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EGYSZERŰSÍTETT
MŰSZAKI TARTALOM

PÉCS, SIKLÓSI ÚT NA 500 VÍZVEZETÉK
VASÚT ALATTI KIVÁLTÁS
RENDKÍVÜLI REKONSTRUKCIÓ

I.

ELŐZMÉNYEK:

A műszaki tervet a Tettye Forrásház Zrt. Vízhálózati csoport megbízásából készítettük el az
X1117.. munkaszám alatt. A Verseny és Ipar utcák közötti területen üzemelő MÁV vasút
védőterület alatt húzódó NA 700 acél védőcsőben az NA 500 acél vízvezetéken korróziós
lyukadás következett be. A hibahelyet meglévő szakaszoló tolózárakkal lekorlátoztuk. A
vezeték Pécs város vízellátása tekintetében stratégiai fontosságú, mielőbbi javítása indokolt.
A komplex tervezés és az ahhoz tartozó engedélyezési eljárások elhúzódása miatt, egy
egyszerűsített tervezéssel megvalósuló kitakarás nélküli eljárással történő rendkívüli
rekonstrukció mellett döntöttünk, a „Process Phoenix” béleléses technológia alkalmazásával.

II.

MŰSZAKI MEGOLDÁS

A bélelendő szakaszon, aknák, tolózárak találhatóak, azonban, mivel a vezeték MÁV
védőterületen halad, törekedni kellett arra, hogy földmunka nélkül történjen a vezeték
kiváltás.
A vezetéken bekövetkezett hiba kiszakaszolása a vasúti sínpályától délre lévő 31413/6 jelű és
az északra lévő 31413/2 jelű csomópontok között történt. A két akna közötti távolság kb.
60,00 fm, a bélelést a két akna között tervezzük megvalósítani. A csőbélelés kezdő pontja a
31413/6-os akna. Innen a vezeték a sínek alatt NA 700 acél védőcsőben húzódik Na 500 acél
csőként a 31413/4 jelű aknába. Ez az akna közel a sínekhez, még a vasúti védőterületen belül
található. Ebben az aknában a védőcsőből érkező vezetéken egy szakaszoló tolózár található.
A tolózárat követően a vezeték egy felfelé álló egyedi hegesztett ívvel (kb. 30°) hagyja el az
aknát. Feltehetően az aknát követően ellentétes ívvel visszafordul vízszintes irányba és
szintén feltehetően anyagváltás is történik NA 500 öntöttvas csőre. Ez a feltételezés abból
adódik, hogy a vezeték a bélelés végponti aknájába (31413/2 jelű) már NA 500 ÖV csőként
érkezik.
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A béleléses technológiával úgy tudjuk a vezeték javítását elvégezni, hogy a vasúti
védőterületen belül nem szükséges bontással, engedélyeztetéssel járó tevékenységet
végeznünk. A védőterületen belül található tolózár esetében a bélelés a tolózár
meghagyásával, annak nyitott állapotában történik. A bélelés következtében a tolózár
funkcióját veszíti.
A béleléses technológia kivitelezése során megkívánt vízmentességet a végponti
csomópontokban található régi tolózárak cseréjével oldjuk meg. A 31413/2 és 31413/6 jelű
aknákban a tolózárak és szerelvények cseréjéhez az aknák födémei leemelhetőek, egyúttal a
csőbélelés kezdete is szabadon megoldható. A „Process Phoenix” eljáráshoz a védőterületre
eső szakaszon, nem kell indító aknát létesíteni, elegendő csak 1 db fogadó akna a
védőterületen kívül.
A fogadó akna a 31413/2 jelű akna melletti zúzalékos parkolóban kerül kialakításra, mérete:
3,0*2,0 m-es, mélysége kb. 2,7 m. Ez az akna a 18932 hrsz.-ú zúzalékos parkoló területre
esik. A csőbélelés a kialakítandó munkagödörben fejeződik be, az aknafalon kívül a
megmaradó NA500/400 T-idom csőtengelyétől kb. 2,70 m-re. Ebben a csomópontban
kiépítésre kerül még egy NA80 földalatti technológiai tűzcsap is.
Mivel a rekonstrukció részben vasúti védőterületen is történik, ezért az érintett ingatlanok
tulajdonosait a munkálatok megkezdése előtt értesíteni szükséges.
A tervezett csomópontok kialakításához az M-3 csomóponti részletrajz szerinti idomok
kerülnek beépítésre.
KITAKARÁS NÉLKÜLI TECHNOLÓGIA:
A vezeték pontos hosszát a kivitelezés megkezdése előtt kamerázással pontosítani
szükséges, mivel a hosszméret a digitális rajzi állomány alapján lett meghatározva. (A
