
: Digi távközlési légvezeték

: Meglévő kisfesz. kötegelt légvezeték

: Invitech távközlési földkábel

: Telekom távközlési légvezeték

: Földrészlet határ

: Burkolatszél

: Betonoszlop

: Szekrény

: Vodafone távközlési légvezeték

Jelmagyarázat

: Tervezett védőcső

: Tervezett földkábeles csatlakozó

: Meglévő 1F légvez. csatlakozó

: Meglévő 3F légvez. csatlakozó

: Vízvezeték

: Szennyvíz, csatorna

: Gázvezeték

Megbízó:

ELMŰ Hálózati Kft.

1132 Budapest, Váci út 72-74.

M 1:500

M 1:250

Építendő földkábel típusa: NAYY-J 4×25 mm² RE 0,6/1 kV-os földkábel

Nyomvonalhossz: 10 m Kábelhossz: 27 m

Védőcsőhossz: 10 m Átmérő: KG-PVC Ø110 (nyíltárkos)

Védőcsőhossz: 3 m Átmérő: KPE Ø63 (oszlopon)

EOVVetület:

Munkaszám: Rajz megnevezése:

Nyomvonalrajz

Lépték:

Dátum: Rajzszám:

Alapszint: Balti

220067 NYRV-csatl_2200672022. január

Gyál, Wesselényi Miklós utca 32. (1822 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátása

Munka címe:

Felelős tervező:

Árvay Ádám

13-17530

Ellenőr:

Simon Zsolt

13-17231

1:500; 1:250

  Megjegyzések

- A kábeleket 0,6 m mélyen, homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni, a meglévő kábelektől térköztartóval

elválasztva.

- Meglévő közművek mellett kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárok ásó gép alkalmazása tilos!

- Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani.

- Az érintésvédelem módja kisfeszültségen nullázás, középfeszültségen védőföldelés.

- A kábelekre a közműkeresztezésnél és a jelölt helyeken védőcsövet kell húzni.

- Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni, kivitelezés során a

közműnyilatkozatban foglaltak betartása kötelező!

- A kivitelezés csak érvényes engedélyek birtokában kezdhető meg.

- A meglévő földkábeles csatlakozóvezetékek nyomvonala tájékoztató jellegű, pontosan nem ismert!

- A nyomvonalat külterületen a rajzon feltüntetett helyeken kábeljelzőkövekkel kell megjelölni.

- A rajzon használt jelkulcsok nem méretarányosak!

- Ez a terv az ELMŰ Hálózati Kft. szellemi tulajdona, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.
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Tárgy: Javaslat a gyáli 5172 hrsz.-ú ingatlanra a 
gázellátás visszakötésére vonatkozó tulajdonosi 

   nyilatkozat kiadásával kapcsolatosan 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának 2/16-od résztulajdonát képezi a Gyál, Puskás utca 11. szám alatti 5172 hrsz.-ú „kivett 
lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan.  
 
Vécsei Gábor (Gyál, Puskás utca 11.), tárgyi ingatlan 2/16-od résztulajdonosa elindította a gázszolgáltatás 
visszakötésének (saját nevére szóló csatlakozási szerződéskötés) ügyintézését az OPUS TIGÁZ Zrt.-nél. A szerződés 
aláírásához szükséges az ingatlan résztulajdonosainak hozzájárulása is. Vécsei Gábor kérelmet nyújtott be az 
Önkormányzat felé, a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírásával kapcsolatosan. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.) Gyál, Puskás utca 11. szám alatti, 5172 hrsz.-ú 3662 m2 területű, „kivett, lakóház udvar” művelési ágú ingatlan 

2/16-od rész résztulajdonosa hozzájárul, hogy Vécsei Gábor a saját nevére szólóan az OPUS TIGÁZ Zrt.-vel 
csatlakozási szerződést kössön a gáz szolgáltatásra (visszakötésre) vonatkozóan. 

b.) felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 2022. március 15. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó irodavezető-helyettes 
 
 
Gyál, 2022. február 01. 
 
            Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 

1 pld. tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat nyomtatvány 
1 pld. tulajdoni lap másolat 
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Tárgy: Javaslat a Gyál, 6473/9 hrsz. szám alatti ingatlan 
(Bartók Park) szennyvízbekötésével kapcsolatos tulajdonosi 
nyilatkozat kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 Kádár Komplex Mérnöki-tervező Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Kádár László tervező 
(GO, VZ-TEL, 01-1275) elkészítette a „2360 Gyál, Bartók park környezetrendezés hrsz.: 6473/9 
szennyvízelvezetés kiviteli terve” megnevezésű, VK-k-SZV-CL-01.0/00 tervszámú dokumentációt. A terv a Gyál, 
6473/9 hrsz. alatti ingatlanon (Bartók park) tervezett 1 db új, nyilvános illemhely szennyvízelvezetésére vonatkozó 
új bekötés tervét tartalmazza. 

A szennyvízelvezetés a Tompa Mihály utcában zöldterületen üzemelő Ø20/b szennyvízcsatornába 
bevezethető. A tervezett bekötés érinti az önkormányzati tulajdonban lévő 6473/8 hrsz.-ú (Tompa Mihály utca) 
közterületet. 

Kádár László közmű tervező kérte tárgyi munkával kapcsolatban a tulajdonosi nyilatkozat kiadását. 
Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentáció 

ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a.)   a gyáli 6473/8 hrsz.-ú (Tompa Mihály utca) közterületet érintően hozzájárul – Kádár László tervező (GO, 
VZ-TEL, 01-1275) által készített, „2360 Gyál, Bartók park környezetrendezés hrsz.: 6473/9 szennyvízelvezetés 
kiviteli terve” megnevezésű, VK-k-SZV-CL-01.0/00 tervszámú kiviteli terv szerinti - szennyvízbekötés 
létesítéséhez. 
b.)   a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 
 
Határidő:  2021. február 28. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést készítette: Kelevajda Mónika, ügyintéző 

Gyál, 2022. január 26.  
 
     Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 

Melléklet:  

 hivatali kapun érkezett dokumentumok 
 1 pld. kérelem 
 1 pld. műszaki leírás 
 1 pld. helyszínrajz 
 1 pld. hossz-szelvény 
 1 pld. munkaárok és csőbeágyazás mintaszelvénye 
 1 pld. beton tisztító akna általános terve 
 3 pld. illemhely tervlapok 
 1 pld. közműnyilatkozat 



KÁDÁR KOMPLEX Mérnöki – tervező, Tanácsadó, 
Szolgáltató és Kereskedelmi KFT. 

1222 Budapest, Szigetvári u. 27/b*tel.: 424-7527 
email: kadar.komplex@t-online.hu 
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Gyál Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal 
Gyál 
Kőrösi út 112-114. 
2360 
 
  levélszám: 4/2022 
  tervszám: 257 
 
Tárgy  Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás kérelme 

 

Tisztelt Cím! 

Kérjük a mellékelten benyújtott 2360 Gyál, Bartók park környezetrendezés hrsz.: 6473/9 

szennyvízelvezetés kiviteli terve dokumentáció és mellékletei felhasználásával a Babits 

Mihály utca területét, hrsz.: 6473/8 érintő szennyvízcsatorna bekötés építési munkához 

a közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulásukat kiadni szíveskedjenek. 

Engedélyes:  Gyál Város Önkormányzata 

Cím:  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

Adószám:  15730370-2-13 

Budapest, 2022. január 07. 

Köszönettel: 
 
 
 
 
 Kádár László 
 ügyvezető 
 
 KÁDÁR KOMPLEX Mérnöki – tervező, 
 Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.  
 1222 Bp. Szigetvári u. 27/b 
 mobil: 06-20-913-5301 
 
 
 
Melléklet: 1 pld. tervdokumentáció (DPMV jóváhagyással, eközmű nyilatkozattal) 
 
 



B A R T Ó K  P A R K  
KÖRNYEZETRENDEZÉS 
GYÁL BELTERÜLET  
H R S Z.:    6473/9 

 
BERUHÁZÓ - ÉPÍTTETŐ: 

NÉV: GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
CÍM: 2360 GYÁL, KŐRÖSI ÚT 112-114. 
 
GENERÁLTERVEZŐ: 
 

  

 

NÉV: BORD ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT. 
CÍM: 1068 BUDAPEST FELSŐ ERDŐSOR 3. 
TEL.   +36-20/939-69-68 
 

KÖZMŰ TERVEZŐ: 

NÉV: KÁDÁR KOMPLEX KFT. 
CÍM: 1222 BUDAPEST SZIGETVÁRI UTCA 27/B 
TEL. +36-20/913-53-01 

 

 

 

 

KÁDÁR LÁSZLÓ OKL. MÉLYÉPÍTÉSI MÉRNÖK 
FELELŐS TERVEZŐ 01-1275, GO, VZ-TEL 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

K  I  V  I  T  E  L  I  
TERVDOKUMENTÁCIÓ 
MUNKA SZÁMA: 257 
 
TERVFEJEZET: 

 KÖZMŰ - SZENNYVÍZELVEZETÉS 

DOK. NEVE:  

 CÍMLAP 

DOK SZÁMA:VK-k-SZV-CL-01.0/00 
DÁTUM: 2021-09 

TERVEZÉSI TERÜLET

Taksony, 2021. 01. 05.
KENK/2022/0010
Vevőkód: 140273
Ügyintéző: Márton Erika



B A R T Ó K  P A R K  
KÖRNYEZETRENDEZÉS 
GYÁL BELTERÜLET  
H R S Z.:    6473/9 

 
BERUHÁZÓ - ÉPÍTTETŐ: 

NÉV: GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
CÍM: 2360 GYÁL, KŐRÖSI ÚT 112-114. 
 
GENERÁLTERVEZŐ: 
 

  

 

NÉV: BORD ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT. 
CÍM: 1068 BUDAPEST FELSŐ ERDŐSOR 3. 
TEL.   +36-20/939-69-68 
 

KÖZMŰ TERVEZŐ: 

NÉV: KÁDÁR KOMPLEX KFT. 
CÍM: 1222 BUDAPEST SZIGETVÁRI UTCA 27/B 
TEL. +36-20/913-53-01 

 

 

 

 

KÁDÁR LÁSZLÓ OKL. MÉLYÉPÍTÉSI MÉRNÖK 
FELELŐS TERVEZŐ 01-1275, GO, VZ-TEL 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

K  I  V  I  T  E  L  I  
TERVDOKUMENTÁCIÓ 
MUNKA SZÁMA: 257 
 
TERVFEJEZET: 

 KÖZMŰ - SZENNYVÍZELVEZETÉS 

DOK. NEVE:  

 MŰSZAKI LEÍRÁS 

DOK SZÁMA:VK-k-SZV-ML-01.0/00 
DÁTUM: 2021-09 



BARTÓK PARK KÖRNYEZETRENDEZÉS  ÉPÍTTETŐ: GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
GYÁL BELTERÜLET   2360 GYÁL, KŐRÖSI ÚT 112-114. 
HRSZ.: 6473/9 

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ – 2021. SZEPTEMBER KÖZMŰ - SZENNYVÍZELVEZETÉS 

  

KÁDÁR LÁSZLÓ – Kádár Komplex kft 1222 Budapest, Szigetvári utca 27/b 
Tel.: +36-20/913-53-01 9/2 e-mail: kadar.komplex@t-online.hu 

TERV ÉS IRATJEGYZÉK 

 

 

2360 Gyál, Bartók park környezetrendezés 

hrsz.: 6473/9 szennyvízelvezetés kiviteli terve 

 

 

 Terv és iratjegyzék 

 Tervezői nyilatkozat 

 Műszaki leírás + illemhely adatai VK-k-SZV-ML-01.0/00 

 Költségvetés kiírás  VK-k-SZV-KV-01.0/00 

 Helyszínrajz VK-k-SZV-HR-01.0/00 

 Hossz-szelvény (SZ-1-0) VK-k-SZV-R-01.0/00 

 Munkaárok és csőbeágyazás mintaszelvénye, D425 KG akna 

általános terve VK-k-SZV-R-02.0/00 

 Beton tisztítóakna általános terve VK-k-SZV-R-03.0/00 

 

 

Budapest, 2021. szeptember hó 



BARTÓK PARK KÖRNYEZETRENDEZÉS  ÉPÍTTETŐ: GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
GYÁL BELTERÜLET   2360 GYÁL, KŐRÖSI ÚT 112-114. 
HRSZ.: 6473/9 

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ – 2021. SZEPTEMBER KÖZMŰ - SZENNYVÍZELVEZETÉS 

  

KÁDÁR LÁSZLÓ – Kádár Komplex kft 1222 Budapest, Szigetvári utca 27/b 
Tel.: +36-20/913-53-01 9/3 e-mail: kadar.komplex@t-online.hu 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
a 

2360 Gyál, Bartók park környezetrendezés hrsz.: 6473/9 szennyvízelvezetés kiviteli 
terve 

dokumentációhoz  
A felelős tervező neve: Kádár László 
Címe: 1222 Budapest Szigetvári utca 27/b 
Tervezési jogosultsági szám: MKSZ.:01-1275, GO, VZ-TEL 
 
A tervezett építési tevékenység: csatorna építés 
Az általa készített dokumentáció: kiviteli terv 
Építtető neve, címe: Gyál Város Önkormányzata 
 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
A tervezett építési tevékenység:  
Helye, címe, helyrajzi száma: 2360 Gyál,  Bartók park (hrsz.: 6473/9) 
Megnevezése, rövid leírása, jellemzői:  új csatorna építése 
Környezetének jellemzői, védettségi minősítése: Nem védett 
 
Alulírott Kádár László tervező, az 1993. évi XCIII. törvényben foglaltak alapján kijelentem, hogy a 
tárgyi létesítmény tervdokumentációjának készítése során betartottam a 96/2005. (XI.4.) GKM 
rendeletben foglaltakat a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó 
egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól, a 21/2018. (IX. 27.) ITM  rendeletben foglaltakat 
a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági 
Szabályzata közzétételéről. A tűzrendészeti, biztonságtechnikai, üzemegészségügyi és 
környezetvédelmi követelményeket a tervezés során figyelembe vettem. A dokumentáció készítése 
során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18 § (1) bekezdésében, valamint a tűz 
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 21. § (1) 
bekezdésében foglaltakat, a 30/2019. (VII.26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelettel közétett Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat betartottam illetve 
érvényesítettem. A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes környezetvédelmi rendelet előírásait 
betartottam. A tervezett műszaki megoldások megfelelnek a jelenleg hatályos országos érvényű 
szabványoknak és rendeleteknek, továbbá az eseti /szakhatósági/ előírásoknak. A tervezett 
műszaki megoldások az egyeztetések figyelembevételével megfelelnek az általános érvényű 
szakhatósági ill. az eseti előírásoknak, valamint a közmű üzemeltetők követelményeinek. A 
tervdokumentáció készítése a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-Eü együttes rendelet alapján biztonsági és 
egészségvédelmi koordinátor közreműködésével történt. A jogszabályokban meghatározottaktól 
eltérés és a vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldás nem vált szükségessé. A 
tervezett nyomvonal, ill. biztonsági övezete idegen magáningatlant nem érint. 
Kijelentem továbbá, hogy a tervezett vezeték nyomvonala nem érint gyógyhelyet, ásvány, 
gyógyvíz- és gyógyiszap lelőhelyet, termőföldet, vízi utat, vízi közlekedést, honvédelmi vagy 
katonai célú létesítmény működési, vagy helyi jelentőségű védett természeti területet. A tervezett 
létesítmény 4 km-es környezetén belül nincs repülőtér, fel- és leszállóhely, illetve rádió navigációs 
központ. A vezeték nem közelíti meg 100 m-nél jobban vasúti pálya szélső vágányának tengelyét.  
A munkára tervezési jogosultsággal rendelkezem.  
A vezeték építés nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet, kiemelt közcélú 
zöldterületet. A tervezett létesítmény a területre vonatkozó városrendezési szempontokkal és 
követelményekkel nem ellentétes. 
 
Budapest, 2021. szeptember hó 
Felelős tervező: 
 
 
 Kádár László Kádár Ildikó 
 vezető tervező ügyvezető 
 GO, VZ-TEL, 01-1275  

Kádár Komplex kft., 1222 Bp. Szigetvári u. 27/b 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

2360 Gyál, Bartók park környezetrendezés hrsz.: 6473/9 szennyvízelvezetés kiviteli 
terve 

 
1. ELŐZMÉNYEK 

A tárgyi ingatlant a Könyves Kálmán utca – Tompa Mihály utca – Babits Mihály utca - 
Kodály Zoltán utca – Juhász Gyula utca (Gyáli Bartók Béla Általános Iskola) által határolt 
beépítetlen zöldterület. Ennek külön terv szerinti környezetrendezési terve során egy új, 
nyilvános illemhely létesül, melynek vízellátását  és szennyvízelvezetését, valamint 
villamosenergia ellátását is biztosítani kell. Ennek érdekében készítettük el a tárgyi tervet, 
a generáltervező Bord Építész Stúdió kft. (1068 Budapest Felső Erdősor 3.) 
megbízásából. A létesítmény beruházója, építtetője Gyál Város Önkormányzata (2360 
Gyál, Kőrösi út 112-114.). 
 
2. TALAJMECHANIKA 

A tárgyi tervezés során Geotechnikai szakvélemény nem készült. A korábbi adatok szerint 
a tárgyi közműépítéssel érintett területen feltöltéses, sárgásszürke, homokos-kavicsos, 
helyenként iszapos talajrétegződéssel kell számolni. A munkaárok függőleges pallójú, 
zártsorú dúcolás védelmében lehet kiemelni. A kitermelt talaj II. – III. fejtési osztályba 
tartozik, ágyazati rétegként nem építhető be, de egyéb visszatöltésre alkalmas. 
Talajvízzel a közműépítés során számolni nem kell. 
 
3. MEGLÉVŐ KÖZMŰVEK 

A meglévő közművek nyomvonalát az illetékes közműszolgáltatók adatszolgáltatása, 
valamint az e-közmű rendszeren keresztül beszerzett adatok alapján vettük figyelembe, 
de nyomvonaluk csak tájékoztató jellegű. Pontos helyzetüket kutatóárkokkal kell feltárni. A 
terv a vízellátás, csatornázás, gázellátás, villamosenergia ellátás, távközlés vezetékeit 
érinti. A meglévő közművek környezetében gépi földmunkavégzés tilos, csak óvatos kézi 
földmunka megengedett. 
Az eközműadat beszerzés száma: 547757106_20210831_060000 
A DPMV eközmű adatszolgáltatása a meglévő vízbekötéseket nem tartalmazta, ezért 
azokat nem volt módunkban feltüntetni. Helyszíni felmérésünk szerint a tervezett víz és 
szennyvízcsatorna nyomvonala meglévő vízbekötést nem érint. 
 
