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1. Elızmény 
 
Nagyvázsonyban a címbeli utcák csapadékvíz-elvezetésének megoldását sze-
retné az Önkormányzat megvalósítani. Az érintett területen meglévı csapa-
dékvíz elvezetı létesítmények találhatók, melyek jelenleg nem oldják meg fel-
adatukat teljes mértékben, mert vagy eltömıdtek a több éves használatban, 
vagy állaguk leromlott. Ezen létesítmények felújítása és felülvizsgálata indo-
kolt, amit jelen dokumentációban végzünk el. 
 
2.) Jelenlegi állapot 
 
A meglévı állapotot helyszíni bejárással, geodéziai beméréssel és a meglévı 
közmővek üzemeltetıivel történt egyeztetéssel rögzítettük. A meglévı csapa-
dékvízelvezetı árkok, átereszek és nyelık állapota leromlott, azok eltömıd-
tek, feladatukat nem látják el megfelelıen. A meglévı állapot felmérésére és a 
szükséges javításokra építésekre készült egy tanulmány 2019. októberében, 
melynek  megállapításait jelen terv is figyelembe veszi részben. A terv jogsza-
bályi hátterét az alábbiak adjál: 
 
30/2008 (XII.31.) KvVM rendelet 
Nagyvázsony településen már megoldott, a kommunális szennyvízelvezetı rendszer 
és a hozzá tartozó tisztító telepi kapacitás is rendelkezésre áll. Talajvíz, illetve talaj-
szennyezés a szennyvizet illetıen nincs. A szennyvízcsatornázást követıen feltétle-
nül szükséges lenne a csapadékvíz elvezetés létesítményeinek rekonstrukciója, hogy 
a felszíni vizek összegyőjtésével megakadályozható legyen a szennyvízelvezetı rend-
szer csapadékokkal való terhelése a hiányos állapot miatt. 

A tervezés folyamán, méretezésnél figyelembe kell venni a szélsıséges idıjárási vi-
szonyokat, a hirtelen felhıszakadás szerő esıt és ennek megfelelıen méretezni az 
árkok, csıátereszek kapacitását. A csapadékvíz hasznosítást, vízvisszatartást ezen 
a településrészen nem tudjuk érvényesíteni, mivel az árkok nyomvonala adott, a 
rendelkezésre álló közterület adott, valamint a meglévı közmővek nyomvonala is 
adott. Ezen körülményeket figyelembe véve vízvisszatartást valamennyire csak a 
csapadékvíz sebességének csillapításával, energiatörıvel tudunk elérni. Vízvissza-
tartást a Csokonai utca feletti rész erdısítésével tudunk elérni. Az erdısáv kialakí-
tása összhangban van a település szerkezeti tervével. Nagyvázsony mélypontján 
üzemel a halastó, mely egyben az Eger-víz befogadójaként és vízvisszatartásként is 
szolgál. 

Az árkok felújításával, burkolásával, megépítésével megakadályozzuk a csa-
padékvíz beszivárgását a talajba, így megvédve a környezı építményeket. 
(épületek, járdák, hidak stb). 

A csapadékvíz elvezetés mőszaki megoldásának szabályozása, felújítása víz-
jogi létesítési engedélyhez kötött. Ez maga után vonja a közmőkezelık, útke-
zelık valamint a befogadó kezelı nyilatkozatainak beszerzését. Kivitelezést 
csak érvényes vízjogi létesítési engedély birtokában lehet megkezdeni. 

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázi-
sok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelmérıl szól, 
meghatározza a felszín alatti vízbázisok esetében a belsı, külsı, valamint a 
hidrogeológiai védıidom és védıterületek meghatározásának, kijelölésének, 
kialakításának, és fenntartásának módját. Nagyvázsony község ivóvízbázisát 
adó mélyfúrású kutak területe nincs ezen a településrészen. A fejlesztés sé-
rülékeny vízbázist nem érint. 
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A 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 7§-ával és a 27/2004 (XII.25.) 
KvVM rendelet 2 számú melléklete szerint Nagyvázsony község a kiemelt, fokozot-
tan érzékeny terület kategóriába tartozik. 