vezeték hosszát és nyomvonalát terepi méréssel nem lehetett pontosítani.)
A választott technológia, a vízvezetékcső és csatlakozó idomok anyagának konkrét
megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Technológiai leírás:
A „Process Phoenix eljárás során, a cső belső falára egy speciálisan kialakított tömlőt
helyezünk el.
Az alkalmazási területtől függően változik a cső típusa. Jelen esetben, un. NORDIPIPE
típusú tömlőt kell alkalmazni, mely elsősorban öntöttvas vezetékek felújítására használható. A
nordipipe egy körkörösen szövött filcbetéttel ellátott tömlő, üvegszálból készített
szöveterősítéssel. Az így létrejött béléscső teljes egészében viseli a külső és belső
terheléseket.
A „Process Phoenix” eljárás munkafolyamatai:
A csővezetéket bélelés előtt ki kell tisztítani. A tisztítás után ipari kamerával a tisztítás
hatékonyságát ellenőrizni kell.
A tömlőt az építési helyen epoxi ragasztóval töltjük fel. Ezután a tömlőt egy kifordító
berendezésben elhelyezett dobra csévéljük fel. A tömlő kifordítása sűrített levegővel történik,
amely során a kifordítás sebességét a levegő nyomásával és a dob fékezésével szabályozzuk.
A béléscső kifordítás után, az epoxid ragasztóval átitatott felületén érintkezik a csővezeték
belső felületével.
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A ragasztó kötését gőz bevezetésével gyorsítjuk. A kikeményedés maximális időtartama 24
óra, mely során a tömlőt nyomás alatt tartjuk.
A gyanta kikeményedése után egy hűtési fázis következik. A hűtési fázis befejezése után a
végeket levágjuk és korrózióálló acélgyűrűvel biztosítjuk a béléscső végeit.
A bélelés befejezése után ipari televíziós vizsgálattal ellenőrizzük a béléscső állapotát.
1. Meglévő közművezetékek:
A meglévő közművezetékek a megküldött adatszolgáltatás és/vagy az e-közmű rendszer
szerinti nyilvántartás és dokumentumok szerint ismertek.
Az e-közmű rendszer szerinti nyilvántartás alapján a kitakarás nélküli csőbélelés során
Magyar Telekom távközlési földkábel keresztezése történik, azonban a 31413/2 jelű
csomóponti akna mellett tervezett munkagödör kialakítás nem érint egyéb társ
közművet.
Az érintett távközlési közművek kezelőjének szakfelügyeletét, illetve nyomvonal kitűzését –
min.: 10 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint
meg kell kérni. A közművek védőtávolságán belül csak kézi földmunka végezhető, az
üzemeltetők szakfelügyelete mellett.
Területileg illetékes szervezeti egység:
Magyar Telekom Nyrt., Passzív hálózatok ágazat, Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály
Dél-nyugat szervezet (7621 Pécs, Jókai út 10., levélcím: 7602 Pécs, Pf.: 256.)
A tervezett vízvezeték átlagmélysége 1,40 m, tehát minden esetben, a keresztezett távközlési
földkábelek alatt húzódik.
Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Magyar Telekom Nyrt.
tulajdonában lévő kábelek védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 1513/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2- 4/1999, MSZ
17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200- 9/2005 sz.
szabványokban, a 4/1981. (111.11.) KPM-IPM együttes rendeletben és a 2003. évi C.
törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
A munkaterület átadás-átvételi eljárásra a Magyar Telekom Nyrt.-t írásban, 8 nappal
megelőzően meg kell hívni, a meghívót a területileg illetékes szervezeti egységnek kell
címezni.
Az érintett szakaszra a közműegyeztetést elvégeztük. Gondoskodni kell a feltárt vezetékek
üzemének folytonosságáról, rögzítéséről és állapotuk biztonságáról. A feltárás során a tervtől
eltérő állapot észlelése esetén tervezői művezetést kell kérni.
Az érintett közmű kezelőjének szakfelügyeletét is meg kell kérni, mely a kivitelező
feladata. A közművek védőtávolságán belül csak kézi földmunka végezhető, az üzemeltetők