4. A TERVEZETT SZENNYVÍZELVEZETÉS ISMERTETÉSE 

A tárgyi terület szennyvízelvezetési szempontból a DPMV Zrt. szolgáltatási területéhez 
tartozik. A terület elválasztott rendszerben csatornázható. A tárgyi terület 
szennyvízelvezetéséhez az elvi tájékoztatást megkértük, de az jelen tervezés határidejéig 
még nem érkezett meg.. A szakmai gyakorlatunk alapján úgy gondoljuk, hogy a tárgyi 1 
db nyilvános illemhely szennyvízelvezetése a Tompa Mihály utcában zöldterületen 
üzemelő ϕ20/b szennyvízcsatornába bevezethető. A tervezett nyilvános illemhelyek 
szennyvízelvezetési igénye 1,5 m³/nap, 0,12 l/s. 
A nyilvános illemhely (tervünkben WC jelű) szennyvízelvezetését az SZ-1-0 jelű 
szennyvízcsatornával kötjük be a befogadóba ϕ20/b bekötőcsatornával. A befogadó 
csatorna meglévő tisztítóaknájához (tervünkben M1 jelű) a tervezett csatorna az akna 
falának koronafúróval történő megfúrását követően, KGFP idommal csatlakozik. Ezt 
követően a tervezett csatorna a helyszínrajzon megadott kitűzési adatok szerint halad a 
nyilvános illemhelyek gépészeti csatlakozási helyéig. Az épület csatlakozás előtt 2,0 m-re 
tisztítóakna létesül. 
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A tervezett csatornák vízszintes vonalvezetését az VK-k-SZV-HR-01.0/00 sz. helyszínrajz, 
magassági adatait az VK-k-SZV-R-01.0/00 sz. hossz-szelvény tartalmazza. 
 
5. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

Az alkalmazott csatorna ϕ16 – ϕ11/KG-PVC-U, SN8, SDR34 MSZ EN 1401 csőből épül. A 
csatornák ágyazata 10 cm vtg., a csőzóna 30 cm vtg. homokos kavicsból készül, Dmax= 20 
mm. Az ágyazatot Tr= 85% tömörségi fokra kell tömöríteni. Az ágyazati zóna feletti 
földvisszatöltés tömörsége Tr= 90% legyen. Az út pályaszerkezet alatti 50 cm vtg. 
földvisszatöltés tömörsége Tr= 95% legyen. Az építés során az 1,20 m-nél mélyebb 
munkaárkot függőleges pallójú dúcolás védelme mellett lehet kiemelni.  
Az S1 jelű tisztítóakna C 30/37 - XF2 ill. XA2 min. beton egy. elemekből készülnek, 20 
műanyag bevonatos aknahágcsóval, 600 mm nyílású, MSZ EN 124 szerinti D400 terh. o. 
öv. aknafedlapokkal. A 75 cm-nél nagyobb bukó esetén ejtőcsöves tisztítóaknát kell 
beépíteni. A vízzel érintkezõ belsõ felületeket 20 mm vtg. vízzáró vakolattal, vagy ezzel 
egyenértékű bevonattal kell ellátni. Az aknák és csatorna csatlakozásánál KGFP 
csatlakozó idom építendő be. Zöldterületen az aknafedlapokat 20x20 cm vtg. 
keresztmetszetű C25/30-XC2-16-F1(MSZ EN 206-1) min. betongallérral kell körbe venni. 
A telekhatáron belüli a hossz-szelvényen megjelölt számú tisztítóaknák KG elemekből 
készülnek, öv. fedlap lefedéssel, műanyag KG 425 mm belső átmérőjű elemekből. Az 
aknák szerkezetileg aknafenék- elemből, aknafalcsőből, teleszkóp- csőből, fedlapból és a 
szükséges tömítőelemekből épülnek fel. Az aknafenék elemek 110, 160 és 200 mm-es 
csatornacsőhöz polipropilénből fröccsöntéssel, 250, 315 és 400 mm-es csőhöz pedig 
polietilénből rotációs öntéssel készülnek. Az aknafenékelem gyárilag kialakított. A 

folyásfenék 1,5%-os lejtésű. Az aknafenekek egyenes átfolyós kivitelben, illetve 45°-os 
balos, jobbos vagy mindkétirányú becsatlakozásokkal készülnek. A nem kívánt 
becsatlakozási irányt egy későbbi rákötésig KG végelzáródugóval zárhatjuk Ie. A KG 
csövekhez kialakított csatlakozócsonkok gyárilag behelyezett és rögzített ajakos 
tömítőelemekkel kerülnek kiszállításra. Az akna falát különösen rugalmas, hullámos falú 
PVC-cső képezi. A bordás csövet nagyfokú rugalmassága védi a beépítés utáni 
talajátfagyásból vagy egyéb talajmozgásból lehetséges sérülésektől. Az aknafenék és az 
aknafalcső vízzáró illesztését az aknafenék tartozékaként szállított gumigyűrű biztosítja. A 
tokos kivitelű aknafalcsövek gumigyűrű segítségével vízzáróan toldhatók. 
Fedlapként az aknához speciálisan illeszkedő gömbgrafitos öntvény (ductil) fedlap áll 
rendelkezésre. Zöldterületen az aknafedlapokat 20x20 cm vtg. keresztmetszetű C25/30-
XC2-16-F1(MSZ EN 206-1) min. betongallérral kell körbe venni. A fedlap kialakítása 
olyan, hogy a hozzá kapcsolódó, külön tételként szállított teleszkópcsőbe bedugva 
fülekkel reteszelődik. A teleszkópcsővel együtt szállított puha, habosított gumigyűrű 
biztosítja, hogy a kapcsolat vízzáró legyen és a teleszkópcső az akna- falcsőben könnyen 
mozoghasson. Zöldterületen az aknafalcső tetejére felhelyezhető műanyag fedIap, illetve 
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út alatt a 315-ös aknákhoz teleszkópcsöves 3t terhelhetőségű műanyag fedlap is 
alkalmazható. Az aknafalcső bármely pontján a helyszínen 110 illetve 160 mm-es 
átmérőjű becsatlakozás készíthető. Ehhez a pontos méretet biztosító koronafúró 
szükséges. A munka kivitelezése ragasztás- és hegesztésmentesen végezhető el. A 160 
mm feletti átmérőjű aknafal csatlakozócsonk egyedi igény szerint gyárilag kerül 
kialakításra.  
Amennyiben az aknafalra történő rácsatlakozás magassága az akna folyásfenekétől 
mérve 75 cm-nél magasabban kerül kivitelezésre, a tisztítóaknákba és a mászható 
aknákba utólagosan beépíthető csőcsatlakozócsonk valamint KG csövek és idomok 
segítségével előírás szerinti külső ejtőcsöves bukóakna konstrukció alakítható ki. 
Törekedni kell arra, hogy az ejtőcső függőleges része lehetőleg közel legyen az 
aknafalhoz. Az aknafal és az ejtőcső között és körül, földbeton visszatöltés célszerű 
(cement - homok arány 1 : 4 - 6).  
Az alkalmazott öntvényeknek, elemeknek és technológiának meg kell felelni az MSZ 
EN124 szabvány, D400 terhelési osztály előírásainak, valamint a 3/2003 (T25) BM-GKM-
KVVM együttes rendelet követelményeinek és Építőipari Műszaki Engedéllyel kell 
rendelkezniük.  
A csatorna kivitelezési munkáinak megkezdése előtt a befogadó meglévő csatorna 
üzemképességét, állagát ellenőrizni kell. A csőanyag alapvetően vízzáró, ezért az MSZ 
10311/86 szabványban foglaltak szerint kell meghatározni a vízzáróságot. A tervezés 
során az épületektől, közművektől, fáktól előírt szabványos védőtávolságokat betartottuk. 
A tervezett csatorna és meglévő közművek keresztezésénél az érintett 
közműszolgáltatóknak a mellékelt eközmű nyilatkozatban tett előírásait kell figyelembe 
venni. 
Épülő főbb mennyiségek: 
ϕ16/KG-PVC-U, SN8, SDR34 MSZ EN 1401 9 fm 
ϕ11/KG-PVC-U, SN8, SDR34 MSZ EN 1401 54 fm 
beton akna tele fedlappal 1 db 
KG akna tele fedlappal 2 db 
 
6. MUNKAVÉDELEM - KÖRNYEZETVÉDELEM 

6.1. Munkavédelem 

A tervezés során figyelembe vettük és a kivitelezés során is betartandók az alábbiakban foglaltak: 
 a létesítmény telepítésére vonatkozó, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet az országos 

településrendezési és építési követelményekről. (OTÉK) 
 1993. évi XCIII. törvényt a munkavédelemről 
 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendeletet a munkavédelmi törvény végrehajtásáról 
 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 
 45/2004. (VII.26.) BM-KvVm együttes rendelet 
 MSZ 172 Érintésvédelmi Szabályzatát 
 MSZ 17305:1983. sz. szabványt, Munkavédelem, Anyagmozgatási munkák általános 

biztonságtechnikai követelményei 
 MSZ 04-963-1:1987. sz. szabványt, Munkavédelem, Építőipari gépek 

A használat szempontjából munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások, melyek közül külön kiemeljük az alábbiakat: 
A kivitelezés és szerelés során a munkahelyi munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség-és 
környezetvédelmi előírásokat a kivitelező ill. szerelő vállalatnak kell megadni és azok betartásáról 
gondoskodni. 
A munkát csak szakképesítéssel rendelkező, balesetvédelmi oktatásban részesített dolgozók 
végezhetik! 
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A közterületen folyó munkáknál a munkaterület elkorlátozása. 
A munkaterület éjszakai megvilágítása. 
A jármű és gyalogos forgalom biztonságos átvezetése a munkaterület körzetében. 
Sűrű közműhelyzet miatt 2,0 m mélységig a földkiemelést fokozott figyelemmel kell végezni! 
A terven a közműveket az üzemeltetők adatszolgáltatása alapján ábrázoltuk. Miután a közművek 
nyomvonalai nem határozhatók meg mindenhol egyértelműen, a helyszínrajz vonatkozó részeit 
tájékoztató jellegűnek kell tekinteni! Ezért az építendő vezeték nyomvonalán útkereszteződésben 
és közműkeresztezéskor csak kézi feltárás végezhető! 
Munkaárok vagy munkagödör terv szerinti dúcolása, a felhasznált dúcanyag minősége, a dúcolat 
naponkénti ellenőrzése, ezen túlmenően is szükség szerint a dúcolat karbantartása. 
Ha a munkavégzés valamely okból több napig szünetel, a munkaárokban vagy a munkagödörben 
a munkát folytatni csak a dúcolat teljes felülvizsgálata után szabad! 
Munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni! 
A munkaárokban történő vezeték, vagy műtárgy építésével kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a 
kivitelező figyelmét: 
Ha a munkaárokban, vagy munkagödörben az építendő vezeték, vagy műtárgy mellett meglévő 
közművezeték is van, akkor a tervben meghatározott módon az üzemelő vezetéket biztosítani kell! 
Emelőgép, daru használatánál közelben lévő légvezetékek üzemeltetésének felügyeletét 
biztosítani kell! 
Ezen túlmenően, ha az üzemelő vezeték: 
Gázcső: 
A dohányzás tilos. Nyílt láng használata a munkaárokban vagy a munkagödörben a szolgáltató 
Technológiai Utasításai, valamint Munkavédelmi Szabályzata szerint történhet. Gázszivárgás 
észlelése esetén a munkaárkot, vagy munkagödröt azonnal ki kell üríteni! A szolgáltató .ügyeletét 
értesíteni kell! A hiba elhárításáig a munkaterületet le kell zárni, nyílt láng, dohányzás az érintett 
területen tilos! 
Vízcső: 
A nyomócső törésekor a víz a munkaárkot vagy munkagödröt elárasztja, ezért a munkaárokban a 
menekülés céljából létrákat kell elhelyezni a munkaárokban tartózkodók létszámának 
függvényében, de legalább 10 m-enként! A létrák elhelyezését, állékonyságát és rögzítését 
naponként ellenőrizni kell! 
A szolgáltató ügyeletét értesíteni kell. 
Csatorna: 
Ha a csatorna a munkaárok, vagy munkagödör felé levegőzik, a nyílt láng használatát és a 
dohányzást meg kell tiltani. Nagy intenzitású zápor után a csatorna nyomás alá kerülhet. Tégla, 
vagy kőfalazatú csatorna esetében a kellően le nem terhelt, szabadon lévő csatorna mellett 
munkát végezni tilos mindaddig, amíg a csatorna nyomás alatt van! Fertőzés veszélyének 
elkerülésének érdekében az esetleg megsérült csatorna, vagy csatorna-akna falazatot ki kell 
javítani! Csatornatörés, vagy csatornaszivárgás esetén a munkaárkot ki kell üríteni! Értesíteni kell a 
szolgáltató ügyeletét. 
Elektromos vezeték: 
A munkáknál szigorúan be kell tartani a szolgáltató közműnyilatkozatában és üzemeltetői 
előírásában foglaltakat és a 2/2013. (I.22.)NGM rendelet előírásait. A munkaárokban, vagy 
munkagödörben szabadon vezetett kábelek biztosítását és sérülés elleni védelmét meg kell 
építeni! 
Ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a munkavégzés során a kábelek megsérülhessenek, a sérült 
kábel közelében a munkavégzés tilos! A megsérült kábel kijavítására ki kell hívni a terv 
közműegyeztetésében szereplő szolgáltatót az illetékes szolgáltató ügyeletét. Kis- és közép- és 
nagyfeszültségű hálózat esetén a hálózat környezetében, a nyomvonaltól 1,5-1,5 m távolságra, 
valamint szabadvezeték hálózat, továbbá közvilágítási tartószerkezettől minden irányban 3 m-re 
gépi földmunka nem végezhető. 
Kábelsértés esetén az áramszolgáltatót azonnal értesíteni kell. 
A távvezeték biztonság övezetében végzett munkák során tilos a távvezeték feszültség alatt álló 
sodronyait testtel, géppel, bármilyen eszközzel érinteni! 
Az építési munka idejére szakfelügyeletet kell rendelni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése 
előtt 15 munkanappal írásban kell megrendelni. 
Távhőellátási vezeték: 
A közmű építéssel érintett területen üzemelő távhővezeték nem található. 
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Kábelek: 
A munkáknál szigorúan be kell tartani a 2/2013. (I.22.)NGM rendelet előírásait. A munkaárokban, 
vagy munkagödörben szabadon vezetett kábelek biztosítását és sérülés elleni védelmét meg kell 
építeni! 
Ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a munkavégzés során a kábelek megsérülhessenek, a sérült 
kábel közelében a munkavégzés tilos! A megsérült kábel kijavítására ki kell hívni a terv 
közműegyeztetésében szereplő szolgáltatót az illetékes szolgáltató ügyeletét. 
 
Forgalomkorlátozás: 
A tárgyi munkához külön forgalomkorlátozási terv készül. 
 

6.2. Környezetvédelem 

6.2.1. Veszélyes hulladékok 
Útburkolat bontásánál: bontásból származó aszfaltmaradékok 
Csőelőkészítésnél, szigetelésnél: 
tisztító folyadék, alapozó folyadékok, hígítók, festékek maradékai, göngyölegei, segédanyagai 
A veszélyes hulladékok keletkezését, ártalmatlanítását, gyűjtését, tárolását a 98/2001 (VI. 15.) 
Korm. sz. rendelet, a 91/689 EGK irányelv és a NKM Földgázhálózati kft. Környezetvédelmi 
Szabályzata (15/2007. Ügyvezetői Utasítás) szerint kell kezelni, és a hulladékkal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XI. 11.) Korm. rendeletben 
foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 

6.2.2. Zajvédelem 
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a környék lakói nyugalma érdekében kerülni kell a 
felesleges zajokat. A járművek, építőipari gépek csak a feltétlenül szükséges ideig működjenek! 
A 27/2008.(XII.03.)KVVM-EÜM együttes rendelet rendeletben előírt zajszintet ne lépje túl az építési 
tevékenység zaja a munkahely környezetében. Ha várhatóan túllépi, a környezetvédelmi 
hatóságtól kell a zajkibocsátási határérték megállapítását kérni! 
A 314/2005.(XII.25.)Korm. rendelet 1., 2. és 3. sz. melléklete értelmében a jelen beruházás 

 nem környezeti hatásvizsgálat köteles 
 nem egységes környezetfelhasználási engedélyhez kötött 
 és nem a Felügyelet döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

tevékenység. 
6.2.3. Levegőtisztaság-védelem 

Az üzemelő vezeték megbontásánál, nyomáspróbájánál erős, kellemetlen szag képződhet. 
A szaghatást a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. 
A lakosságot a kivitelezés helyéről, idejéről, valamint arról, hogy a szaghatás egészségre nem 
ártalmas, a Budapesti Újságban időben tájékoztatni kell. 
 
7. TŰZVÉDELEM 

A nem KPE anyagú vízellátási munka 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel közétett Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint a munka az ”E” jelű, ”Nem tűzveszélyes” osztályba 
tartozik. A PE anyagú vízellátási munka a 30/2019. (VII.26.) BM rendelettel módosított 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelettel közétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint "D" jelű mérsékelten 
tűzveszélyes osztályba tartozik, kivéve a fűtőszálas karmantyús, vagy tompahegesztéses kötési 
helyeket, melyek "A" jelű fokozottan tűz- és robbanásveszélyes osztályúak. A PE cső anyagának 
fizikai tulajdonságai folytán éghető, ezért az építkezés ideje alatt a cső közelében, illetve a 
munkaárokban az acél szerkezet hegesztésénél fokozott elővigyázatosság szükséges. 
 
Budapest, 2021. szeptember hó 
 
 
 
 Kádár László Kádár Ildikó 
 vezető tervező ügyvezető 
 GO, VZ-TEL, 01-1275 Kádár Komplex kft., 1222 Bp. Szigetvári u. 27/b 
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A TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLATA 
 
Tervező a kiviteli tervdokumentációhoz elkészítette és csatolta a kiviteli terv műszaki tartalmára 
vonatkozó jogszabályi előírás alapján meghatározott tételes költségvetési kiírást árazatlan formában. 
Tervező a PTK általános szabályaira hivatkozva a költségvetés használatát az alábbiakban határozza 
meg. 
 