Nem magas talajvízállású területen valósul meg a fejlesztés. (147/2010. (IV.29.) 
Korm. r. 2.§ 19. pont. 

78/2008. (IV.3.) Korm rendelet 4.§ szerint a tervezett beruházás ezen jogszabályt 
nem érinti. 
 
 
3. Csapadékvíz mennyisége, hidraulikai viszonyok 
 
Nagyvázsony község településszerkezeti terve az épített környezet alakításá-
ról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( továbbiakban : Étv.) és az 
országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 
253/1997.(XII.20.) kormányrendelet (továbbiakban : OTÉK.) elıírásai alap-
ján készült. 2017 december 30-ával az Önkormányzat módosításokkal elfo-
gadta. 
 
A településrendezési terv az elızetes szakvéleményekkel és a felsıbb szintő, 
országos és megyei területrendezési tervekkel, fejlesztési programokkal össz-
hangban készült el. 

A település belterületének vízrendezésénél nagyon fontos szempont volt, 
hogy a burkolt felületek hatására megnövekedı felszíni vizek elvezetését ne 
csak a burkolás környezetében oldjuk meg, hanem mindenkor követjük a 
felszíni vizet a nagyobb tárolókapacitással bíró befogadóig. Jelen esetben az 
Eger-víz (Vázsonyi Séd) patakig. Az Eger-víz patak a terület vízgyőjtı terüle-
tének a befogadója. Az összegyőjtött csapadékvíz élıvízfolyásba, ill. befoga-
dóba abban az esetben vezethetı, ha minıségük a 9/2002 (III. 22.) Köm-
KöViM együttes rendeletben az 1. vízminıség-védelmi kategóriára (Balaton 
és vízgyőjtıje) vonatkozó elıírásoknak megfelel. 

A településen összegyülekezı felesleges csapadék rendezett elvezetése alap-
vetıen közérdekő, kármegelızési funkciót tölt be. Domborzati viszonyoknak 
megfelelıen védi a község épületeit a környezeti károsodástól, az elárasztás-
tól, vizesedéstıl. Nagyvázsony község kistelepülés és ezt a feladatot az utak 
menti nyílt, részben burkolt árkok töltik be, jelenleg elhanyagolt állapotú, 
tartós károsodást okozva az épületekben, járdában. Ezért szükséges, hogy a 
vízelvezetık rekonstrukciója, jó karba helyezése megvalósuljon. Az önkor-
mányzatokra nagy pénzügyi terhet ró, amelyet saját erıbıl nem tudnak fi-
nanszírozni. A fenntartási munkavégzés évente 1-1 alkalommal iszaptalaní-
tásból és a növényzet eltávolításából áll. 

A csapadékvíz elvezetı rendszer rekonstrukciójával védelmet kapnak az épü-
letek, a gyalogos és autós közlekedés biztonságossá válik. Az árkok a felújí-
tással rendeltetésszerővé és biztonságossá válnak. A településen belüli csa-
padékvíz elvezetés mőszaki megoldásának szabályozása — csapadékvíz elve-
zetı árkok felújítása — az esztétikai igények kielégítése érdekében is szük-
séges. A rendeltetésszerő megvalósítással jelentısen csökkenthetık a kar-
bantartási és üzemeltetési költségek. 
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Nagyvázsony településrészének csapadékvíz elvezetés rekonstrukciójával a 
vizek helybentartását a domborzati viszonyok és helyigény miatt - ezen a te-
lepülésrészen – a kisebb csapadékvíz esetén lehet megoldani, jelentıs csapa-
dékvíz mennyiség esetén ez csak kárelhárítási jelleggel üzemelı csapadékvíz 
elvezetést jelent. 
 
Végsı befogadója a csapadékvíz rekonstrukciónak az Eger-víz (Vázsonyi Séd) 
patak. Az Eger-víz patak a terület vízgyőjtı területének a befogadója. Az ösz-
szegyőjtött csapadékvíz élıvízfolyásba, ill. befogadóba abban az esetben ve-
zethetı, ha minıségük a 9/2002 (III. 22.) Köm-KöViM együttes rendeletben 
az 1. vízminıség-védelmi kategóriára (Balaton és vízgyőjtıje) vonatkozó elı-
írásoknak megfelel. 
 
