 1852 0,19 0,76
3 343 0,03 0,76

0 5 5 134,16 134,14 0,02 2195 0,22 0,76 400 66,86 0,067
6 609 0,06 0,76
5 1119 0,11 0,76

0 7 7 133,79 133,75 0,04 2538 0,25 0,52 400 52,62 0,053
CSÁ3 0 26 26 133,28 132,63 0,65 8517 0,85 0,75 400 255,05 0,255

Átmérő

F (m2)-
keresztm

etszeti 
terület

P (m)-
keresztmetsz

eti kerület

R (m)-
hidraulikus 

sugár

b 
érdességi 
tényező

I -  lejtés
v-sebesség 

teljes töltésnél 
(m/s)

Qt - levezethető 
vízhozam teljes 
töltésnél(m3/s)

Árok 
ellenőrzése 

Qm<Qt

0,4 0,13 1,26 0,10 0,35 0,0040 0,95 0,12 megfelel

0,3 0,07 0,94 0,08 0,35 0,0057 0,91 0,06 megfelel
0,4 0,13 1,26 0,10 0,35 0,0250 2,37 0,30 megfelel

CSÁ2

2. sz. táblázat: Átereszek  ellenőrzése 
Hidrológia

Áteresz jele

Hidraulikai ellenőrzés

CSÁ1

fodor.zsolt
Beírt szöveg
 2. sz.-ú méretezési táblázat
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