A tervezői költségvetési kiírás bármely szakember által, egy az egyben történő beárazása és az ebből 
adódó, vagy erre vonatkoztatott bármely (műszaki, anyagi jogi stb.) hivatkozás megalapozatlan és 
semmis, mivel a hivatkozás ilyen esetben a tervdokumentáció műszaki tartalmának ismerete és a 
költségvetési kiírás felelős tartalmi ellenőrzése hiányában történik. Tervező ezért a tervezői 
költségvetési kiírás felhasználásához az alábbi szempontok teljesülése esetén járul hozzá: 
 
 A szakember a beruházás helyszínét műszaki szempontból, továbbá a használatra kész, az 

üzemelésre és a rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításhoz szükséges mértékben 
megismerte. 

 A szakember a kivitelezési tervdokumentációt, mind alaki, mind pedig tartalmi szempontból 
megvizsgálta, és írásban nyilatkozott, hogy az álláspontja szerint a megvalósításra alkalmas-e, 
azt teljes körűnek és hiánymentesnek találta-e, amennyiben nem akkor kezdeményezte 
tervezővel a műszaki egyeztetést mindaddig, míg az alkalmasság és a teljes körűség álláspontja 
szerint nem áll be. 

 Szakember a megvalósítással kapcsolatos valamennyi körülményt – különös tekintettel a 
beruházás építési munkáinak megvalósíthatóságára – az elvárható gondossággal tanulmányozott. 

 Szakember a kivitelezési terveket, a szöveges leírásokat és a költségvetési kiírásokat – beleértve 
minden szakágat –, műszaki és számszaki szempontból összehasonlított és megvizsgált, és 
megértette azok műszaki összefüggéseit. 

 A szakember elfogadta azt, hogy a tervezői költségvetési kiírás csak és kizárólag tájékoztató 
(informatív) jellegű és segítségnyújtó kiírás, ezért a megvalósítás során a tervezők által készített 
költségvetési kiírást, mint tájékoztató, segítséget adó költségvetési kiírást használja. 

 A beruházási összeg nem a tervezői költségvetési kiírás, hanem a szakember által külön 
elkészített, a rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításhoz szükséges és elégséges 
műszaki tartalommal rendelkező költségvetési kiírás alapján keletkeztetett. 

 Szakember elfogadja, hogy a megvalósítás folyamatában kizárólag a saját költségvetési kiírását 
tekinti érvényesnek, ezért jogállása esetén, és azt követően a tervezővel szemben sem a 
kivitelezési dokumentációra, sem pedig a tervezői költségvetésre hivatkozással követelést 
(pótköltség, többletköltség, kártérítési igény stb.) nem támaszt, és sem minőségi, sem mennyiségi 
kifogást nem emel. 

 A mennyiségekért, és a teljességért kizárólag a szakember tartozik felelősséggel. 
 
A fenti szempontok, feltételek együttesen kell teljesüljenek és erről szakembernek írásban kell 
nyilatkoznia. Nyilatkozat hiányában generáltervező és a szakági tervezők nem járulnak hozzá a 
kivitelezési tervdokumentáció költségvetési kiírásainak felhasználásához. 
 
Budapest, 2020. április hó 
Felelős tervező: 
 
 
 Kádár László Kádár Ildikó 
 vezető tervező ügyvezető 
 GO, VZ-TEL, 01-1275  

Kádár Komplex kft., 1222 Bp. Szigetvári u. 27/b 
 
 



VK-k-SZV-KV-01.0/00 KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
2360 Gyál, Bartók park környezetrendezés

hrsz.: 6473/9 szennyvízelvezetés kiviteli terve

Tsz.: 257

Sorszám Tétel mennyiség
mérték-
egység

I. Építéselőkészítő és bontási munkák
1 Biztonsági védőkorlát 63,00 fm

II. Földmunka
1 Munkaárok földkiemelése közművesített területen 

kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, 
dúcolt árokból, 3.0 m árokszélességig, III. o. 
talajból, 2.0 m mélységig 96,39 m3

2 Földvisszatöltés munkaárokba tömörítés nélkül, a 
vezeték felett, mellett 30 cm és alatt 15 cm 
vastagságig, hozott homokos kavicsból 30,49 m3

3 Földvisszatöltés munkaárokba tömörítés nélkül a 
vezetéket környező 50 cm-ig 11,34 m3

4 Földvisszatöltés munkaárokba tömörítés nélkül a 
vezetéket környező 50 cm-n túli szelvényben 54,56 m3

5 Tömörítés a vezeték felett és mellett ”J” 
tömörítési talajosztályban, Trg=85% tömörségi 
fokra 30,49 m3

6 Tömörítés a vezeték felett és mellett ”K” 
tömörítési talajosztályban, Trg=90% tömörségi 
fokra 65,90 m3

7 Kiszoruló föld elszállítása, vagy telken belüli 
elhelyezése 31,19 m3

III. Felépítmény
1 16/KG-PVC-U, SN8, SDR34 MSZ EN 1401 

csatorna építése tokos kötéssel, földárokban 9,00 fm
2 11/KG-PVC-U, SN8, SDR34 MSZ EN 1401 

csatorna építése tokos kötéssel földárokban 54 00 fmcsatorna építése tokos kötéssel, földárokban 54,00 fm
3 Csatornák és aknák különféle vizsgálatai 

vizzárósági vizsgálat 63,00 fm
4

Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, 
habarcsos illesztéssel,  beépített csatlakozó 
elemek nélkül,, földmunka és dúcolás nélkül, 
belső csőátmérő: 100 cm, 60 cm magasságig, 
LEIER AFE 100/50 L KN beton akna-fenékelem, 
csaphornyos illesztésű, künet nélkül, V1-T1-A1, 
CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1218 [vagy 
műszakilag ezzel egyenértékű], beton min. C 
30/37 szilárdsági osztályú, XF2 ill. XA2 1,00 db

5 Beton aknamagasító elem elhelyezése,
cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső 
átmérővel, 70 cm magasságig, LEIER AGY 
100/50/9 L+H aknagyűrű csaphornyos 
illesztéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 
32,5 S, Cikkszám: HUTJS1168 [vagy műszakilag 
ezzel egyenértékű], beton min. C 30/37 
szilárdsági osztályú, XF2 ill. XA2 1,00 db

6 Künet monolit betonból, aknában [vagy 
műszakilag ezzel egyenértékű] beton min. C 
30/37 szilárdsági osztályú, XF2 ill. XA2 0,16 m3

1. oldal, összesen: 2 2021. szeptember hó
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Sorszám Tétel mennyiség
mérték-
egység

7
Künet koppásálló burkolat, vagy bevonat két 
összetevőből álló műgyantából,
két rétegben felhordva, vízzáró kivitelben, Amerin 
DT-V fokozottan vegyszerálló epoxi bázisú 
bevonat
Amerin D-2/GT epoxi bázisú alapozó A+B 
komponens [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] 0,80 m2

8
Beton vagy vasbeton felső szűkítő elhelyezése, 
csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső 
átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm, LEIER ASZ 
100/60/30 L akna-szűkítőelem, csaphornyos 
illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, 
Cikkszám: HUTJS1530 [vagy műszakilag ezzel 
egyenértékű] 1,00 db

9 Aknahágcsó beépítése műanyag bevonatú 
alumínium vagy köracélból, Aknahágcsó 
köracélból 18 mm átmérővel Hvz 110, vízzáró 
cementhabarcs [vagy műszakilag ezzel 
egyenértékű] 5,00 db

10 öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése 
cementhabarcs rögzítéssel, ø600 mm, 130 mm 
magas, D400 MSZ EN124 1,00 db

11
Csatlakozóhely készitése csatornavezetékben 
vagy aknafalban, KGFP csatlakozó idommal, 16 2,00 db

12
Csatlakozóhely készitése csatornavezetékben y
vagy aknafalban, KGFP csatlakozó idommal, 11 1,00 db

13 Zöldterületi aknafedlapoknál 20x20 cm vtg. 
keresztmetszetű C25/30-XC2-16-F1(MSZ EN 206-
1) min. betongallér 0,53 m3

14 D425 KG aknák, öv. fedlap lefedéssel 
földárokban szerelve 2,00 db

2. oldal, összesen: 2 2021. szeptember hó
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A tervezett S1  jelû tisztítóaknákat elõregyártott elemekbõl kell megépíteni. 
Az MSZ EN 1917 szabványhoz igazodva, az e.gy. b. tisztítóaknák betonminõsége
 - egyesített rendszerû és szennyvízcsatornák esetén - legalább C 30/37 szilárdsági 
osztályúnak kell lenni. 
A környezeti hatásokkal szemben elvárt követelmények: XF2 ill. XA2.
Az aknafenék kiképzése csõmagasságig, azaz a künet teljes 
szelvénymagasságig kerül kialakításra.
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BGNP-AU-EU Mono, automatikus, akadálymentes illemhely 

 

Rövid Leírás: 

 

A víz és csatornarendszert feltételező, automatikus működésű nyilvános WC 

jellemzően rozsdamentes acélból készül. Könnyű tisztántarthatósága, valamint ügyféltértől 

elkülönített szerviztere miatt higiénikus, egyszerű működtetést biztosít fenntartójának. 

Automatikus működtetésű bejárati ajtóval, beépített kommunikációs egységgel, világítással, 

fűtéssel, szellőzéssel szerelt toalett ügyféltere komfortos, mozgássérültek részére 

akadálymentesített, könnyen kezelhető. Külső megjelenése, rozsdamentes acél burkolattal 

modern stílusú környezethez illeszkedik, de igény szerint a választható falfelületeknek 

köszönhetően egy rusztikus városképpel is harmonizál. 

 

Műszaki leírás: 

 

A BGNP-AU-EU Mono automatikus illemhely talajszinten való elhelyezéséhez, külön 

alapozás szükséges, amelybe az előszállított alapkeret kerül beépítésre. (Gyártó által 

biztosított tervrajz alapján.) 

Az épület már előszerelt állapotban kerül a helyszínre, ahol csak a végszerelést kell elvégezni 

ill. a szükséges közműcsatlakozások bekötését végrehajtani. 

A közművek bekötése után a berendezés üzemkész állapotba kerül. 

Közműveket érintő műszaki paraméterek: 

      Névleges feszültség:    230V/32A 

 Kieg. védelem (áramvédő kapcsoló)             230V/40A; 30mA 

 Padlófűtés (DEVI fűtőkábel):  230V/1,2 KW 

 Vízcsatlakozás:    1” 

 Szennyvízcsatlakozás:   NA 110 (PVC) 

 

Vázszerkezet és burkolatok anyaga: Wnr1.4301 minőségű rozsdamentes acéllemez, illetve 

rozsdamentes zártszelvény. 

Hőszigetelés: 40 mm-es polisztirollemez, mely az acéllemez falak közé kerül beépítésre. 

Vezérlés, ajtónyitás: Az illemhelyeken az elektromos ajtózár nyitását nyomógomb 

segítségével érhetjük el. Opcióként választható érmebedobásos beléptetésnél a nyitást fizetés 

után a érmevizsgáló végzi. Az érmevizsgáló magyar hivatalos pénzérméket fogad el (5;10; 20; 

50; és 100 Ft-os érméket). 

Nyitás kezdeményezhető a kezelőtérből, a kapcsolószekrényen elhelyezett nyomógombbal 

vagy az ügyféltérből a „vésznyitó” nyomógomb megnyomásával. 

A további használati funkciók automatikus vezérlésűek 

Világítás: A világítótestek megfelelő IP- védettségűek és energiatakarékos világítótestekkel 

szereltek. A kültéri és az ügyféltéri világítást alkonykapcsoló vezérli. 

Fűtés: Az épület elsődleges fűtését egy méretezett elektromos fűtőkábellel kiépített 

padlófűtés biztosítja, amelyet termosztát vezérel. 

Szellőztetés: A vezérelt szellőztetést a kézszárító végzi, a szabadtérből szívott frisslevegővel. 

Víz és csatornarendszer: Az 1” keresztmetszetű hálózatról egy főcsapon és egy vízszűrőn jut 

a víz a berendezés belső rendszerébe, amely három vízvételi helyet jelent. 

- Mosdó csaptelep 

- WC-öblítő 

- A takarítószemélyzet vízvételét biztosító csaptelep. 

A vízrendszer része egy nyomásérzékelő, amely vízhiány esetén a használatot letiltja. 

A szennyvízrendszer, NA 110 mm-es PVC hálózatra csatlakozik. 
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Az illemhely felszereltsége, szolgáltatásai: 

 

- Központi vezérlőelektronika, működést ellenőrző kontroll funkcióval, fő működési 

jellemzők módosíthatók. 

- A felhasználó felé egy színes grafikus LCD monitoron LED-es világító ábrák 

szolgáltatnak információt. (Illemhely foglaltsága és egyéb működési állapota) 

- Automatikusan nyíló vendégtéri ajtó (áramszünet esetén is szünetmentes 

tápegységről) 

- Időn túli (20 perc) használat esetén jelzőhang, segélyhívás 

- Segélyhívó, egyben vésznyitó érintőgombok, fogyatékossággal élők számára is 

könnyen elérhető helyeken 

- Fix kapaszkodókorlát vízszintes és függőleges szakasszal 

- Felhajtható kapaszkodó a WC bal oldalán 

- WC – papíradagoló, kifogyás figyeléssel. 

- Hulladékkidobó ablak (gyűjtés a szerviztérben). 

- Rozsdamentes állítható tükör, ruhaakasztó fogas. 

- Rozsdamentes, beépített kézmosó kagyló. 

- Belsőtéri világítás, kezelőtéri világítás. 

- Ajtónyitó nyomógomb a szerviztérben. 

- Alkonykapcsolóval vezérelt kültéri világítás. 

- Biztonsági zár szerviztéri ajtón. 

- Belépéskor teljes légcsere. 

- Belépéskor nedvesítő WC-öblítés. 

- Távozáskor mágnes szelepes, biztonsági WC-öblítés. 

- Távozáskor teljes légcsere. 

- Beépített SMS küldő modul (hiba üzenet küldése) 

- Beépített e-mail küldő rendszer 

- Vízvételi lehetőség takarításhoz (a szerviztérből). 

- Szerviztérben elhelyezett elektromos csatlakozó aljzat. 

- Rozsdamentes lencsemintás padló a használati térben, tisztítható padlószifonnal, 

hőszigeteléssel, és vezérelt szőnyegfűtéssel ellátva (fagyvédelem) 

- Rozsdamentes szálcsiszolt belső burkolat. 

- Felülvilágító ablakkal ellátott tető (csapadékvíz elvezetéssel, nyitható) 

- Víznyomás érzékelés, ha nincs a használat tiltása. 

- Beépített vízszűrő. 

- Vandál biztos, falra szerelt, rozsdamentes rokkantosított acél WC kagyló, 

hátsókifolyással. 

- Vandál biztos, időzített, infraérzékelésű érintésmentes WC öblítő szelep. 

- Vandál biztos, időzített, infraérzékelésű érintésmentes mosdó csaptelep. 

- Folyékony szappanadagoló, szappan szintfigyeléssel. 

- Nagyteljesítményű kézszárító, vezérelt indítással. 

 

Opciók: 

- Választható külső falfelület.   

- Elektronikus érmevizsgáló 

- Rozsdamentes, falba építhető, lehajtható babapelenkázó 

- Aljzat- és csészemosó berendezés 

- PayPass egység beépítése (szerződéskötés a szolgáltatóval a vevő feladata) 
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R.m. WC

10-10 db Monojet GAQ 1310 B1 lapos sugár fúvóka 1/ 4" kétoldalon falon egyenletes elosztásban, csatlakozás a csőhöz félkarmantyúval

kifolyó szelep

R.m. mosdó

automata infrás

mosdócsaptelep

mágneskapcsolóval

hulladékgyűjtő

WC papír adagoló

padlóösszefolyó

golyóscsap

vízszűrővel egybeépített nyomásszabályozó egység 1"

4 db 24 V DC 1" lassú zárású mágnesszelep osztóval

elosztó blokk WC öblítéshez és mosóágak vízellátásához

1" KPE bekötési pont

fali

kapaszkodó

falra szerelt pelenkázó

szerviztéri ajtó

ügyféltéri

automata

ajtó
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A BGNP-AU-EU MONO illemhely vízellátását 1" PE bekötéssel szükséges biztosítani,

minimum 3,5 bar hálózati nyomással. Az illemhely bekötési pontja előtt kialakítandó a

vízmérő akna, melyben a fogyasztásmérőn kívül két 1" kombinált golyóscsapot kell

elhelyezni, visszacsapóval, mérő utánit ürítővel.

fúvókák 10 db

21,3x2 rozsdamentes vízvezeték fúvókák vízellátásához

21,3x2 rozsdamentes vízvezeték fúvókák vízellátásához

Honeywell FK06-1AA vízszűrő+nyomáscsökkentő manométerrel

Az ügyféltéri vezetékek fagymentesítését elektromos

fűtőszálas padlófűtés, valamint fali hőszigetelés biztosítja.

A szerviztéri vezetékek fagymentesítését önszabályozó,

elektromos fűtőkábellel biztosítani szükséges.

fúvóka ülőke mosáshoz

villamos kezelőszekrény
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BGNP-AU-EU MONO ILLEMHELY VÍZELLÁTÁS FÜGGŐLEGES CSŐTERV

A BGNP-AU-EU MONO illemhely vízellátását 1" PE bekötéssel szükséges biztosítani,

minimum 3,5 bar hálózati nyomással. Az illemhely bekötési pontja előtt kialakítandó a

vízmérő akna, melyben a fogyasztásmérőn kívül két 1" kombinált golyóscsapot kell

elhelyezni, visszacsapóval, mérő utánit ürítővel.
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ivóvíz bekötő vezeték mérőakna

felől, felállás a szerviztérben

golyóscsap 1"

vízszűrővel egybeépített nyomásszabályozó egység 1"

Honeywell FK06-1AA vízszűrő+nyomáscsökkentő manométerrel
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automata infrás

mosdócsaptelep

ügyféltérben

automata infrás

mosdócsaptelep

mágneskapcsolója

kifolyó szelep

szervíztérben

golyóscsap

fúvóka ülőke mosáshoz

4 db 24 V DC 1" lassú zárású mágnesszelep osztóval

elosztó blokk WC öblítéshez és mosóágak vízellátásához

I. mágnesszelep ág

Az ügyféltéri vezetékek fagymentesítését elektromos

fűtőszálas padlófűtés, valamint fali hőszigetelés biztosítja.

A szerviztéri vezetékek fagymentesítését önszabályozó,

elektromos fűtőkábellel biztosítani szükséges.