szakfelügyelete mellett.
Nyilvántartásunk és a fellelhető aknákban mért mélység szerint a vízvezeték 2,70 m mélyen
húzódik.
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2. Forgalomtechnika
A közterület-bontási engedélyhez a Biokom Nonprofit Zrt. tervegyeztetési és útkezelői
állásfoglalás szerinti tervet a kivitelezőnek kell biztosítani, és azzal az engedélyt megkérni.
Az útburkolat helyreállítása a Biokom Nonprofit Zrt. előírása szerint kivitelezendő.
A munkaterület biztosítását a kivitelezőnek meg kell kérnie, így az a mindenkor érvényes
közterület felhasználási engedély előírásai szerint áll rendelkezésére. A munkaterületet
tényleges igénybevétele előtt a szükséges forgalomszabályozást és elkorlátozást az útkezelői
engedély előírásai szerint, annak végrehajtásával biztosítani kell.
3. Földmunka
A vezetéket és szerelvényeit 20 cm homokágyba kell
fektetni. A vezeték feletti és melletti részeken kavicsos,
kődarabos föld visszatöltése tilos. A földvisszatöltés
tömörségi foka a vezeték körül Tr 85 %; a munkaárok
0,5 m-en túli szelvényrészeiben Tr 95 %. Visszatöltésnél
szükség esetén talajcserét kell végezni.
A közterületet a kezelő (Önkormányzat) engedélyével
szabad felbontani és előírásainak – min. a jelenlegi
állapotnak – megfelelően kell helyreállítani. A meglévő
közművek 2,0 m-es körzetében csak kézi földmunka
végezhető. A munkaárkot csak zárt sorú dúcolás védelme
mellett lehet kiemelni.
Amennyiben az árokban emberi tartózkodás lesz, úgy a
ducolat közötti szabad szélesség min. 0,8 m legyen.
A kivitelezés megkezdése előtt az érintett vízvezetékek zárásáról a kivitelezőnek kell
gondoskodni.
A feltárás során a tervtől eltérő állapot észlelése esetén tervezői művezetést kell kérni.
4. Burkolat helyreállítás
A terv részeként megtalálható a csomóponti akna szerelvény átépítéséhez tartozó munkaárok
helyreállítási rajz, melyen (M-1) sraffozott formában szemléltetjük, a jelenleg érvényben lévő
Műszaki Útfelvágási Szabályzat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
16/2012 (III. 23.) a közterület használatáról szóló rendeletet alapján az közút kivételével, a
minimálisan szükséges felvágását és helyreállítását. A munka megkezdése előtt, ezen
sraffozás szerint kell a tervezett burkolat helyreállítást a kivitelezőnek elvégeznie, és azt a
műszaki ellenőrrel elfogadtatnia.
Zúzalékos parkoló helyreállítása:
Földmű helyreállításának módja: réteges tömörítés, felső 50cm rétegén Trg ³ 95%,
E2 ³ 65 N/mm2; M56-os stabilizációs réteg felső rétegén E2 ³ 75 N/mm2.
- M 56-os zúzottkő terítés és behengerlés 15 cm vastagságban.
- M 22 -as zúzalékkal történő kiékelés és behengerlés 5 cm vastagságban.
A kivitelezés közutat nem érint.
A közterületen lévő fák, cserjék a munkálatok során nem sérülhetnek, amennyiben
elkerülhetetlen, pótlásukról gondoskodni kell.
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A végleges helyreállítás módja az útkezelő egyeztetési jegyzőkönyve alapján kerüljön
kivitelezésre.
Az útfelület bevonása (felületi réteg elhelyezése) a kivitelezőtől függően több technológiai
változatban is történhet, de az út kezelőjével történt egyeztetésnek megfelelően az út
keresztmetszeti jellemzői nem változhatnak. A burkolat helyreállítást a tényleges, tervezett
bontási helyekre korlátozódóan sávos helyreállítással terveztük.
Anyag és szerelvény minőségek
A választott vízvezetékcső és csatlakozó idomok anyagának konkrét megnevezése csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. A tervező a rögzített műszaki
paraméterekkel egyenértékű, egyéb csövet is elfogad, de annak a 201/2001. (X. 25.) Korm.
rendeletben meghatározottaknak meg kell felelnie, illetve a rendelet 8. §. (2) bekezdésnek
megfelelően, érvényben lévő listáján szerepelnie kell.