10-10 db Monojet GAQ 1310 B1

lapos sugár fúvóka 1/ 4"

kétoldalon falon egyenletes elosztásban,

csatlakozás a csőhöz félkarmantyúval

WC öblítés vezérelt

II. mágnesszelep ág

ülőke mosó fúvóka

III. mágnesszelep ág

padlómosó fúvókák

szervíztér felöli oldal

IV. mágnesszelep ág

padlómosó fúvókák

bejárat felöli oldal

21,3x2 rozsdamentes vízvezeték

fúvókák vízellátásához

Rozsdamentes

mozgássérült WC

ügyféltérben

21,3x2 rozsdamentes vízvezeték

fúvókák vízellátásához

alaprajz szerint
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szellőztető ventillátor

automata infrás

mosdócsaptelep
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R.m. WC

R.m. WC

R.m. mosdó

R.m. mosdó

automata infrás

mosdócsaptelep

mágneskapcsolóval

kézszárító
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
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KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE:

NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE NYILATKOZAT DÁTUMA

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2022.01.05.

NEM ÉRINTETT

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE NYILATKOZAT DÁTUMA

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2021.12.14.

Vodafone Magyarország Zrt. 2021.12.20.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2021.12.14.

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító: 491232559
Kérelem típusa: KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz: Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja: 2021.12.13.
Kérelmező neve: Kádár László (835869894)
Kérelmező típusa: tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el? saját nevében
Felhasználás jellege: közösségi célú
Kérelem célja: sajátos építmények engedélye
Kérelem tárgya: 2360 Gyál, Bartók park szennyvízelvezetése 

hrsz.: 6473/9
Határidő-számítás jogalapja: 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa: víziközmű és vízgazdálkodási építmények
Építmény funkciója: Helyi (települési) szennyvízszállító vezeték
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza: 1 km alatti hossz
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
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MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám: 1
Név: Kádár Komplex kft.
Adószám: 12576049243
Cím: 1222 Budapest 22. ker., Szigetvári utca 27/b
Telefon: +36209135301
E-mail cím: kadar.komplex@t-online.hu

 

 

ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Gyál
Helyrajzi szám: 6473/9

 

Megadott tervezési terület:
POLYGON((661829.2 225745.58,661781.04 225685.66,661822.2 225653.18,661867.28 
225715.34,661829.2 225745.58))
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59. TELEFON / +361 279 2640 FAX / +361 279 2641
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KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

 

ÜZEMELTETŐ NEVE: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 2360 Gyál, Kőrösi út 190
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE): Vízelvezetés
Kijelölés módja: automatikus kijelölés felülbírálva
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
Felülbírálat indoklása: A kérelmező nyilatkozott, hogy az indoklásban 

kifejtett ok(ok) miatt nem szükséges az 
egyeztetés lefolytatása a közművezeték-
üzemeltetővel.

Felülbírálat kifejtése:
A DPMV-hez a terv jóváhagyása külön eljárásben kerül benyújtásra.
Jelen  eljárásban  a  DPMV-től  csak  a  tervezett  szennyvízcsatorna  és  a  meglévő  vízvezeték
viszonyára kérünk közműnyilatkozatot.

/ Szakág (VI): Vízellátás
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
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ÜZEMELTETŐ NEVE: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 1134 Budapest, Váci út 35
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI): Hírközlés
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Nincs publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: Településen található kivételi hálózat, melynek 

elhelyezkedése nem ismert.
 

ÜZEMELTETŐ NEVE: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság

 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 1117 Budapest, Október huszonharmadika 

utca 18.
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ): Szénhidrogén
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken publikus 

hálózat nem található.
– Kivételi hálózati információk: Településen található kivételi hálózat, melynek 

elhelyezkedése nem ismert.
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59. TELEFON / +361 279 2640 FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU EKOZMUHELPDESK@E-EPITES.HU - V: 1.30 Készült: 2022.01.05.

ÜZEMELTETŐ NEVE: Vodafone Magyarország Zrt.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6 a épület 

1 lépcsőház 3. emelet
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI): Hírközlés
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
 

 

MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító): eközmű.dwg (3168842)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2021.12.13.
Rögzítő neve: Kádár László (835869894)

 

/ Fájlnév (azonosító): VK-k-SZV-01_0_00_szennyvíz_egyben.pdf 
(3168843)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2021.12.13.
Rögzítő neve: Kádár László (835869894)

 

/ Fájlnév (azonosító): EK-k-HR-01_0_01_genplánblok.dwg (3168848)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2021.12.13.
Rögzítő neve: Kádár László (835869894)
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59. TELEFON / +361 279 2640 FAX / +361 279 2641
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KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2021.12.14.
Ügyintéző neve: Márton Erika (299091875)
Ügyintéző telefon: 06706591333
Ügyintéző email cím: martonerika@dpmv.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
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/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2022.01.05.
Ügyintéző neve: Márton Erika (299091875)
Ügyintéző telefon: 06706591333
Ügyintéző email cím: martonerika@dpmv.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
Bejövő irat iktatószáma: BENB/2021/4890
Tisztelt Ügyfelünk! 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy közműegyeztetésünk mellé terveinek jóváhagyását is mellékeljük, amely 
így jelen nyilatkozathoz tartozó mellékleteinkkel együtt minősül majd érvényes 
KÖZMŰNYILATKOZATNAK ÉS TERVJÓVÁHAGYÁSNAK.
A tervezett munka a DPMV Zrt. által üzemeltetett létesítményeket érinti. A víziközmű-hálózat közölt 
adatai tájékoztató jellegűek, azokat a helyszínen szerelvények, aknák bemérésével és kézi ásással 
létesített kutatóárokkal kell ellenőrizni. A házi bekötéseket és azok helyét a helyszínen fel kell kutatni. 
A víziközmű-hálózat környezetében kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető. A MUNKAVÉGZÉS 
SORÁN AZ MSZ 7487-2 SZABVÁNYBAN FOGLALT ELŐÍRÁSOKAT, VÉDŐTÁVOLSÁGOKAT, illetve 
valamennyi releváns szabályt be kell tartani, a munkagödrök és árkok falainak állékonyságáról 
különös odafigyeléssel kell gondoskodni. Amennyiben üzemeltetésünkben lévő vezetékeink 
keresztezését sajtolással, fúrással kívánják megoldani, abban az esetben külön engedélyünkre van 
szükség. A munkakezdést a DPMV  Zrt. részére a 5.	Szakfelügyeletet írásban kell megrendelni a Gyáli 
Üzemigazgatóságunktól (Cím: 2360 Gyál, Kőrösi u. 104. Telefon: +36 29-340-010, 
muszak.gyal@dpmv.hu) a kivitelezés megkezdése előtt két héttel. a kivitelezés megkezdése előtt 1 
héttel be kell jelenteni. A kivitelezés során és az azt követő 1 éven belül a víziközműben, valamint 
annak környezetében bekövetkező károkért a beruházó és a kivitelező a felelős. 
Taksony, 2022. Január 05.
Üdvözlettel,
DPMV Zrt.
Ügyintéző: Márton Erika
E-mail: martonerika@dpmv.hu
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.
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/ MELLÉKLETEK
 

Fájlazonosító: 3196405
Fájlnév: jovahagyott tervek_gyal_bartok park_hrsz 

6473.9_DPMV Zrt_signed.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2022.01.05.
Rögzítő neve: Márton Erika (299091875)

Fájlazonosító: 3196406
Fájlnév: uzemeltetoi nyilatkozat_gyal_bartok park_hrsz 

6473.9_DPMV Zrt_signed.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2022.01.05.
Rögzítő neve: Márton Erika (299091875)

ÜZEMELTETŐ NEVE: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2021.12.14.
Ügyintéző neve: Miczák Erzsébet (572915812)
Ügyintéző telefon: +36 50 102 1181
Ügyintéző email cím: erzsebet.miczak@digi.hu

Kifejtés:

A tervezett munka területén a DIGI Kft. légkábeles hálózattal van jelen.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság

 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2021.12.14.
Ügyintéző neve: Barkóczi Dániel (707006321)
Ügyintéző telefon: +36301657617
Ügyintéző email cím: dbarkoczi@mol.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
 

ÜZEMELTETŐ NEVE: Vodafone Magyarország Zrt.
 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2021.12.20.
Ügyintéző neve: Károlyi Éva Ágnes (510031501)
Ügyintéző telefon: 06703191814
Ügyintéző email cím: evakarolyi@yahoo.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
 

 



 
 

 

 

 

 

 

Tárgy: Javaslat a Gyál, 6473/9 hrsz. szám alatti ingatlan 
(Bartók Park) vízbekötésével kapcsolatos tulajdonosi 
nyilatkozat kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 Kádár Komplex Mérnöki-tervező Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Kádár László tervező 
(GO, VZ-TEL, 01-1275) elkészítette a „2360 Gyál, Bartók park környezetrendezés hrsz.: 6473/9 vízellátás kiviteli 
terve” megnevezésű, VK-k-IV-CL-01.0/00 tervszámú dokumentációt. A terv a Gyál, 6473/9 hrsz. alatti ingatlanon 
(Bartók park) tervezett 1 db új, nyilvános illemhely, 3 db új ivókút, valamint automata locsolórendszer 
vízellátására vonatkozó új bekötés tervét tartalmazza. 

A tervezett V-1-0 jelű D32/KPE vízbekötés a Juhász Gyula utcában meglévő D110/KPE vízvezetékről 
ágazik le, a Gyáli Bartók Béla Általános iskola hrsz.: 6474/1 ingatlan előtt. A tervezett bekötés érinti az 
önkormányzati tulajdonban lévő 6473/9 hrsz.-ú ingatlant. 

Kádár László közmű tervező kérte tárgyi munkával kapcsolatban a tulajdonosi nyilatkozat kiadását. 
Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentáció 

ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a.)   a gyáli 6473/9 hrsz.-ú területet érintően hozzájárul – Kádár László tervező (GO, VZ-TEL, 01-1275) által 
készített, „2360 Gyál, Bartók park környezetrendezés hrsz.: 6473/9 vízellátás kiviteli terve” megnevezésű, VK-k-
IV-CL-01.0/00 tervszámú kiviteli terv szerinti - vízbekötés létesítéséhez. 
b.)   a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 
 
Határidő:  2021. február 28. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést készítette: Kelevajda Mónika, ügyintéző 

Gyál, 2022. január 26.  
 
     Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 

 

Melléklet:  

 hivatali kapun érkezett dokumentumok 
 1 pld. kérelem 
 1 pld. műszaki leírás 
 1 pld. vízóra akna tervlapok 
 1 pld. helyszínrajz 
 1 pld. hosszmetszet, munkaárok keresztmetszete, csomóponti vázlat 
 3 pld. illemhely tervlapok 
 1 pld. közműnyilatkozat 



KÁDÁR KOMPLEX Mérnöki – tervező, Tanácsadó, 
Szolgáltató és Kereskedelmi KFT. 
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Gyál Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal 
Gyál 
Kőrösi út 112-114. 
2360 
 
  levélszám: 3/2022 
  tervszám: 257 
 
Tárgy  Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás kérelme 

 

Tisztelt Cím! 

Kérjük a mellékelten benyújtott 2360 Gyál, Bartók park környezetrendezés hrsz.: 6473/9 

vízellátás kiviteli terve dokumentáció és mellékletei felhasználásával a Bartók park 

területét, hrsz.: 6473/9 érintő vízbekötés építési munkához a közútkezelői és tulajdonosi 

hozzájárulásukat kiadni szíveskedjenek. 

Engedélyes:  Gyál Város Önkormányzata 

Cím:  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

Adószám:  15730370-2-13 

Budapest, 2022. január 07. 

Köszönettel: 
 
 
 
 
 Kádár László 
 ügyvezető 
 
 KÁDÁR KOMPLEX Mérnöki – tervező, 
 Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.  
 1222 Bp. Szigetvári u. 27/b 
 mobil: 06-20-913-5301 
 
 
 
Melléklet: 1 pld. tervdokumentáció (DPMV jóváhagyással, eközmű nyilatkozattal) 
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TERV ÉS IRATJEGYZÉK 
 

 

2360 Gyál, Bartók park környezetrendezés 
hrsz.: 6473/9 vízellátás kiviteli terve 

 

 

• Terv és iratjegyzék 

• Tervezői nyilatkozat 

• Műszaki leírás+melléklet (vízmérőakna) VK-k-IV-ML-01.0/01 

• Költségvetés kiírás  VK-k-IV-KV-01.0/01 

• Helyszínrajz VK-k-IV-HR-01.0/01 

• Vízbekötés hossz-metszete , Munkaárok mintakeresztmetszet , 

Csomóponti vázlat VK-k-IV-R-01.0/01 

 

 

Budapest, 2021. november hó 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
a 

2360 Gyál, Bartók park környezetrendezés hrsz.: 6473/9 vízellátás kiviteli terve 
dokumentációhoz  

A felelős tervező neve: Kádár László 
Címe: 1222 Budapest Szigetvári utca 27/b 
Tervezési jogosultsági szám: MKSZ.:01-1275, GO, VZ-TEL 
 
A tervezett építési tevékenység: vízvezeték építés 
Az általa készített dokumentáció: kiviteli terv 
Építtető neve, címe: Gyál Város Önkormányzata 
 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
A tervezett építési tevékenység:  
Helye, címe, helyrajzi száma: 2360 Gyál,  Bartók park (hrsz.: 6473/9) 
Megnevezése, rövid leírása, jellemzői:  új vízvezeték építése 
Környezetének jellemzői, védettségi minősítése: Nem védett 
 
Alulírott Kádár László tervező, az 1993. évi XCIII. törvényben foglaltak alapján kijelentem, hogy a 
tárgyi létesítmény tervdokumentációjának készítése során betartottam a 96/2005. (XI.4.) GKM 
rendeletben foglaltakat a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó 
egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól, a 21/2018. (IX. 27.) ITM  rendeletben foglaltakat 
a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági 
Szabályzata közzétételéről. A tűzrendészeti, biztonságtechnikai, üzemegészségügyi és 
környezetvédelmi követelményeket a tervezés során figyelembe vettem. A dokumentáció készítése 
során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18 § (1) bekezdésében, valamint a tűz 
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 21. § (1) 
bekezdésében foglaltakat, a 30/2019. (VII.26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelettel közétett Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat betartottam illetve 
érvényesítettem. A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes környezetvédelmi rendelet előírásait 
betartottam. A tervezett műszaki megoldások megfelelnek a jelenleg hatályos országos érvényű 
szabványoknak és rendeleteknek, továbbá az eseti /szakhatósági/ előírásoknak. A tervezett 
műszaki megoldások az egyeztetések figyelembevételével megfelelnek az általános érvényű 
szakhatósági ill. az eseti előírásoknak, valamint a közmű üzemeltetők követelményeinek. A 
tervdokumentáció készítése a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-Eü együttes rendelet alapján biztonsági és 
egészségvédelmi koordinátor közreműködésével történt. A jogszabályokban meghatározottaktól 
eltérés és a vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldás nem vált szükségessé. A 
tervezett nyomvonal, ill. biztonsági övezete idegen magáningatlant nem érint. 
Kijelentem továbbá, hogy a tervezett vezeték nyomvonala nem érint gyógyhelyet, ásvány, 
gyógyvíz- és gyógyiszap lelőhelyet, termőföldet, vízi utat, vízi közlekedést, honvédelmi vagy 
katonai célú létesítmény működési, vagy helyi jelentőségű védett természeti területet. A tervezett 
létesítmény 4 km-es környezetén belül nincs repülőtér, fel- és leszállóhely, illetve rádió navigációs 
központ. A vezeték nem közelíti meg 100 m-nél jobban vasúti pálya szélső vágányának tengelyét.  
A munkára tervezési jogosultsággal rendelkezem.  
A vezeték építés nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet, kiemelt közcélú 
zöldterületet. A tervezett létesítmény a területre vonatkozó városrendezési szempontokkal és 
követelményekkel nem ellentétes. 
 
Budapest, 2021. november hó 
Felelős tervező: 
 
 
 Kádár László Kádár Ildikó 
 vezető tervező ügyvezető 
 GO, VZ-TEL, 01-1275  

Kádár Komplex kft., 1222 Bp. Szigetvári u. 27/b 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
2360 Gyál, Bartók park környezetrendezés hrsz.: 6473/9 vízellátás kiviteli terve 

 
1. ELŐZMÉNYEK 
A tárgyi ingatlant a Könyves Kálmán utca – Tompa Mihály utca – Babits Mihály utca - 
Kodály Zoltán utca – Juhász Gyula utca (Gyáli Bartók Béla Általános Iskola) által határolt 
beépítetlen zöldterület. Ennek külön terv szerinti környezetrendezési terve során egy új, 
nyilvános illemhely, 3 db új ivókút és automata locsolás is létesül, melynek vízellátását  és 
szennyvízelvezetését, valamint villamosenergia ellátását is biztosítani kell. Ennek 
érdekében készítettük el a tárgyi tervet, a generáltervező Bord Építész Stúdió kft. (1068 
Budapest Felső Erdősor 3.) megbízásából. A létesítmény beruházója, építtetője Gyál 
Város Önkormányzata (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.). A beruházó 2021. novemberi 
döntésének figyelembe vételével, mely szerint az automata locsolás vízigényét nem a 
közüzemi vízhálózatról kívánják biztosítani, a korábban (2021.  szeptember) kiadott tárgyi 
tervet módosítottuk. 
 
2. TALAJMECHANIKA 
A tárgyi tervezés során Geotechnikai szakvélemény nem készült. A korábbi adatok szerint 
a tárgyi közműépítéssel érintett területen feltöltéses, sárgásszürke, homokos-kavicsos, 
helyenként iszapos talajrétegződéssel kell számolni. A munkaárok függőleges pallójú, 
zártsorú dúcolás védelmében lehet kiemelni. A kitermelt talaj II. – III. fejtési osztályba 
tartozik, ágyazati rétegként nem építhető be, de egyéb visszatöltésre alkalmas. 
Talajvízzel a közműépítés során számolni nem kell. 
 