III.

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET:

A tárgyi kivitelezés során a kivitelezőnek az alábbiakat kell betartania:
-

Az építés során érintett zöldfelületeket eredeti állapotának megfelelően helyre kell
állítani.
A vonatkozó jogszabályokat, szabványokat be kell tartani mind a felhasznált anyagok,
mind az alkalmazott technológiák esetében.
A kivitelezés során törekedni kell olyan technológia alkalmazására mely a
legkevesebb energia felhasználással, és hulladékképződéssel jár.

Hulladékkezelés, szállítás:
A vállalt tevékenység során keletkezett hulladékot a kivitelező feladata és költsége
elszállíttatni, a vonatkozó jogszabályban rögzített tartalommal nyilvántartani, és bevallásáról
gondoskodni.
Jogszabályok:
 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabályairól
 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.
 309/2014.(XII.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről
 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltételeiről szóló
A hulladékot a munkaterületről el kell szállítani, arra hulladékkezelési engedéllyel rendelkező
átvevőnek át kell adni. Ez alól kivételt képez az aszfalt és betonhulladék, amelyeket a
közútkezelő hozzájárulásnak megfelelően kell kezelni. Az átadást az átvevő mérlegjegy,
átvételi bizonylat, veszélyes hulladék esetén továbbá ’Sz’ vagy ’Gy’ szállítójegy kiállításával
ismeri el.
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Fém és öntvény hulladékot a Vállalkozó nem adhat le, ezek esetében a fémkereskedelemről
szóló 2013. évi CXL. törvényben foglaltak alkalmazandóak, amely alapján kizárólag a
tulajdonos, vagy annak megbízottja adhatja le azokat.
A Vállalkozó köteles a fenti bizonylatok másolatait a teljesítés igazolás érdekében a
Megrendelő szakági műszaki ellenőrének leadni. A bizonylaton szerepelnie kell:
- a vállalkozó nevének
- a munkaterület megnevezésének, ahonnan a hulladék származik
- a hulladék mennyiségének
- a hulladék fajtájának
Amennyiben alvállalkozó végzi az átvevőhöz történő szállítást, a szállító bizonylata
nyújtandó be, amelyen a megbízó (fővállalkozó) neve és a hulladék keletkezésének helye (a
vállalkozó munkaterülete) is fel van tüntetve. Ebben az esetben a fővállalkozónak az
alvállalkozó szállító jegyeit igazolnia kell.
Vállalkozó a keletkezett hulladékot balesetmentes, rendezett formában a munka befejezési
határidejéig tárolhatja a közterületen.
A hulladékok elszállítása alkalmával közterületet szennyezni nem szabad. A szóródó
anyagokat szállítás alkalmával le kell fedni. A víz alól kitermelt hordalékot az elszállítás előtt
szikkasztani szükséges.
Folyékony hulladék szállítása csak zárt, tartálykocsikban történhet.
Zaj- és rezgésvédelem
A Vállalkozó olyan zajterheléssel járó munkát, amely a vonatkozó jogszabályban előírt
határértéket meghaladja, csak havária ill. katasztrófa elhárítás esetében végezhet. Ez esetben a
munkavégzést úgy kell szervezni, hogy a zajterhelés a lehető legrövidebb ideig tartson. A
nagy zajterheléssel járó munkák esetén a vállalkozó köteles a munkát végző dolgozók
számára a káros zajhatás elleni védőeszközt biztosítani.
A Vállalkozó tevékenysége során csak olyan munkagépet használhat, amely által okozott
rezgések az épített környezetet nem károsítják. A munkálatok megkezdése előtt a
munkaterület környezetében lévő építmények műszaki állapotát fényképen, videón vagy
elektronikus úton rögzíteni szükséges. Ez a dokumentum az építési dokumentáció részét
képezi.
Jogszabályok:
- 284/2007 (X.29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról
Felszíni és felszín alatti vizek védelme, talaj védelem:
Felszíni vizekbe, nyílt vízfolyásokba, tavakba, forrásokba, valamint csapadékvíz elvezető
csatornákba szennyező anyagot, hulladékot, szennyvizet (takarítási kommunális szennyvizet)
bejuttatni tilos.
A munkaterületen a kibontott és a beépítésre kerülő anyagokat, valamint a keletkezett
hulladékot rendezetten úgy kell tárolni, hogy azok sem a használat során, sem pedig
kimosódás útján a vízelvezető árkokba, vagy csatornákba ne juthassanak.
Szennyező, az élővízre veszélyes anyagokat árkok, vízfolyások illetve csapadékcsatornák
mellett tárolni nem szabad.
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Veszélyes anyagok
A veszélyes anyagok, olajok vegyszerek bejutását a vízelvezető rendszerbe a műtárgyak fóliás
takarásával meg kell akadályozni. A vállalkozó tevékenysége során a talajt nem szennyezheti.
Amennyiben a munkavégzés során a vízelvezető rendszer vagy a talaj szennyeződött, a
szennyezést haladéktalanul el kell hárítani. Veszélyes anyaggal történt szennyezés esetében a
szennyezést okozónak értesíteni kell a Megrendelőt, a Baranya Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát. A szennyezés lokalizálását és
eltávolítását arra jogosult vállalkozóval kell elvégeztetni.
A karszt-területen ill. a vízvédelmi területen munkát végezni fokozott odafigyeléssel a
környezetvédelmi hatóság előírásainak szigorú betartása mellett szabad.
A veszélyes anyagok maradványait és azok göngyölegeit a munkaterületről el kell szállíttatni,
arra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevőnek át kell adni. Ennek
bizonylatolását és igazolását a „Hulladékkezelés, szállítás” pontban részletezettek szerint
köteles végezni.
A fent leírt feltételek teljesülését a megrendelő műszaki ellenőrei a munkavégzésre vonatkozó
hivatalos dokumentumokban (pl. építési napló, műszaki átadás-átvételi, helyszíni
jegyzőkönyv) rögzítik.
Jelen környezetvédelmi fejezetben leírtak betartása a kivitelező feladata.

IV.