3. MEGLÉVŐ KÖZMŰVEK 
A meglévő közművek nyomvonalát az illetékes közműszolgáltatók adatszolgáltatása, 
valamint az e-közmű rendszeren keresztül beszerzett adatok alapján vettük figyelembe, 
de nyomvonaluk csak tájékoztató jellegű. Pontos helyzetüket kutatóárkokkal kell feltárni. A 
terv a vízellátás, csatornázás, gázellátás, villamosenergia ellátás, távközlés vezetékeit 
érinti. A meglévő közművek környezetében gépi földmunkavégzés tilos, csak óvatos kézi 
földmunka megengedett. 
Az eközműadat beszerzés száma: 547757106_20210831_060000 
A DPMV eközmű adatszolgáltatása a meglévő vízbekötéseket nem tartalmazta, ezért 
azokat nem volt módunkban feltüntetni. Helyszíni felmérésünk szerint a tervezett víz és 
szennyvízcsatorna nyomvonala meglévő vízbekötést nem érint. 
 
4. A TERVEZETT VÍZBEKÖTÉS ISMERTETÉSE 
A tárgyi terület vízellátási szempontból a DPMV Zrt. szolgáltatási területéhez tartozik. A 
tárgyi terület vízellátásához az elvi tájékoztatást megkértük, de az jelen tervezés 
határidejéig még nem érkezett meg.. A szakmai gyakorlatunk alapján úgy gondoljuk, hogy 
a tárgyi új létesítmények vízigényét a terület körül meglévő vízhálózatról biztosítani lehet. 
Az MI-10-158-1:1992 alapján számított, valamint az adatszolgáltatásként kapott 
vízigények az alábbiak: 
Nyilvános illemhely: 1,5 m³/nap, 0,12 l/s, a V-1-0 bekötésen 
Ivókút: 0,3 m³/nap, 0,1 l/s, a 3 db együtt 0,9 m³/nap  
Tehát a tervezett V-1-0 jelű vízbekötés mértékadó vízigénye (1,5+0,9=) 2,4 m³/nap, 0,22 
l/s. 
A tervezett V-1-0 jelű D32/KPE vízbekötés a Juhász Gyula utcában meglévő D110/KPE 
vízvezetékről ágazik le, a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola hrsz.: 6474/1 ingatlan előtt. A 
vízbekötés közcső és a vízmérőakna közötti szakaszát a vízmérővel és mérő előtti 
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szerelvényeivel együtt a DPMV Zrt. építi ki a beruházóval megkötendő szolgáltatási 
szerződés keretén belül. A D110/32 KPE csatlakozás a meglévő D110/KPE 
vízvezetékhez a szolgáltató előírása és kivitelezése szerint az aktuálisan rendszeresített 
idomokkal, szerelvényekkel történik. A közcső és a vízmérő közötti vezetékszakaszba 
utcai főelzáró D32/KPE, beépítési készlettel, öv. csapszekrénnyel építendő be. 
A helyszínrajz szerinti helyre telepített új vízmérőakna tervét a DPMV-2020-V 02/R00 sz. 
rajz tartalmazza, mely jelen műszaki leírás melléklete. A vízmérőakna belső alapterülete 
1,0 x 1,2 m, fal vtg-a 10 cm, födém vtg-a 15 cm, helyszíni betonozással készül, C20/25-
XC1-24-F5(MSZ EN 206-1), C20-24/K vz2(MSZ 4719) min. betonból, B.60.50, φ10/10x10 
cm hálóvasalással, betontakarás 3,5 cm. Az alaplemezbe 30 x 30 cm méretű víztelenítő 
zsomp alakítandó ki. A födém lemezbe 600 x 600 mm nyílású, javaslatunk szerint zárható 
öv. fedlap épül, MSZ EN 124 D400 terh o. Az aknába való lejutás céljára φ20 műanyag 
bevonatos aknahágcsót kell beépíteni, 30 cm-nként. A vízcső falátvezetésénél a hézagot 
vízzáróan kell eltömíteni. 
A vízmérőaknában a két mérőág létesül. A D32/KPE méretlen vízbekötés a 
vízmérőaknában elágazik D32/KPE használati vízágra (V-1-0) a WC-hez és D32/KPE 
locsolási vízágra (LV-1-0) az ivókutak részére.  
A használati víz V-1-0 jelű mérőága NA25 (D32/KPE) méretű, a szolgáltató által 
meghatározott mérővel, mert ez az ág csak az 1 db nyilvános WC vízigényét biztosítja. A 
vízmérő előtt golyóscsappal, a vízmérő után visszacsapó szelepes kombinált 
golyóscsappal épül. Ezután kell kialakítani a vezeték ürítési helyét, D32/20 KPE 
leágazással, φ1/2”-os tömlővéges golyóscsap beépítésével. A vízmérőaknától az 1 db 
nyilvános illemhely gépészeti csatlakozási helyéig (tervünkben WC jelű) a D32/KPE 
használati vízvezetékek földben haladnak (V-1-0) Az épület csatlakozás előtt NA25 ürítős 
vízfőcsap építendő be. 
A locsolási víz LV-1-0 jelű mérőágába a vízmérő előtt NA25 golyóscsappal, a vízmérő 
után NA25 visszacsapó szelepes kombinált golyóscsappal épül. Ezután kell kialakítani a 
vezeték ürítési helyét, D32/20 KPE leágazással, φ1/2”-os tömlővéges golyóscsap 
beépítésével. Ezt követően a D32 vezeték halad tovább a környezetrendezési terv szerint 
telepített IV1 és IV2 jelű ivókutak bekötéséig. Az LV-1-0 jelű vezetékről ágazik le az LV-1-
1 jelű D32/KPE vezeték a környezetrendezési terv szerint telepített IV3 jelű ivókút 
vízellátására. Az ivókutak előtt NA25 ürítős vízfőcsap építendő be. 
Épül: 
V-1-0, D32/KPE vízbekötés (DPMV építi) 17 fm 
V-1-0, D32/KPE használati vízvezeték 98 fm 
LV-1-0, D32/KPE locsolási vízvezeték (IV1 bek. is) 127 fm 
LV-1-1, D32/KPE locsolási vízvezeték 62 fm 
Ivókút  3 db 
 
5. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
A tervezett vízvezeték nyomvonalát a helyszínrajz (VK-k-IV-HR-01.0/01 sz. rajz) 
tartalmazza. A vízvezeték magassági vonalvezetését úgy kell kialakítani, hogy a közcső 
felé lejtsen. 
A műanyag vízvezetékek (polietilén) KPE MRS10 (PE100) SDR11 PN16 MSZ EN 12201 
csőből készülnek, a KPE gyorscsatlakozó idomokkal, vagy fűtőszálas karmantyús 
kötéssel. 
A zöldterületbe kerülő tolózár- és csapszekrényeket C25/30-XC2-16-F1(MSZ EN 206-1)  
min. betonszegéllyel kell körben biztosítani. A tolózár- és csapszekrények helyét 
jelzőtáblával is meg kell jelölni.  
A vezetéképítés 0,5 m széles munkaárokban, dúcolás védelme mellett történhet. A 
vezeték minimális takarása 0,8 m (fagyhatár). A vezeték alá 10 cm vastag, mellé és fölé 
30 cm vastag bányahomok ágyazatot, illetve talajcserét kell készíteni. Az ágyazatot Trγ= 
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85% tömörségi fokra kell tömöríteni. Az ágyazati zóna feletti földvisszatöltés tömörsége 
Trγ= 90% legyen. Az út pályaszerkezet alatti 50 cm vtg. földvisszatöltés tömörsége Trγ= 
95% legyen. Az ágyazati anyag betöltése és tömörítése a csőkötéseknél csak a 
vezetékszakasz sikeres nyomáspróbája után történhet meg. A beépített szerelvények és 
idomok környezetében a földvisszatöltést úgy kell végezni, hogy a vezeték se nyíró, se 
hajlító igénybevételnek ne legyen kitéve. A munkaárok földvisszatöltése és az 
ágyazatkészítés során a földmű minősített tömörségmérése szükséges.  
 
A víznyomócső próbanyomását az MSZ EN 805:2000 szerint kell elvégezni, 10 bar (az 
üzemi nyomás 1,5-szerese+1 bar), a próbanyomás módja vízzel való feltöltés. Időtartam:  

Nyomáspróba  
A próbanyomás értékek +20 °C cső és közeghőmérséklet esetén érvényesek.  
Pp = 1,5×Pü bar alkalmazása.  
Pp - a próbanyomás értéke,  
Pü - a tervezett üzemi nyomás értéke  
Az MSZ EN 805 alkalmas eljárást tartalmaz a nyomáspróba lefolytatására.  
A próbanyomás “STP” értékének meghatározása  
A próbanyomás meghatározására az MSZ EN 805 az alábbi meghatározást számítási módszert 
írja elő:  
-Rövid, 100m-nél nem hosszabb DN ≤ 80mm átmérőjű vezetékek esetében elegendő az 
üzemeltetési nyomás alkalmazása a rendszer vizsgálati nyomásaként. 
Pp = STP = MDP 
-Általános esetben 
Pp = STP = MDPc+100 kPa,  
Amennyiben a nyomáslökések (tranziens sebességek) értékét a tervező számítja, illetve az alábbi 
képletekkel számított értékek közül az alacsonyabb kiadódó értéket kell figyelembe venni:  
Pp = STP = MDPa x 1,5,vagy 
Pp = STP = MDPa + 500 kPa 
A nyomáspróba lefolytatása az alábbi fő lépésekből áll:  
- Feltöltés, légtelenítés  
- Előzetes vizsgálat  
- Nyomásejtés vizsgálat  
- Fő nyomáspróba vizsgálat 
Feltöltés és légtelenítés 
A szakma szabályai szerint kell elvégezni különös figyelmet fordítva a légzsákok kialakulásának 
megelőzésére.  
Előzetes vizsgálat  
A sikeres elővizsgálat a feltétele a fő vizsgálat megkezdésének. A vizsgálat célja, hogy a vezeték 
felvegye a nyomás és hőmérsékletfüggő térfogati változásokat.  
-A csővezetéket öblítés és légtelenítés után feszteleníteni kell légköri nyomáson és legalább 60 
percig pihentetni kell, hogy a nyomás okozta feszültségek leépüljenek. Ügyelni kell arra, hogy a 
rendszer ne levegősödjön meg. 
-A pihentetés után a csőrendszert folyamatosan és gyorsan(kevesebb, mint 10 perc) a vizsgálati 
nyomás (STP) alá kell helyezni. A vizsgálati nyomást folyamatos, vagy szakaszos utánnyomással 
30 percig fenn kell tartani és közben a rendszer tömörségét ellenőrizni kell. 
-A félóra elteltével a rendszert további utántöltés nélkül zártan pihentetni kell egy óra hosszáig. A 
pihentetés végén a maradó nyomás értékét fel kell jegyezni. 
A pihentetés végén mért nyomás csökkenés értéke nem lehet nagyobb, mint a próba nyomás 
értékének 30%-a. 
Nyomás ejtés vizsgálat  
A fő nyomáspróba csak akkor lehet értékelhető, ha a rendszerbe zárt levegő mennyisége 
kifejezetten kicsi. Ezért a levegő mennyiségének meghatározása ugyancsak fontos lépése a 
sikeres nyomáspróbának, ami az alábbi eljárással oldható meg: 
- A rendszer elővizsgálat végén mért nyomását 10-15%-al gyorsan csökkenteni kell. 
- A kiengedett víz mennyiségét pontosan meg kell mérni ΔV 
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Ezt a térfogatot össze kell hasonlítani az MSZ EN 805 A.27.4 pontjában adott képlet által kiadódó 
eredményekkel. A mért térfogatnak kisebbnek kell lennie a számított értéknél. Ellenkező esetben a 
vizsgálatot a rendszer légtelenítésével újra kell kezdeni. 
Fő nyomáspróba vizsgálat 
A nyomás ejtés után a rendszert ismét zárttá kell tenni.  
A nyomás változását 30 percig kell figyelemmel kísérni ezalatt az idő alatt a nyomásnak 
folyamatosan emelkedni kell. Ha az emelkedés megállapítása kétséges, vagy nem egyértelmű, a 
vizsgálatot másfél órára kell meghosszabbítani. A nyomásejtés után másfél órával a mért maradó 
nyomás értéke nem lehet 0,25 bar –tól (25 kPa) nagyobb mértékben kevesebb a nyomásejtés után 
mérhető legnagyobb értéktől. 
A nyomáspróba nem megfelelő minősítése esetén, a javítások után a teljes folyamatot ismételten 
el kell végezni.  
A sikeres nyomáspróbát követően az elkészült vezetéket nagynyomású vízzel át kell 
öblíteni, majd ezt követően a vezeték fertőtlenítését is el kell végezni. A vezetéket a 
fertőtlenítő szerrel fel kell tölteni, majd 24 órán át állni hagyni. Ezt követően a rendszert 
addig kell ivóvíz minőségű vízzel átöblíteni, míg a csőben a víz szabad aktív klórszintje 
0,3 mg/l alá csökken. A fertőtlenítés hatékonyságát bakteriológia vizsgálattal kell 
ellenőrizni és dokumentálni a megfelelőségét. 
 
6. A TERVEZETT IVÓKÚT VÍZELVEZETÉSÉNEK ISMERTETÉSE 
Az MI-10-158-1:1992 alapján számított, valamint az adatszolgáltatásként kapott 1 db 
ivókút vízigénye: vízhálózat terhelése: 0,10 l/s, napi átl. vízfogyasztás: 0,3 m³/d, 
szikkasztó terhelése: 0,08 l/s. A megbízói diszpozíció szerint az ivókút csurgalék vizét 
helyi szikkasztással kell elvezetni. A tervezett ivókút vízelvezetése az ivókút alsó 
csatlakozású elemétől kiépítendő ϕ11/KG gravitációs csatornával történik. A csatorna 
Hauraton Drainfix Bloc szivárgótest elemekből készülő szikkasztó műtárgyba vezeti el a 
csurgalék vizet. Alkalmazott Hauraton Drainfix Bloc szivárgótest 1 db, 0,6*0,8*0,33 m 
elemből áll, 0,8*1,20 m alapterületen, egy sorban hasznos térfogat 0,16 m³. 
A szivárgótesthez csatlakozó akna a Hauraton rendszerhez tartozó, hordalékfogós KG 
akna, D400 t. o. öv. fedlappal. 
A talajmechanikai szakvélemény szerint figyelembe vehető szikkasztási adatok (m²-nként) 
az alábbiak: 

Q=A*k*i*t
egységnyi felületen egységnyi idő 
alatt elszikkadó vízmennyiség m3/d*m2

A netto szivrágási felület 1 m2/m2

k1 iszapos homok vízáteresztőképességi együttható 1,0E-06 m/s
i hidraulikus grádiens 1
t szivárgás ideje 1 nap [d] 86400 s

Q1=A*k1*i*t iszapos homok 0,086 m3/d*m2

 
Szükséges szivárgási felület 1,7 m²/d, alkalmazott szivárgási felület 2,7 m²/d, alkalmazott 
tározó térfogat 0,16 m³, megfelelő. 
A tervezett csatorna bekötések megfelelőek. 
A jellemző főbb mennyiségek ivókutanként: 
ϕ11/KG-PVC-U, SN8, SDR34 MSZ EN 1401 1 fm 
Hauraton Drainfix Bloc szivárgótest elem  1 db 
Hauraton Drainfix KG akna tele fedlappal  1 db 
Az alkalmazott csatorna ϕ11/KG-PVC-U, SN8, SDR34 MSZ EN 1401 csőből épül. A 
11/KG csatornák ágyazata 10 cm vtg., a csőzóna 30 cm vtg. homokos kavicsból készül, 
Dmax= 20 mm. Az ágyazatot Trγ= 85% tömörségi fokra kell tömöríteni. Az ágyazati zóna 



BARTÓK PARK KÖRNYEZETRENDEZÉS  ÉPÍTTETŐ: GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
GYÁL BELTERÜLET   2360 GYÁL, KŐRÖSI ÚT 112-114. 
HRSZ.: 6473/9 

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ – 2021. SZEPTEMBER KÖZMŰ - VÍZELLÁTÁS 
  

KÁDÁR LÁSZLÓ – Kádár Komplex kft 1222 Budapest, Szigetvári utca 27/b 
Tel.: +36-20/913-53-01 19/8 e-mail: kadar.komplex@t-online.hu 

feletti földvisszatöltés tömörsége Trγ= 90% legyen. Az út pályaszerkezet alatti 50 cm vtg. 
földvisszatöltés tömörsége Trγ= 95% legyen. Az építés során az 1,20 m-nél mélyebb 
munkaárkot függőleges pallójú dúcolás védelme mellett lehet kiemelni.  
A tervezett szikkasztók Hauraton Drainfix Bloc szivárgótest elemekből készülnek. A 
szivárgótest alá és köré körben (pl. WG105, szőtt tip.) geotextília borítás kerül. A 
szivárgótest homokos kavicságyazatra fektetendő, majd körben min. 20 cm vtg. 
osztályozott kavics szivárgótestet (kulé kavics 15-50 szemcseméret) kell beépíteni. A 
szivárgótesthez csatlakozó (hossz-szelvényen megjelölt) csatorna ágakba a Hauraton 
rendszerhez tartozó, hordalékfogós KG aknák kerülnek beépítésre, D400 t. o. öv. 
fedlappal. A zöldterületbe kerülő aknafedlapokat 20x20 cm keresztmetszetű C25/30-XC2-
16-F1(MSZ EN 206-1) min. betonszegéllyel kell körben biztosítani. 
Az alkalmazott öntvényeknek, elemeknek és technológiának meg kell felelni az MSZ 
EN124 szabvány, D400 terhelési osztály előírásainak, valamint a 3/2003 (T25) BM-GKM-
KVVM együttes rendelet követelményeinek és Építőipari Műszaki Engedéllyel kell 
rendelkezniük.  
A csatorna kivitelezési munkáinak megkezdése előtt a befogadó meglévő csatorna 
üzemképességét, állagát ellenőrizni kell. A csőanyag alapvetően vízzáró, ezért az MSZ 
10311/86 szabványban foglaltak szerint kell meghatározni a vízzáróságot. A tervezés 
során az épületektől, közművektől, fáktól előírt szabványos védőtávolságokat betartottuk. 
 