MUNKAVÉDELMI FEJEZET:

A munkaterület átadását követően a kivitelező felel a munkavégzéssel együtt járó valamennyi
munka- és balesetvédelmi intézkedés betartásáért. Dolgozóit a munkába állás előtt megfelelő
általános és munkakörre szabott oktatásban kell részesíteni. A munkaterület előkészítéséről, a
közlekedési táblák elhelyezéséről, az éjszakai kivilágításról a kivitelezőnek kell gondoskodni.
A 4/2002 (II.20) SzCsM-EüM. együttes rendeletét, valamint a 3/2002 SzCsM - EüM együttes
rendeletét be kell tartani.
A kivitelezés és a műszaki átadás során a 3/2003. (I.25) Bm-GKM- KvVM. együttes
rendeletét figyelembe kell venni!
A kivitelező a munkaterületért a munkaidőn kívül is felel, ezért gondoskodnia kell annak
megfelelő megjelöléséről, körül korlátozásáról, kivilágításáról, szükség esetén őrzéséről.
A munkavédelem alapvető szabályait a munkavédelemről szóló – többször módosított – 1993.
évi XCIII. törvény, a részletes szabályait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott és más
külön jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre (technológiákra) vonatkozóan az
illetékes miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok tartalmazzák (ezek betartása és
betartatása a Kivitelező kötelessége és felelőssége).
A kivitelezési munkákat csak a 84/1990. (IV.27) MT.sz. rendeletnek megfelelő felkészültségű
és jogosítványú kivitelezhető végezheti.
A Vállalkozó által betartandó munkavédelmi jogszabályok közül a fontosabbak az alábbiak:
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,
- 2/1972. (I. 25.) KPM rendelet a Közlekedési Baleset-elhárító és Egészségvédő
Óvórendszabály IV. Anyagmozgatás, anyagtárolás című fejezetének kiadásáról,
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-

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályiról,
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról,
135/2004. (XII. 16.) GKM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról,
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és
forgalombiztonsági követelményeiről,
4/2002. (II. 20.) SzCsM- EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről,

A jogszabályok előírásain túlmenően – közterületen végzendő munkák esetében – az
alábbiakra kell fokozott figyelmet fordítani:
A Tervdokumentáció a meglévő közműveket és közműjellegű vezetékeket a tulajdonosok
(kezelők, üzemeltetők) adatszolgáltatása alapján tartalmazza. A Kivitelező köteles a
kivitelezést megelőzően a meglévő vezetékek vízszintes és függőleges helyzetét valamint
méretét kutatóárok létesítésével meghatározni. A feltárások megkezdése előtt az egyeztetési
jegyzőkönyvekben meghatározott módon, saját költségén szakfelügyeletet kérni, és az érintett
közművek felfüggesztéséről, állékonyságáról, épségéről gondoskodni köteles. A munkaárok
kiemelését függőleges pallójú, zárt dúcolás védelme mellett kell végezni, a közművek
közelében és a bekötéseknél kézi – a továbbiakban gépi földkiemeléssel. A munkaárok
mellett 50 cm-t szabadon kell hagyni.
Jelen dokumentáció a kivitelezési, tervezési, használati, üzemeltetési követelményeknek
megfelel.
FÖLDMUNKÁKRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB SZABÁLYOK
Anyagkitermelésnél, aknában, föld alatt vagy alagútban végzett munka esetén a következők
szerint kell a megfelelő biztonsági intézkedéseket megtenni:






alkalmas dúcolások vagy megtámasztások használatával;
a személyek leesésével, anyagok vagy tárgyak lezuhanásával vagy a víz betörésével
járó veszélyek megelőzésével;
valamennyi munkahelyen a megfelelő szellőztetési rendszer kialakításával és ez által
olyan belélegezhető levegő biztosításával, amely nem káros vagy veszélyes az
egészségre;
annak lehetővé tételével, hogy a munkavállaló tűz kialakulásakor vagy vízbe, illetve
más anyagba történő beesésekor biztonságos helyre kimenthető legyen.

A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai, hidrológiai
és talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni. Nem kell
talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezőtlenebb (laza,
szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást, illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák.
A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van méretezve.
Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani.
A talajt alávágással kiemelni nem szabad.
Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba.
A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége terheletlen térszint, különböző
talajok és rézsűhajlások esetében a következő:
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Függő- Földkitermelés megengedett
mélysége (m)
leges fal
kitermelésének módja esetén 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4

A talaj
megnevezése

Szárazon

0,8

1,0 1,2 1,5 3,0 3,0

Nyíltvíz tartás mellett

0,8

1,0 1,5 2,5

Tömör, szemcsés talaj és Szárazon
sodorható iszap
Nyíltvíz tartás mellett

0,8

1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,5

0,8

1,0 1,5 2,0 3,0

1,0

1,2 1,5 2,0 2,5 3,3 4,0

0,5

0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0

Szárazon

1,5

2,0 2,5 3,5 5,0 7,0 7,0

Nyíltvíz tartás mellett

1,0

1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0

Szárazon

1,7

3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0

Nyíltvíz tartás mellett

1,0

1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0

Laza, szemcsés talaj

Szárazon
Kemény iszap és
sodorható sovány anyag Nyíltvíz tartás mellett
Sodorható kövér anyag
Kemény anyag

Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően,
lépcsőzetesen haladva kell kitermelni. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága
legfeljebb 1,0 m lehet; padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál.
Az 1,0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5,0 m
mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet, ezt meghaladó méret esetén
lépcsővel kell megoldani. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni.
A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a
munkahelyeken dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag
eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen.
A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő igénybevételnek
megfelelően kell kialakítani. Amennyiben a munkagödör 5 méternél mélyebb, vagy ha a
munkagödör mellett - a szakadó lapon belül - statikus és dinamikus terhelés is várható, ebben
az esetben a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni.
A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze.
A dúcokon átjárni, azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad.
A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni.
A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően, de tömör talajban
legalább 1,0 méterenként, nem állékony talajban legalább 0,5 méterenként a dúcolással
követni kell.
A kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet. Ettől
eltérni abban az esetben szabad, ha a munkaárokban emberi munkavégzés nem történik és a
tervező az alkalmazott technológia és csőátmérő figyelembevételével a tervekben írja elő a
biztonságos munkavégzés feltételeit.
Az anyagkitermelés megkezdése előtt, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a
meghatározására és minimalizálására, amelyek a földalatti kábelekből és más elosztó
rendszerekből erednek.
A földmunkák területén lévő vezetékek nyomvonalát, a berendezések helyét és a szükséges
védelmi körzetet a kiviteli terveken fel kell tüntetni.
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A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy rejtett
nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, és a munkák során fellelt vezetékeket, tárgyakat
azonosítani kell.
Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok, illetve kutatóakna alkalmazásával kell elvégezni.
A kutatóakna legalább 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel,
lépcsősen haladva kell kiemelni.
Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot, lőszert stb.),
vezetéket tárnak fel, a munkát csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről szükség esetén szakértő bevonásával - meggyőződtek.
Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezető, illetve az abból kivezető, biztonságos
utakról.
A munkagödörnél (munkaároknál) legalább 200 méterenként, illetve az épületek és egyéb
ingatlanok bejáratai előtt építési átjárókat kell létesíteni. Az átjárók szélességi mérete
egyirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 0,60 m, kétirányú gyalogos közlekedés esetén
legalább 1,00 m.
Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az átjárót a jogszabályban
meghatározottak szerinti korláttal kell kialakítani.
A járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget fel kell
tüntetni.
A földhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermelő helyektől távol kell elhelyezni, és a
mozgó járművek útját messzebb kell kijelölni. Szükség esetén megfelelő korlátokat kell
felállítani.
Veszélyhelyzetek:
-