7. MUNKAVÉDELEM - KÖRNYEZETVÉDELEM 

7.1. Munkavédelem 
A tervezés során figyelembe vettük és a kivitelezés során is betartandók az alábbiakban foglaltak: 

• a létesítmény telepítésére vonatkozó, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet az országos 
településrendezési és építési követelményekről. (OTÉK) 

• 1993. évi XCIII. törvényt a munkavédelemről 
• 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendeletet a munkavédelmi törvény végrehajtásáról 
• 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
• 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 
• 45/2004. (VII.26.) BM-KvVm együttes rendelet 
• MSZ 172 Érintésvédelmi Szabályzatát 
• MSZ 17305:1983. sz. szabványt, Munkavédelem, Anyagmozgatási munkák általános 

biztonságtechnikai követelményei 
• MSZ 04-963-1:1987. sz. szabványt, Munkavédelem, Építőipari gépek 

A használat szempontjából munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások, melyek közül külön kiemeljük az alábbiakat: 
A kivitelezés és szerelés során a munkahelyi munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség-és 
környezetvédelmi előírásokat a kivitelező ill. szerelő vállalatnak kell megadni és azok betartásáról 
gondoskodni. 
A munkát csak szakképesítéssel rendelkező, balesetvédelmi oktatásban részesített dolgozók 
végezhetik! 
A közterületen folyó munkáknál a munkaterület elkorlátozása. 
A munkaterület éjszakai megvilágítása. 
A jármű és gyalogos forgalom biztonságos átvezetése a munkaterület körzetében. 
Sűrű közműhelyzet miatt 2,0 m mélységig a földkiemelést fokozott figyelemmel kell végezni! 
A terven a közműveket az üzemeltetők adatszolgáltatása alapján ábrázoltuk. Miután a közművek 
nyomvonalai nem határozhatók meg mindenhol egyértelműen, a helyszínrajz vonatkozó részeit 
tájékoztató jellegűnek kell tekinteni! Ezért az építendő vezeték nyomvonalán útkereszteződésben 
és közműkeresztezéskor csak kézi feltárás végezhető! 
Munkaárok vagy munkagödör terv szerinti dúcolása, a felhasznált dúcanyag minősége, a dúcolat 
naponkénti ellenőrzése, ezen túlmenően is szükség szerint a dúcolat karbantartása. 
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Ha a munkavégzés valamely okból több napig szünetel, a munkaárokban vagy a munkagödörben 
a munkát folytatni csak a dúcolat teljes felülvizsgálata után szabad! 
Munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni! 
A munkaárokban történő vezeték, vagy műtárgy építésével kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a 
kivitelező figyelmét: 
Ha a munkaárokban, vagy munkagödörben az építendő vezeték, vagy műtárgy mellett meglévő 
közművezeték is van, akkor a tervben meghatározott módon az üzemelő vezetéket biztosítani kell! 
Emelőgép, daru használatánál közelben lévő légvezetékek üzemeltetésének felügyeletét 
biztosítani kell! 
Ezen túlmenően, ha az üzemelő vezeték: 
Gázcső: 
A dohányzás tilos. Nyílt láng használata a munkaárokban vagy a munkagödörben a szolgáltató 
Technológiai Utasításai, valamint Munkavédelmi Szabályzata szerint történhet. Gázszivárgás 
észlelése esetén a munkaárkot, vagy munkagödröt azonnal ki kell üríteni! A szolgáltató .ügyeletét 
értesíteni kell! A hiba elhárításáig a munkaterületet le kell zárni, nyílt láng, dohányzás az érintett 
területen tilos! 
Vízcső: 
A nyomócső törésekor a víz a munkaárkot vagy munkagödröt elárasztja, ezért a munkaárokban a 
menekülés céljából létrákat kell elhelyezni a munkaárokban tartózkodók létszámának 
függvényében, de legalább 10 m-enként! A létrák elhelyezését, állékonyságát és rögzítését 
naponként ellenőrizni kell! 
A szolgáltató ügyeletét értesíteni kell. 
Csatorna: 
Ha a csatorna a munkaárok, vagy munkagödör felé levegőzik, a nyílt láng használatát és a 
dohányzást meg kell tiltani. Nagy intenzitású zápor után a csatorna nyomás alá kerülhet. Tégla, 
vagy kőfalazatú csatorna esetében a kellően le nem terhelt, szabadon lévő csatorna mellett 
munkát végezni tilos mindaddig, amíg a csatorna nyomás alatt van! Fertőzés veszélyének 
elkerülésének érdekében az esetleg megsérült csatorna, vagy csatorna-akna falazatot ki kell 
javítani! Csatornatörés, vagy csatornaszivárgás esetén a munkaárkot ki kell üríteni! Értesíteni kell a 
szolgáltató ügyeletét. 
Elektromos vezeték: 
A munkáknál szigorúan be kell tartani a szolgáltató közműnyilatkozatában és üzemeltetői 
előírásában foglaltakat és a 2/2013. (I.22.)NGM rendelet előírásait. A munkaárokban, vagy 
munkagödörben szabadon vezetett kábelek biztosítását és sérülés elleni védelmét meg kell 
építeni! 
Ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a munkavégzés során a kábelek megsérülhessenek, a sérült 
kábel közelében a munkavégzés tilos! A megsérült kábel kijavítására ki kell hívni a terv 
közműegyeztetésében szereplő szolgáltatót az illetékes szolgáltató ügyeletét. Kis- és közép- és 
nagyfeszültségű hálózat esetén a hálózat környezetében, a nyomvonaltól 1,5-1,5 m távolságra, 
valamint szabadvezeték hálózat, továbbá közvilágítási tartószerkezettől minden irányban 3 m-re 
gépi földmunka nem végezhető. 
Kábelsértés esetén az áramszolgáltatót azonnal értesíteni kell. 
A távvezeték biztonság övezetében végzett munkák során tilos a távvezeték feszültség alatt álló 
sodronyait testtel, géppel, bármilyen eszközzel érinteni! 
Az építési munka idejére szakfelügyeletet kell rendelni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése 
előtt 15 munkanappal írásban kell megrendelni. 
Távhőellátási vezeték: 
A közmű építéssel érintett területen üzemelő távhővezeték nem található. 
Kábelek: 
A munkáknál szigorúan be kell tartani a 2/2013. (I.22.)NGM rendelet előírásait. A munkaárokban, 
vagy munkagödörben szabadon vezetett kábelek biztosítását és sérülés elleni védelmét meg kell 
építeni! 
Ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a munkavégzés során a kábelek megsérülhessenek, a sérült 
kábel közelében a munkavégzés tilos! A megsérült kábel kijavítására ki kell hívni a terv 
közműegyeztetésében szereplő szolgáltatót az illetékes szolgáltató ügyeletét. 
 
Forgalomkorlátozás: 
A tárgyi munkához külön forgalomkorlátozási terv készül. 
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7.2. Környezetvédelem 

7.2.1. Veszélyes hulladékok 
Útburkolat bontásánál: bontásból származó aszfaltmaradékok 
Csőelőkészítésnél, szigetelésnél: 
tisztító folyadék, alapozó folyadékok, hígítók, festékek maradékai, göngyölegei, segédanyagai 
A veszélyes hulladékok keletkezését, ártalmatlanítását, gyűjtését, tárolását a 98/2001 (VI. 15.) 
Korm. sz. rendelet, a 91/689 EGK irányelv és a NKM Földgázhálózati kft. Környezetvédelmi 
Szabályzata (15/2007. Ügyvezetői Utasítás) szerint kell kezelni, és a hulladékkal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XI. 11.) Korm. rendeletben 
foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 

7.2.2. Zajvédelem 
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a környék lakói nyugalma érdekében kerülni kell a 
felesleges zajokat. A járművek, építőipari gépek csak a feltétlenül szükséges ideig működjenek! 
A 27/2008.(XII.03.)KVVM-EÜM együttes rendelet rendeletben előírt zajszintet ne lépje túl az építési 
tevékenység zaja a munkahely környezetében. Ha várhatóan túllépi, a környezetvédelmi 
hatóságtól kell a zajkibocsátási határérték megállapítását kérni! 
A 314/2005.(XII.25.)Korm. rendelet 1., 2. és 3. sz. melléklete értelmében a jelen beruházás 

• nem környezeti hatásvizsgálat köteles 
• nem egységes környezetfelhasználási engedélyhez kötött 
• és nem a Felügyelet döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

tevékenység. 
7.2.3. Levegőtisztaság-védelem 

Az üzemelő vezeték megbontásánál, nyomáspróbájánál erős, kellemetlen szag képződhet. 
A szaghatást a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. 
A lakosságot a kivitelezés helyéről, idejéről, valamint arról, hogy a szaghatás egészségre nem 
ártalmas, a Budapesti Újságban időben tájékoztatni kell. 
 
8. TŰZVÉDELEM 
A nem KPE anyagú vízellátási munka 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel közétett Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint a munka az ”E” jelű, ”Nem tűzveszélyes” osztályba 
tartozik. A PE anyagú vízellátási munka a 30/2019. (VII.26.) BM rendelettel módosított 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelettel közétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint "D" jelű mérsékelten 
tűzveszélyes osztályba tartozik, kivéve a fűtőszálas karmantyús, vagy tompahegesztéses kötési 
helyeket, melyek "A" jelű fokozottan tűz- és robbanásveszélyes osztályúak. A PE cső anyagának 
fizikai tulajdonságai folytán éghető, ezért az építkezés ideje alatt a cső közelében, illetve a 
munkaárokban az acél szerkezet hegesztésénél fokozott elővigyázatosság szükséges. 
 
Budapest, 2021. november hó 
 
 
 
 Kádár László Kádár Ildikó 
 vezető tervező ügyvezető 
 GO, VZ-TEL, 01-1275 Kádár Komplex kft., 1222 Bp. Szigetvári u. 27/b 
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A TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLATA 
 
Tervező a kiviteli tervdokumentációhoz elkészítette és csatolta a kiviteli terv műszaki tartalmára 
vonatkozó jogszabályi előírás alapján meghatározott tételes költségvetési kiírást árazatlan formában. 
Tervező a PTK általános szabályaira hivatkozva a költségvetés használatát az alábbiakban határozza 
meg. 
 
A tervezői költségvetési kiírás bármely szakember által, egy az egyben történő beárazása és az ebből 
adódó, vagy erre vonatkoztatott bármely (műszaki, anyagi jogi stb.) hivatkozás megalapozatlan és 
semmis, mivel a hivatkozás ilyen esetben a tervdokumentáció műszaki tartalmának ismerete és a 
költségvetési kiírás felelős tartalmi ellenőrzése hiányában történik. Tervező ezért a tervezői 
költségvetési kiírás felhasználásához az alábbi szempontok teljesülése esetén járul hozzá: 
 
 A szakember a beruházás helyszínét műszaki szempontból, továbbá a használatra kész, az 

üzemelésre és a rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításhoz szükséges mértékben 
megismerte. 

 A szakember a kivitelezési tervdokumentációt, mind alaki, mind pedig tartalmi szempontból 
megvizsgálta, és írásban nyilatkozott, hogy az álláspontja szerint a megvalósításra alkalmas-e, 
azt teljes körűnek és hiánymentesnek találta-e, amennyiben nem akkor kezdeményezte 
tervezővel a műszaki egyeztetést mindaddig, míg az alkalmasság és a teljes körűség álláspontja 
szerint nem áll be. 

 Szakember a megvalósítással kapcsolatos valamennyi körülményt – különös tekintettel a 
beruházás építési munkáinak megvalósíthatóságára – az elvárható gondossággal tanulmányozott. 

 Szakember a kivitelezési terveket, a szöveges leírásokat és a költségvetési kiírásokat – beleértve 
minden szakágat –, műszaki és számszaki szempontból összehasonlított és megvizsgált, és 
megértette azok műszaki összefüggéseit. 

 A szakember elfogadta azt, hogy a tervezői költségvetési kiírás csak és kizárólag tájékoztató 
(informatív) jellegű és segítségnyújtó kiírás, ezért a megvalósítás során a tervezők által készített 
költségvetési kiírást, mint tájékoztató, segítséget adó költségvetési kiírást használja. 

 A beruházási összeg nem a tervezői költségvetési kiírás, hanem a szakember által külön 
elkészített, a rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításhoz szükséges és elégséges 
műszaki tartalommal rendelkező költségvetési kiírás alapján keletkeztetett. 

 Szakember elfogadja, hogy a megvalósítás folyamatában kizárólag a saját költségvetési kiírását 
tekinti érvényesnek, ezért jogállása esetén, és azt követően a tervezővel szemben sem a 
kivitelezési dokumentációra, sem pedig a tervezői költségvetésre hivatkozással követelést 
(pótköltség, többletköltség, kártérítési igény stb.) nem támaszt, és sem minőségi, sem mennyiségi 
kifogást nem emel. 

 A mennyiségekért, és a teljességért kizárólag a szakember tartozik felelősséggel. 
 
A fenti szempontok, feltételek együttesen kell teljesüljenek és erről szakembernek írásban kell 
nyilatkoznia. Nyilatkozat hiányában generáltervező és a szakági tervezők nem járulnak hozzá a 
kivitelezési tervdokumentáció költségvetési kiírásainak felhasználásához. 
 
Budapest, 2020. április hó 
Felelős tervező: 
 
 
 Kádár László Kádár Ildikó 
 vezető tervező ügyvezető 
 GO, VZ-TEL, 01-1275  

Kádár Komplex kft., 1222 Bp. Szigetvári u. 27/b 
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VK-k-IV-KV-01.0/01 KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
2360 Gyál, Bartók park környezetrendezés

hrsz.: 6473/9 vízellátás kiviteli terve

Tsz.: 257

Sorszám Tétel mennyiség
mérték-
egység

I. Építéselőkészítő és bontási munkák
1 Biztonsági védőkorlát 304,00 fm

II. Földmunka
1

Munkaárok földkiemelése közművesített területen 
kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, 
dúcolt árokból, 3.0 m árokszélességig, III. o. 
talajból, 2.0 m mélységig 182,40 m3

2 Földvisszatöltés munkaárokba tömörítés nélkül, a 
vezeték felett, mellett 30 cm és alatt 10 cm 
vastagságig, hozott bányahomokból 60,59 m3

3 Földvisszatöltés munkaárokba tömörítés nélkül a 
vezetéket környező 50 cm-ig 30,40 m3

4 Földvisszatöltés munkaárokba tömörítés nélkül a 
vezetéket környező 50 cm-n túli szelvényben 91,20 m3

5
Tömörítés a vezeték felett és mellett ”J” tömörítési 
talajosztályban, Trg=85% tömörségi fokra 60,59 m3

6
Tömörítés a vezeték felett és mellett ”K” tömörítési 
talajosztályban, Trg=90% tömörségi fokra 60,80 m3

7
Tömörítés a vezeték felett és mellett ”K” tömörítési 
talajosztályban, Trg=95% tömörségi fokra 60,80 m3

8 Kiszoruló föld elszállítása, vagy telken belüli 
elhelyezése 60,80 m3

III. Felépítmény
1 D32 KPE MRS10 (PE100) SDR11 PN16 MSZ EN 

12201 vízvezeték építése földárokban 304,00 fm
2 Vízvezeték szakaszos és hálózati tömörségi 

nyomáspróbája 304,00 fm
3 Vízmérőakna szerkezeti vízzáró beton C20/25-

XC1-24-F5(MSZ EN 206-1), C20-24/K vz2(MSZ 
4719) 1,00 m3

4 Vízmérőakna hálóvasalás 10/10x10, B60.50 0,37 t
5 Vízmérőakna zsaluzás 15,60 m2

6 Vízmérőakna zsomprács és keret hga. 1,00 db
7 Vízmérőakna 20 műanyagbevonatos 

aknahágcsó 4,00 db
8 Vízmérőakna fedlap és keret 600*600 mm nyílású, 

öv. 1,00 db
9 Vízmérőaknában vízzáró falátvezetés D32/KPE 3,00 db
10 Vízmérőaknában NA25 többfunkciós golyóscsap a 

mérő felé hollandi kötéssel 2,00 db
11

Vízmérőaknában NA25 többfunkciós visszacsapó 
szelepes golyóscsap a mérő felé hollandi kötéssel 2,00 db

12 Vízmérőaknában ürítési leágazás D32/20 KPE és  
1/2" tömlővéges golyóscsap 2,00 db

13 D32/32/KPE elágazóidom, kötés D32/KPE 
fűtőszálas karmantyúval 3,00 db

14
D32 KPE 90°-os ívidom  fűtőszálas karmantyúval 2,00 db

15 D32/KPE fűtőszálas karmanytú 12,00 db
16 Ivókútnál NA25/öv ürítős házi elzáró+beép. 

készl.+csapszekrény 3,00 db
17 11/KG-PVC-U, SN8, SDR34 MSZ EN 1401 

csatorna építése tokos kötéssel, földárokban 6,00 fm
18 Csatornák és aknák különféle vizsgálatai 

vizzárósági vizsgálat 6,00 fm

1. oldal, összesen: 2 2021. november hó
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Sorszám Tétel mennyiség
mérték-
egység

19
Hauraton hordalékfogós KG tisztítóakna építése a 
rendszerhez tartozó öv. aknafedlappal D400 MSZ 
EN124, alsó elemmel D200 csatlakózó idommal, 
felmenő csővel 3,00 db

20 Hauraton Drainfix Bloc 0,6*0,8*0,33 m szikkasztó 
elem földárokban 3,00 db

21 Geotextília szikkasztó elem körül körben 250 
g/m2, szőtt 6,22 m2

22 Csatlakozóhely készitése KG aknánál, 11 6,00 db
23 Zöldterületi aknafedlapoknál 20x20 cm vtg. 

keresztmetszetű C25/30-XC2-16-F1(MSZ EN 206-
1) min. betongallér 1,23 m3

24 Ivókútnál 20 cm vtg. szívárgótest 1,43 m3

25 Vezeték fertőtlenítése, öblítése, mintavétel 304,00 fm
26 Utcai főelzáró D63/KPE vagy NA50, szolgáltató 

előírása szerint, előirányzat 1,00 db
27 Vízmérőaknában vízmérő és szerelvényeinek 

beszerelése, elszámolva a szolgáltató szerint. 
Előírányzat 1,00 db

28 Vízbekötés rákötése az élő vezetékre, elszámolva 
a szolgáltató szerint. Előírányzat 1,00 db
Ivókút környezetrendezési terv szerint elszámolva 
nem itt szerepel

2. oldal, összesen: 2 2021. november hó
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BGNP-AU-EU Mono, automatikus, akadálymentes illemhely 

 

Rövid Leírás: 

 

A víz és csatornarendszert feltételező, automatikus működésű nyilvános WC 

jellemzően rozsdamentes acélból készül. Könnyű tisztántarthatósága, valamint ügyféltértől 

elkülönített szerviztere miatt higiénikus, egyszerű működtetést biztosít fenntartójának. 

Automatikus működtetésű bejárati ajtóval, beépített kommunikációs egységgel, világítással, 

fűtéssel, szellőzéssel szerelt toalett ügyféltere komfortos, mozgássérültek részére 

akadálymentesített, könnyen kezelhető. Külső megjelenése, rozsdamentes acél burkolattal 

modern stílusú környezethez illeszkedik, de igény szerint a választható falfelületeknek 

köszönhetően egy rusztikus városképpel is harmonizál. 