Gázvezeték átvágása/ tűz robbanásveszély
A bekövetkező veszélyhelyzet esetén követendő eljárás:
1. Munkálatok befejezése
2. Hatókörben tartózkodók értesítése
3. Helyszín azonnali elhagyása
4. Szolgáltató értesítése

-

Robbanóanyag, robbanóeszköz megtalálása
A bekövetkező veszélyhelyzet esetén követendő eljárás:
1. A földben talált, gyanúsnak tűnő tárgy esetében azonnal be kell szüntetni
minden további munkát, és a munkaterületet el kell hagyni
2. A munkaterület környékét jól látható módon körül kell határolni, és meg kell
akadályozni, hogy azt bárki megközelíthesse. Szükség esetén egy vagy több
személyt kell a helyszínen hagyni azzal a feladattal, hogy az illetéktelenek
behatolását megakadályozzák.
3. Haladéktalanul le kell állítani a közelben esetleg működő munkagépek
motorját. A megbolygatott robbanóeszközök ugyanis az enyhe talajrezgés
hatására is működésbe léphetnek.

V.

TŰZVÉDELMI FEJEZET:

A létesítmény nem tűzveszélyes osztályba tartozik.
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A kivitelező köteles tevékenységi területén a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – jogszabályban,
szabványban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket,
felszereléseket, technikai eszközöket állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki
ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni.
A Kivitelező köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek kiviteli
tervezésével és megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban foglaltakról,
[különös tekintettel az 1996. évi XXXI. Tűzvédelmi törvény, a tűzvédelem műszaki
követelményeinek megállapításáról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendeletben foglaltakra] és a
szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a
tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának
feltételeiről.
A tűzvédelmi fejezetben leírtak betartása a kivitelező feladata.

VI.

VÍZBIZTONSÁGI FEJEZET

A kivitelezés során csak olyan a vízzel közvetlenül érintkező anyag, termékek és a víz
kezelésére alkalmazott technológia alkalmazható, amely rendelkezik az Országos
Tisztifővorvosi Hivatal engedélyével.
Az ivóvízzel közvetlenül kapcsolatos szerelési munkákat egészségügyileg igazoltan alkalmas
dolgozók végezhetik.
A kivitelezés során be kell tartani a Műszaki Leírás más fejezetiben hivatkozottak mellett, a
következő jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit:











219/2004. (VII.21.) számú Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről
220/2004 (VII.21.) Kormányrendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a vízi közművek üzemeltetéséről
123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről
201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az
ellenőrzés rendjéről
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
1991. évi XLV törvény a mérésügyről
58/2013 (II.27.) Kormányrendelet a közműves ivóvíz-ellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
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VII. NYILATKOZAT
Kijelentjük, hogy a tervezési munka, a létesítésre és üzemeltetésre vonatkozó általános
érvényű eseti és szakági rendeletek, műszaki előírások figyelembe vételével készült.
Kivitelezés során az összes vonatkozó munkavédelmi előírás betartásának megszervezése a
kivitelező hatáskörébe tartozik. Idegen közművek környezetében végzett földmunkák esetén
az üzemeltető megbízottjának jelenlétét biztosítani kell. A tervezett műszaki megoldások
megfelelnek az általános érvényű szakhatósági előírásoknak. Azoktól eltérés nem vált
szükségessé. A tervben megjelölt anyagok a 201/2001.(X.25.) Korm. rendeletben
meghatározottaknak megfelelnek, illetve a rendelet 8.§. (2) bekezdésének megfelelően az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal által kiadott, érvényben lévő listán szerepelnek.
A kiviteli tervet E-közmű rendszeren egyeztettük:
- Tettye Forrásház Zrt. (Üzemelési és Szolgáltatási Osztály)

Ezen nyilatkozat a dokumentáció műszaki megoldásainak szavatosságát igazolja.

Szarvasné Domján Edit
vezető tervező VZ-T-02-0727

Vésziné Markó Andrea
tervező
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