 

Műszaki leírás: 

 

A BGNP-AU-EU Mono automatikus illemhely talajszinten való elhelyezéséhez, külön 

alapozás szükséges, amelybe az előszállított alapkeret kerül beépítésre. (Gyártó által 

biztosított tervrajz alapján.) 

Az épület már előszerelt állapotban kerül a helyszínre, ahol csak a végszerelést kell elvégezni 

ill. a szükséges közműcsatlakozások bekötését végrehajtani. 

A közművek bekötése után a berendezés üzemkész állapotba kerül. 

Közműveket érintő műszaki paraméterek: 

      Névleges feszültség:    230V/32A 

 Kieg. védelem (áramvédő kapcsoló)             230V/40A; 30mA 

 Padlófűtés (DEVI fűtőkábel):  230V/1,2 KW 

 Vízcsatlakozás:    1” 

 Szennyvízcsatlakozás:   NA 110 (PVC) 

 

Vázszerkezet és burkolatok anyaga: Wnr1.4301 minőségű rozsdamentes acéllemez, illetve 

rozsdamentes zártszelvény. 

Hőszigetelés: 40 mm-es polisztirollemez, mely az acéllemez falak közé kerül beépítésre. 

Vezérlés, ajtónyitás: Az illemhelyeken az elektromos ajtózár nyitását nyomógomb 

segítségével érhetjük el. Opcióként választható érmebedobásos beléptetésnél a nyitást fizetés 

után a érmevizsgáló végzi. Az érmevizsgáló magyar hivatalos pénzérméket fogad el (5;10; 20; 

50; és 100 Ft-os érméket). 

Nyitás kezdeményezhető a kezelőtérből, a kapcsolószekrényen elhelyezett nyomógombbal 

vagy az ügyféltérből a „vésznyitó” nyomógomb megnyomásával. 

A további használati funkciók automatikus vezérlésűek 

Világítás: A világítótestek megfelelő IP- védettségűek és energiatakarékos világítótestekkel 

szereltek. A kültéri és az ügyféltéri világítást alkonykapcsoló vezérli. 

Fűtés: Az épület elsődleges fűtését egy méretezett elektromos fűtőkábellel kiépített 

padlófűtés biztosítja, amelyet termosztát vezérel. 

Szellőztetés: A vezérelt szellőztetést a kézszárító végzi, a szabadtérből szívott frisslevegővel. 

Víz és csatornarendszer: Az 1” keresztmetszetű hálózatról egy főcsapon és egy vízszűrőn jut 

a víz a berendezés belső rendszerébe, amely három vízvételi helyet jelent. 

- Mosdó csaptelep 

- WC-öblítő 

- A takarítószemélyzet vízvételét biztosító csaptelep. 

A vízrendszer része egy nyomásérzékelő, amely vízhiány esetén a használatot letiltja. 

A szennyvízrendszer, NA 110 mm-es PVC hálózatra csatlakozik. 
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Az illemhely felszereltsége, szolgáltatásai: 

 

- Központi vezérlőelektronika, működést ellenőrző kontroll funkcióval, fő működési 

jellemzők módosíthatók. 

- A felhasználó felé egy színes grafikus LCD monitoron LED-es világító ábrák 

szolgáltatnak információt. (Illemhely foglaltsága és egyéb működési állapota) 

- Automatikusan nyíló vendégtéri ajtó (áramszünet esetén is szünetmentes 

tápegységről) 

- Időn túli (20 perc) használat esetén jelzőhang, segélyhívás 

- Segélyhívó, egyben vésznyitó érintőgombok, fogyatékossággal élők számára is 

könnyen elérhető helyeken 

- Fix kapaszkodókorlát vízszintes és függőleges szakasszal 

- Felhajtható kapaszkodó a WC bal oldalán 

- WC – papíradagoló, kifogyás figyeléssel. 

- Hulladékkidobó ablak (gyűjtés a szerviztérben). 

- Rozsdamentes állítható tükör, ruhaakasztó fogas. 

- Rozsdamentes, beépített kézmosó kagyló. 

- Belsőtéri világítás, kezelőtéri világítás. 

- Ajtónyitó nyomógomb a szerviztérben. 

- Alkonykapcsolóval vezérelt kültéri világítás. 

- Biztonsági zár szerviztéri ajtón. 

- Belépéskor teljes légcsere. 

- Belépéskor nedvesítő WC-öblítés. 

- Távozáskor mágnes szelepes, biztonsági WC-öblítés. 

- Távozáskor teljes légcsere. 

- Beépített SMS küldő modul (hiba üzenet küldése) 

- Beépített e-mail küldő rendszer 

- Vízvételi lehetőség takarításhoz (a szerviztérből). 

- Szerviztérben elhelyezett elektromos csatlakozó aljzat. 

- Rozsdamentes lencsemintás padló a használati térben, tisztítható padlószifonnal, 

hőszigeteléssel, és vezérelt szőnyegfűtéssel ellátva (fagyvédelem) 

- Rozsdamentes szálcsiszolt belső burkolat. 

- Felülvilágító ablakkal ellátott tető (csapadékvíz elvezetéssel, nyitható) 

- Víznyomás érzékelés, ha nincs a használat tiltása. 

- Beépített vízszűrő. 

- Vandál biztos, falra szerelt, rozsdamentes rokkantosított acél WC kagyló, 

hátsókifolyással. 

- Vandál biztos, időzített, infraérzékelésű érintésmentes WC öblítő szelep. 

- Vandál biztos, időzített, infraérzékelésű érintésmentes mosdó csaptelep. 

- Folyékony szappanadagoló, szappan szintfigyeléssel. 

- Nagyteljesítményű kézszárító, vezérelt indítással. 

 

Opciók: 

- Választható külső falfelület.   

- Elektronikus érmevizsgáló 

- Rozsdamentes, falba építhető, lehajtható babapelenkázó 

- Aljzat- és csészemosó berendezés 

- PayPass egység beépítése (szerződéskötés a szolgáltatóval a vevő feladata) 
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R.m. WC

10-10 db Monojet GAQ 1310 B1 lapos sugár fúvóka 1/ 4" kétoldalon falon egyenletes elosztásban, csatlakozás a csőhöz félkarmantyúval

kifolyó szelep

R.m. mosdó

automata infrás

mosdócsaptelep

mágneskapcsolóval

hulladékgyűjtő

WC papír adagoló

padlóösszefolyó

golyóscsap

vízszűrővel egybeépített nyomásszabályozó egység 1"

4 db 24 V DC 1" lassú zárású mágnesszelep osztóval

elosztó blokk WC öblítéshez és mosóágak vízellátásához

1" KPE bekötési pont

fali

kapaszkodó
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A BGNP-AU-EU MONO illemhely vízellátását 1" PE bekötéssel szükséges biztosítani,

minimum 3,5 bar hálózati nyomással. Az illemhely bekötési pontja előtt kialakítandó a

vízmérő akna, melyben a fogyasztásmérőn kívül két 1" kombinált golyóscsapot kell

elhelyezni, visszacsapóval, mérő utánit ürítővel.

fúvókák 10 db

21,3x2 rozsdamentes vízvezeték fúvókák vízellátásához

21,3x2 rozsdamentes vízvezeték fúvókák vízellátásához

Honeywell FK06-1AA vízszűrő+nyomáscsökkentő manométerrel

Az ügyféltéri vezetékek fagymentesítését elektromos

fűtőszálas padlófűtés, valamint fali hőszigetelés biztosítja.

A szerviztéri vezetékek fagymentesítését önszabályozó,

elektromos fűtőkábellel biztosítani szükséges.

fúvóka ülőke mosáshoz

villamos kezelőszekrény
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BGNP-AU-EU MONO ILLEMHELY VÍZELLÁTÁS FÜGGŐLEGES CSŐTERV

A BGNP-AU-EU MONO illemhely vízellátását 1" PE bekötéssel szükséges biztosítani,

minimum 3,5 bar hálózati nyomással. Az illemhely bekötési pontja előtt kialakítandó a

vízmérő akna, melyben a fogyasztásmérőn kívül két 1" kombinált golyóscsapot kell

elhelyezni, visszacsapóval, mérő utánit ürítővel.
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kifolyó szelep

szervíztérben

golyóscsap

fúvóka ülőke mosáshoz

4 db 24 V DC 1" lassú zárású mágnesszelep osztóval

elosztó blokk WC öblítéshez és mosóágak vízellátásához

I. mágnesszelep ág

Az ügyféltéri vezetékek fagymentesítését elektromos

fűtőszálas padlófűtés, valamint fali hőszigetelés biztosítja.

A szerviztéri vezetékek fagymentesítését önszabályozó,

elektromos fűtőkábellel biztosítani szükséges.

10-10 db Monojet GAQ 1310 B1

lapos sugár fúvóka 1/ 4"

kétoldalon falon egyenletes elosztásban,

csatlakozás a csőhöz félkarmantyúval

WC öblítés vezérelt

II. mágnesszelep ág

ülőke mosó fúvóka

III. mágnesszelep ág

padlómosó fúvókák

szervíztér felöli oldal

IV. mágnesszelep ág

padlómosó fúvókák

bejárat felöli oldal

21,3x2 rozsdamentes vízvezeték

fúvókák vízellátásához

Rozsdamentes

mozgássérült WC

ügyféltérben

21,3x2 rozsdamentes vízvezeték

fúvókák vízellátásához

alaprajz szerint
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NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE NYILATKOZAT DÁTUMA

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2022.01.04.

NEM ÉRINTETT

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE NYILATKOZAT DÁTUMA

OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaságra 2021.12.16.

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2021.12.14.

ELMŰ Hálózati Kft. 2021.12.14.

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2021.12.14.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2021.12.14.

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító: 510145716
Kérelem típusa: KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz: Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja: 2021.12.13.
Kérelmező neve: Kádár László (835869894)
Kérelmező típusa: tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el? saját nevében
Felhasználás jellege: közösségi célú
Kérelem célja: sajátos építmények engedélye
Kérelem tárgya: 2360 Gyál, Bartók park vízellátása hrsz.: 6473/9
Határidő-számítás jogalapja: 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa: víziközmű és vízgazdálkodási építmények
Építmény funkciója: Helyi (települési) vízellátó vezeték
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza: 1 km alatti hossz
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MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám: 1
Név: Kádár Komplex kft.
Adószám: 12576049243
Cím: 1222 Budapest 22. ker., Szigetvári utca 27/b
Telefon: +36209135301
E-mail cím: kadar.komplex@t-online.hu

 

 

ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Gyál
Helyrajzi szám: 6473/9

 

Megadott tervezési terület:
POLYGON((661840.12 225836.44,661749.96 225726.96,661882.4 225624.2,661856.92 
225820.48,661840.12 225836.44))
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KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

 

ÜZEMELTETŐ NEVE: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 2360 Gyál, Kőrösi út 190
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE): Vízelvezetés
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
/ Szakág (VI): Vízellátás

Kijelölés módja: automatikus kijelölés felülbírálva
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
Felülbírálat indoklása: A kérelmező nyilatkozott, hogy az indoklásban 

kifejtett ok(ok) miatt nem szükséges az 
egyeztetés lefolytatása a közművezeték-
üzemeltetővel.

Felülbírálat kifejtése:
A DPMV-hez a terv jóváhagyása külön eljárásben kerül benyújtásra.
Jelen  eljárásban  a  DPMV-től  csak  a  tervezett  vízbekötés  és  a  meglévő  szennyvízcsatorna
viszonyára kérünk közműnyilatkozatot.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 1134 Budapest, Váci út 35
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI): Hírközlés
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Nincs publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: Településen található kivételi hálózat, melynek 

elhelyezkedése nem ismert.
 

ÜZEMELTETŐ NEVE: ELMŰ Hálózati Kft.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 1132 Budapest, Váci út 72-74
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL): Villamos energia
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság

 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI): Hírközlés
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
 

ÜZEMELTETŐ NEVE: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság

 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 1117 Budapest, Október huszonharmadika 

utca 18.
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ): Szénhidrogén
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken publikus 

hálózat nem található.
– Kivételi hálózati információk: Településen található kivételi hálózat, melynek 

elhelyezkedése nem ismert.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságra

 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ): Szénhidrogén
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
 

 

MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító): VK-k-IV-01_0_01_víz_egyben.pdf (3168814)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2021.12.13.
Rögzítő neve: Kádár László (835869894)

 

/ Fájlnév (azonosító): EK-k-HR-01_0_01_genplánblok.dwg (3168817)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2021.12.13.
Rögzítő neve: Kádár László (835869894)

 

/ Fájlnév (azonosító): eközmű.dwg (3168820)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2021.12.13.
Rögzítő neve: Kádár László (835869894)
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KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2021.12.14.
Ügyintéző neve: Márton Erika (299091875)
Ügyintéző telefon: 06706591333
Ügyintéző email cím: martonerika@dpmv.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
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/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2022.01.04.
Ügyintéző neve: Márton Erika (299091875)
Ügyintéző telefon: 06706591333
Ügyintéző email cím: martonerika@dpmv.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
Bejövő irat iktatószáma: BENB/2021/4889
Tisztelt Ügyfelünk! 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy közműegyeztetésünk mellé terveinek jóváhagyását is mellékeljük, amely 
így jelen nyilatkozathoz tartozó mellékleteinkkel együtt minősül majd érvényes 
KÖZMŰNYILATKOZATNAK ÉS TERVJÓVÁHAGYÁSNAK.
A tervezett munka a DPMV Zrt. által üzemeltetett létesítményeket érinti. A víziközmű-hálózat közölt 
adatai tájékoztató jellegűek, azokat a helyszínen szerelvények, aknák bemérésével és kézi ásással 
létesített kutatóárokkal kell ellenőrizni. A házi bekötéseket és azok helyét a helyszínen fel kell kutatni. 
A víziközmű-hálózat környezetében kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető. A MUNKAVÉGZÉS 
SORÁN AZ MSZ 7487-2 SZABVÁNYBAN FOGLALT ELŐÍRÁSOKAT, VÉDŐTÁVOLSÁGOKAT, illetve 
valamennyi releváns szabályt be kell tartani, a munkagödrök és árkok falainak állékonyságáról 
különös odafigyeléssel kell gondoskodni. Amennyiben üzemeltetésünkben lévő vezetékeink 
keresztezését sajtolással, fúrással kívánják megoldani, abban az esetben külön engedélyünkre van 
szükség. A munkakezdést a DPMV  Zrt. részére a 5.	Szakfelügyeletet írásban kell megrendelni a Gyáli 
Üzemigazgatóságunktól (Cím: 2360 Gyál, Kőrösi u. 104. Telefon: +36 29-340-010, 
muszak.gyal@dpmv.hu) a kivitelezés megkezdése előtt két héttel. a kivitelezés megkezdése előtt 1 
héttel be kell jelenteni. A kivitelezés során és az azt követő 1 éven belül a víziközműben, valamint 
annak környezetében bekövetkező károkért a beruházó és a kivitelező a felelős. 
Taksony, 2021. Január 04.
Üdvözlettel,
DPMV Zrt.
Ügyintéző: Márton Erika
E-mail: martonerika@dpmv.hu
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.
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/ MELLÉKLETEK
 

Fájlazonosító: 3194501
Fájlnév: jovahagyott tervek_gyal_bartok park_hrsz 

6473.9_DPMV Zrt_signed.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2022.01.04.
Rögzítő neve: Márton Erika (299091875)

Fájlazonosító: 3194502
Fájlnév: uzemeltetoi nyilatkozat_gyal_bartok park_hrsz 

6473.9_DPMV Zrt_signed.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2022.01.04.
Rögzítő neve: Márton Erika (299091875)

ÜZEMELTETŐ NEVE: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2021.12.14.
Ügyintéző neve: Miczák Erzsébet (572915812)
Ügyintéző telefon: +36 50 102 1181
Ügyintéző email cím: erzsebet.miczak@digi.hu

Kifejtés:

A tervezett munka területén a DIGI Kft. légkábeles hálózattal van jelen.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: ELMŰ Hálózati Kft.
 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2021.12.14.
Ügyintéző neve: Nagyné Dóka Tímea (624783758)
Ügyintéző telefon: 06012382034
Ügyintéző email cím: timea.doka@elmu.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
 

ÜZEMELTETŐ NEVE: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság

 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2021.12.14.
Ügyintéző neve: Kelemen Anikó (164673630)
Ügyintéző telefon: +361463-5637
Ügyintéző email cím: kelemen.aniko@telekom.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság

 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2021.12.14.
Ügyintéző neve: Barkóczi Dániel (707006321)
Ügyintéző telefon: +36301657617
Ügyintéző email cím: dbarkoczi@mol.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
 

ÜZEMELTETŐ NEVE: OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságra

 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2021.12.16.
Ügyintéző neve: Tóth Krisztina (615551030)
Ügyintéző telefon: +36703311730
Ügyintéző email cím: toth.krisztina@opustigaz.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
 

 



 

 

 

Tárgy: Javaslat a Gyál, Ibolya u. 2. szám alatti ingatlan 
(hrsz.: 4010/2) gázellátásával kapcsolatos tulajdonosi 
nyilatkozat kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 Pintér Attila Péter 1163 Budapest, Kicsi u. 7.) tervező elkészítette a „Gyál, Ibolya u. 2., hrsz. 4010/2 
középnyomású utólagos gázleágazó vezeték” című, KUDAR66 rajzszámú engedélyezési tervet.  

A terv a Gyál, Ibolya u. 2. szám alatti ingatlan (hrsz.: 4010/2) gázellátását szolgáló középnyomású 
utólagos gázleágazó vezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.  
 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett 4027 hrsz.-ú (Ibolya utca) 
közterület.  

A Kudar&Társa Bt. kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan 
a tulajdonosi nyilatkozat kiadását. 

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentáció 
ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 

 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő - testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

a.) a gyáli 4027 hrsz.-ú (Ibolya utca) közterületet érintően hozzájárul a Pintér Attila Péter 1163 Budapest, 
Kicsi u. 7.) tervező által készített „Gyál, Ibolya u. 2., hrsz. 4010/2 középnyomású utólagos gázleágazó 
vezeték” című, KUDAR66 rajzszámú engedélyezési terv szerinti  gázleágazó vezeték létesítéséhez. 

b.) a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése 
alól. 

 
Határidő:  2022. február 28. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést készítette: Kelevajda Mónika ügyintéző 

Gyál, 2022. január 26. 
 
     
     Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 

 

 

 

 

Melléklet:  

 1 pld. kérelem 
 1 pld. műszaki leírás 
 1 pld. hossz-szelvény rajz 
 1 pld. helyszínrajz 
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PST szám:   51167037221          

ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ
NAGY FERENCNÉ   Gyál, Ibolya u. 2. HRSZ 4010/2

                      KÖZÉPNYOMÁSÚ UTÓLAGOS GÁZLEÁGAZÓ VEZETÉK

Tervező:         Pintér Attila Péter

   Budapest, Kicsi u. 7.

Kivitelező: Kudar és Társa Bt.

       Ráckeve, Gábor Áron u. 2.

                                                                  

A dokumentációt összeállította: 

Pintér Attila Péter

tervező
Gáz és olajipari építmények tervezése 

kamarai számok: 01-16524 / 01-67191

 1 / 7 oldal

kelevajdamonika
Kiemelés

kelevajdamonika
Kiemelés



Kudar és Társa Bt.
székhely, iroda: 2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.

                                        e-mail: kudarestsabt@gmail.com 

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Az OPUS TIGÁZ Zrt. megrendelése és megbízása alapján terveztem meg a tárgyi gázleágazó vezetéket.

A  tervet  a  2008.  évi  CXI.  törvény  és  a  53/2012  (III.28.)  Korm.  rendelet  és  az  általános  érvényű  hatósági

előírásoknak, országos (MSZ) és az ágazati szabványoknak az  OPUS TIGÁZ Zrt. Technológiai Utasításainak

megfelelően készítettem el. 

A tárgyi gázleágazó vezeték tervezési munkája során az illetékes szakhatóságokkal, közművekkel egyeztettem,

azok előírásait figyelembe vettem. A tervezés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18. § (1)

bekezdésben foglaltakat betartottam.

A tervezési  munkák  során  betartottam a  2008.  évi  XL.  törvényt  a  gázszolgáltatásról,  a  1997 évi  LXXVIII

törvényt (Étv), valamint a 19/2009 (I.30.) Kormány rendelet előírásait.

A  tervezett  létesítmények  műszaki  megoldásai  megfelelnek  a  vonatkozó,  illetve  a  tervrészletekben  említett

rendeleteknek, szabályzatoknak és szabványoknak. Ezért a terv szerint kivitelezett létesítmények a biztonságos

munkavégzés és üzemeltetés tárgyi feltételeit kielégítik.

A terv „az állami földmérési és ingatlan nyilvántartási alapadatok felhasználásával” készült. 

A 21/2018 (XI.27.) ITM rendeletben,  GVBSZ, 96/2005. (  XI.  4.)  GKM rendeletben valamint  az 1993.  Évi

XCIII.  Törvényben foglaltak alapján kijelentem,  hogy a „középnyomású  földgáz  leágazó vezeték  létesítése”

tárgyú  tervezési  munka  során  az  illetékes  szakhatóságokkal,  közművekkel  egyeztettem,  azok  előírásait

figyelembe vettem. A tervezés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18. § (1) bekezdésben

foglaltakat betartottam. Az előkészült tervdokumentáció kielégíti a vonatkozó és hatályos tűzvédelmi, valamint

környezet-  és  természetvédelmi  jogszabályokban  előírtakat.  Az  épületektől  az  MSZ  7048/3  szabályban

meghatározott védőtávolságot megtartottam.

Budapest, 2021. december

     tervező

Gáz és olajipari építmények tervezése 
kamarai számok: 01-16524 / 01-67191
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MŰSZAKI LEÍRÁS

NAGY FERENCNÉ   Gyál, Ibolya u. 2. HRSZ 4010/2
földgáz vezeték engedélyezési és kiviteli tervéhez.

1./ Csatlakozási pont: 
A  tervezett  leágazó  vezeték  a Ibolya út,  közterületen  meglévő  

PE 80/G SDR 11 DN63 vezetékhez csatlakozik. A csatlakozási pont föld alatt van a KUDAR66 számú terven

jelölve.

2./ Tervezett gáz leágazó vezeték:

A leágazó vezeték teljes hosszban PE 100/G SDR 11 32x3,0 műanyagcső. 
A tervezett leágazó vezeték nyomvonala és a tervezett hossza a KUDAR66 számú terven.

A  leágazó  vezeték  DN63/32  mm  méretű  PE  elektrofitting  megfúró  idomos  kötéssel  csatlakozik  az

elosztóvezetékhez.

Az előkertes felállás kialakítását a TT-4000/93 számú technológiai utasítás szerint kell kivitelezni. 

A felállás végpontjában  1 db 1” -os zártházas golyóscsapot kell beépíteni.

Az építési munkákhoz felelős műszaki vezetőre van szükség, akinek rendelkeznie kell az 191/2009.(IX.15.) 

kormány rendeletben előírtakkal. A leágazó vezeték és egyéb földbe fektetett közművek kereszteződésénél a 

gázvezetékek KPVC védő- csőbe kell elhelyezni. A védőcsövek méretei 50 mm-rel nagyobbak, mint a 

haszoncsövek. Hosszúsága a keresztezett közműtől mindkét irányban 1-1 m legyen. Meglévő fák 2 m-en belüli 

megközelítése esetén a gázvezetéket védőcsőbe kell szerelni. 

Az élőrekötést kizárólag csak a gázszolgáltató végezheti az előzetes fogyasztói tájékoztatóban meghatározott 

módon. A műszaki terveket az OPUS TIGÁZ Zrt. által kiadott egyeztetési jkv-ben előírtak, valamint a helyszíni 

lehetőségek alapján készítettem el.

3./ Közműhelyzet, közművek érintettsége és egyeztetések:

A  terv  „készült  az  állami  alapadatok  felhasználásával”.  Az  útkezelő  hozzájárulása,  valamint  az  OPUS

TIGÁZ  Zrt.  fogyasztói  megállapodás  alapján  az  üzemelő  gázelosztó  vezetékről  a  terven  szereplő  leágazó

kiépíthető.

A  tervek  készítését  megelőzően  közmű  tulajdonosokkal  egyeztetéseket  végeztünk.  A  közmű  tulajdonosok

képviselőinek  tájékoztatása  szerint  a  terveken  feltüntetett  közművek  elhelyezkedése  csak  megközelítő

pontosságú, a mélységi adatok nem pontosak.

A tervező  az egyeztetések során szolgáltatott adatok, valamint a helyszínen tapasztaltak szerint tüntette  fel a

meglévő  közműveket.  A  kivitelezés  megkezdése  előtt  a  terven  jelölt  közműveket  az  illetékes  közmű

üzemeltetőjének szakfelügyelete mellett  fel kell tárni,  amennyiben az egyeztetési jegyzőkönyvben előírták. A

feltárt  közművet  takarási  engedély  birtokában  lehet  visszatakarni,  miután  meggyőződtünk  annak

sértetlenségéről.  A  gázvezeték  közművektől  előírt  védőtávolságát  az  MSZ  7487/2-80  sz.  szabvány  és  a

Gázelosztó vezetékek Biztonsági szabályzata tartalmazza, a közművek megközelítésénél e szabvány előírásait be

kell tartani. 

Alulírott tervező kijelentem, hogy a tárgyi leágazó vezeték tervezése során az alábbi közművekkel egyeztettem,

azok nyilatkozatait  a táblázatba foglaltaknak megfelelően a dokumentációhoz csatoltam, azokban előírtakat a

tervezési munka során maradéktalanul betartottam.

 

Az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően a közművekre vonatkozóan az alábbi érintettséget

állapítottam meg és nyilatkozatot teszem.

Közmű neve Közmű üzemeltető neve Egyeztetést

elvégeztem

igen/nem/nem érint

Közmű  üzemeltető  nyilatkozata

érint/nem érint

víz Dél-Pest Megyei Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. 

igen érint

szennyvíz Dél-Pest Megyei Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. 

igen érint

elektromos ELMŰ Hálózati Kft. igen érint

gáz OPUS TIGÁZ Zrt. igen érint

hírközlés Magyar Telekom Távközlési Nyrt. igen nem érint

hírközlés DIGI igen nem érint

hírközlés Vodafone igen érint

olaj MOL igen nem érint
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Az 53/2012.  (III.  28.)  Korm.  rendelet  szerint  az építési  területtel  kapcsolatos  adatok:  Nyomvonallal  érintett

területek:

hrsz műv. ág tulajdonos, kezelő címe

Gyál belterület 4027 kivett közterület Gyál Város 

Önkormányzat

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

4./ Védőtávolság, védőövezet:

A  tervezett  leágazó  vezeték  és  a  felállás  a  tárgyi  ingatlanon  kerül  kiépítésre.  

A védőtávolságok megtartása a szomszédos ingatlanokra vezetékjog bejegyzését nem tette szükségessé.

A tervezett középnyomású gázleágazó vezeték védőövezetét 4,0-4,0 m- (védőcsőben 2,0-2,0 m), az épületektől

mért védőtávolságot megtartottam (4,0-4,0 m).

Á L T A L Á N O S  E L Ő Í R Á S O K

1./ PE csövek szerelése:

Szerelése  csak  az  MSZ EN 1555-1-2-3:2011  szabvány  szerinti  és  műbizonylattal  rendelkező  PE csövek  és

idomok használhatóak fel.

A leágazó vezetéket toldás nélkül egy vezeték darabból kell kiépíteni a gerinc vezetéktől a telekhatár közelében

elhelyezett fogyasztói főelzáróig.

A PE csövek szerelését - 5 ºC környezeti hőmérséklet alatt szerelni TILOS!

A PE csövek szerelésére vonatkozóan 21/2018 (XI.27.) ITM rendelet előírásait és az 1993. szeptember 01.-én

életbelépett TT-4000/93 előírásait be kell tartani.

Amennyiben az elkészült vezetéken gyártási hiba vagy gyártási hibás idom fordul elő, azok javítását mindenkor

a gázszolgáltató előírásai szerint kell elvégezni.

2./ Gázvezeték nyomáspróbája:

Nyomáspróba előfeltételei: építési napló

- megvalósulási terv, hegesztési vázrajz, hegesztési napló

- műbizonylatok

A nyomáspróbát a TT-1000 és a 21/2018 (XI.27.) ITM rendelet előírása szerint kell elvégezni és kiértékelni, az

alábbi paraméterekkel:

Tervezési nyomás:   4,0 bar

Próbanyomás (együttes szilárdsági és tömörségi) :   6,0 bar

      Időtartama:            1,0 óra

Tömörségi nyomáspróbát a 21/2018 (XI.27.) ITM rendelet 2.3.3. pontja szerint szilárdsági nyomáspróbával egy

időben is el lehet végezni.

Az  általánosnál  rövidebb  időtartamú  nyomáspróba:  a  21/2018  (XI.27.)  ITM  rendelet  2.4.2.  valamint  a

TT1000/93(2006.07.31)  4.10.2.5  pontja  szerint,  ha  a  nyomáspróba  alá  vetett  gázelosztó  vezetékszakasz

térfogata az 1,0 m3-t nem haladja meg, akkor a nyomáspróbáit legalább egy órára lerövidített időtartam alatt

is el lehet végezni. 

A  nyomáspróbánál  az  OPUS  TIGÁZ  Zrt.  képviselőjének  jelen  kell  lennie.  A  nyomáspróba  eredményét

dokumentálni kell.

A  PE vezeték  nyomáspróbáját  előírt  a  vezetéket,  két  egymást  követő  ciklusban  kell  tölteni  a  próbanyomás

értékére, majd le kell üríteni a szabványokban megadott közbenső nyomásra.

Az 1 órás vizsgálatot  a próbanyomásra való harmadik feltöltést  követően legalább 15 perc elteltével  szabad

megkezdeni.

A vizsgálatra kerülő vezeték megfelelően tisztított és rögzített legyen. A csővezetéket szakaszos földtakarással

kell rögzíteni. 

3./ Földmunka:

A gázvezeték építés földmunkáit a 21/2018 (XI.27.) ITM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő- en kell 

végezni. A munkálatok nyomvonalát a helyszínrajz tartalmazza.

A gázvezetéket nyílt munkaárokba kell fektetni.

A közműkeresztezéseknél csak kézi földmunka végezhető.
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A munkaárok szélessége 0,4 m legyen. Mélysége a keresztszelvényen megadott méretek szerint változik, de a

vezeték feletti földtakarás min. 1,0 m legyen. 

A munkahely elkerítését és a szükséges forgalomkorlátozási táblák elhelyezését az MSZ 11-310-76 szabvány

szerint kell elvégezni. 

A munkaárok mindkét  oldalán 1,0 m magasságában korlátdeszkát  vagy sárga jelzőfóliát  kell  elhelyezni.  Az

éjszakai  kivilágítást  és  a  szükséges  forgalomkorlátozási  táblákat  a  Polgármesteri  Hivatal  közterület  és

útfelbontási  engedélyében meghatározottak szerint  kell  elhelyezni.  A munkaárok feletti  gyalogos  közlekedés

biztosítására átjárókat kell elhelyezni. 

A  Munkaárok  alját  finom tükörré  kell  kiképezni,  figyelembe  véve  a  szükséges  vezetéklejtési  értékeket.  Az

élőrekötés  helyén  fejgödör  kiemelése  szükséges,  melynek  mérete  1,5x1,2m.  A gázvezeték  az  ágyazat  teljes

hosszában feküdjön fel. 

A rétegenként visszatöltött földet a vezeték 50 cm-es környezetében Tr gamma 85%, a burkolat alatt Tr gamma

90% tömörségi fokra kell tömöríteni.

A visszatöltés mindig néhány cm-rel legyen magasabb a környező terepszintnél a későbbi ülepedés miatt. Ahol

az útburkolat bontása szükséges, ott  az építkezés befejezése után a burkolatot helyre kell állítani az útkezelő

előírásokban foglaltak szerint.

A gázvezeték nyomvonalát legalább 6 cm széles sárga fóliával kell megjelölni, melyen legalább 1,0m-enként ״ 

GÁZVESZÉLY felirat ״   legyen.  A fóliát  a  munkaárokba  50 cm-es  visszatöltött  és  tömörített  felületre  kell

elhelyezni. A vezetéket az árokba dobni TILOS!

A PE vezeték összeszerelése után a szilárdsági nyomáspróba előtt 50 cm-es takaróréteget kell elkészíteni. 

A vezetéket teljesen betakarni, csak a sikeres nyomáspróba, illetve az érintett közművek hozzájárulása, valamint

ha a gázvezeték nyílt  árkos geodéziai bemérése megtörtént azután szabad. A terveken bejelölt közműveknél

azoktól 2-2 m-re gépi földmunkát végezni TILOS!

A bemérési jegyzőkönyvet az érintett közműtulajdonosok takarási engedélyével együtt az átadási 

dokumentációhoz kell csatolni.

4./ Munkavédelem:

A szerelési, illetve kivitelezési munka ideje alatt be kell tartani a vonatkozó szabványokat, technológiai 

utasításokat. 1993. évi XCIII. Munkavédelemről szóló törvényben, valamint végrehajtásról szóló 5/1993.

(XII.26) MüM rendeletet, az MSZ 07-3608:1991 A közutak végzett munkák korlátozási és forgalombiztosítási 

követelményei c. szabványt, az MSZ 20190/1988 a közúti útelzárás, korlátozás és forgalomelterelés c. 

szabványt, az MSZ 04-802/1990 Építő- és szerelői alépítmények. Földmunkák, földművek c. szabványt, az MSZ

11413 Gáztömörség vizsgálata c. szabványt, az anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó előírást, az 

alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításait, a kivitelező cég munkavédelmi szabályát, a 47/1999.

(VIII.4.) GM rendelet Építőipari - kiviteli Biztonsági Szabályzatát, az OPUS TIGÁZ Zrt. TT 1000, TT 4000 és 

TT 5000 Technológiai Utasításait.

A munkaterület körülkerítéséről gondoskodni kell.

A tervezett  létesítmény  a kivitelező  által  ismert,  szokásos  módon építendő,  így külön tervezői  intézkedés  a

kivitelezésre vonatkozóan nem vált szükségessé.

A kivitelezést a 21/2018 (XI.27.) ITM rendelet szerint és azoknak megfelelően kell elvégezni a TIGÀZ Zrt. által

jóváhagyott kiviteli tervek birtokában.

5./ Tűzvédelem:

A tervek  54/2014.(XII.5) számú BM rendelet figyelembevételével  történt.  A tervezett  gázvezeték földgázzal

üzemel, melynek robbanási határai:

alsó: 4,5 tf%

felső: 13,5 tf%

A gázvezeték üzemi nyomása 3 bar ( engedélyezési nyomás 4 bar ).

A gázvezeték tűzrendészeti megítélést nem igényel.

A gázvezeték üzembe helyezését csak a gázszolgáltató végezheti el!

6./ Környezetvédelem:

A tervezett hálózat természetvédelmi területet nem érint. A gázelosztó vezeték a terepszint alatt kerül 

elhelyezésre 1,0 m mélységben. A vezeték üzemelése során veszélyes hulladék nem keletkezik. Az építés során 

keletkezett hulladékok kezelésénél a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendeletben foglaltakat be kell tartani. Az építési 

helyeken gondoskodni kell arról, hogy az építési tevékenység során a munkahely környezetében a 

27/2008(XII.3) KvVm-EüM rendeletben előirt zajszintet, ne lépjék túl. A tervezett leágazó vezetéknek levegőt 

szennyező ill. szagkibocsátó hatása nincs. A munkavégzés során felhasznált festékek, oldószerek 

csomagolóanyagait veszélyes hulladékként kell kezelni. Aszfaltburkolat bontás esetén a hulladékot, a 

helyreállítást végző részére át kell adni.
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Kudar és Társa Bt.
székhely, iroda: 2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.

                                        e-mail: kudarestsabt@gmail.com 

7./ Forgalomkorlátozás:

Forgalom korlátozást a közútkezelő előírásai és a A közúti forgalomkorlátozását az MSZ 20190-1988, MSZ 07-

3608-1991 szabványok, az ÚT 2- 1.113,1993., ÚT 2-1.114,1993 útügyi műszaki előírások és az ME-07-

0313,1994,  műszaki  előírások  szerint  kell  elvégezni.  Kivitelezés  során  a  3/2001..(I.31)  KöViM  rendelet  a

közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményei betartandók.

alapján kell elvégezni.

A  tervezett  vezeték  közvetlen  jármű  és  gyalogosforgalmat  érint.  Az  élőrekötési  pontot  korláttal  körül  kell

keríteni.

Budapest, 2021. december

     tervező

Gáz és olajipari építmények tervezése 
kamarai számok: 01-16524 / 01-67191
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