Nagyvázsony mélypontján üzemel a halastó, mely egyben az Eger-víz befoga-
dójaként és vízvisszatartásként is szolgál. 
 
Az Eger-víz belterületen lévı szakaszának kezelıje az Önkormányzat. A ter-
vezett csapadékvíz elvezetı rendszer a meglévı létesítmények felújításával, 
rekonstrukciójával és megfelelı összehangolásával valósítható meg. Ez maga 
után vonja a közmőkezelık, útkezelık valamint a befogadó kezelı nyilatko-
zatainak beszerzését.  
 
A számított vízhozam a következı: 
 

  Megnevezés Terület Vízhozam Gyakoriság Időtartam Lefolyási tényező Vízhozam 

I. vízgyűjtő (Á-1-0 árok) 100 000 250 4 15 0,12 300 

II. vízgyűjtő (Á-1-0 árok) 3 000 300 4 10 0,35 31,5 

III. vízgyűjtő (Á-3-0 árok) 7 800 300 4 10 0,35 81,9 

IV. vízgyűjtő (F-3-0 foly.) 4 000 300 4 10 0,35 42 

V. vízgyűjtő 5 000 300 4 10 0,35 52,5 

VI. vízgyűjtő 6 500 300 4 10 0,35 68,25 

 
 
A meglévı állapotot helyszíni bejárással, geodéziai felméréssel, a közmő 
üzemeltetıkkel történt egyeztetéssel rögzítettük. 
 
4. Tervezett csapadékvíz-hálózat 
 
A tervezett elvezetı rendszer a meglévı árokrendszer (alapvetıen földmedrő 
árkok) és a meglévı áteresz és nyelıaknák hálózatából áll. 
 
A terület jelentıs része lefolyástalan, kettı helyen meglévı befogadókba tor-
kollik. Ezek a Kertalja utca vége, valamint az Iskola utca és a Kinizsi P. utca 
összekötı szakasza. Ezen esetekben a befogadók a közút (7311 - Nagyvá-
zsony-Vigántpetend összekötı út és a 7312. Zánka-Nagyvázsony összekötı 
út) vízelvezetı árka, végsı befogadó a már említett Egervíz patak. 
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Az Iskola utca estében egyéb megoldás nem lévén a meglévı burkolt útfelü-
letbe felszíni folyókákat kell beépíteni és becsatlakoztatni a Malomkı utcá-
ban meglévı árokhálózatba, illetve az utca NY-i végén egy túlfolyó árok léte-
sítésével a meglévı közúti árokba. 
 
A Malomkı utcában a meglévı földárok hálózat profilozása és felújítása a 
feladat. Ez az elvezetı rendszer képezi a gerincét a meglévı elvezetı rend-
szernek. Befogadója a meglévı DN 600 beton elvezetı csatorna, aminek a 
befogadója a 7311 - Nagyvázsony-Vigántpetend összekötı út vízelvezetı árka. 
 
A Kertalja utca ebbe hálózatba kötı részéhez egy kvázi lefolyástalan utcarész 
elvezetı rendszere csatlakozik. Ide egy csatornaszakasz építése szükséges, 
ami becsatlakozik a Malomkı utcában lévı földárok rendszerbe. Ebbe a há-
lózatba köt a Csokonai utca K.-i végén meglévı földárok is. 
 
A Csokonai utca középsı része külön hálózaton keresztül van elvezetve. En-
nek a befogadója a Kertalja utca meglévı csapadékvízelvezetı földárka. En-
nek túlterheltsége miatt egy túlfolyó árok beépítését tervezzük, mely az utcá-
ban lévı parkban kialakítandó szikkasztó árokba köt, elszikkasztva az árok 
által már nem befogadható csapadékvíz többletet. 
 
A Csokonai utca középsı részén lévı zsákutca külön hálózaton keresztül ke-
rül elvezetve. Ennek a befogadója a Kertalja utca meglévı csapadékvízelveze-
tı földárka. A becsatlakozást magántelken keresztül vezetett csatornával le-
het megoldani. 
 
A Kertalja utca kettı szakasza meglévı földárkának tehermentesítésére egy 
lefolyástalan árok létesül túlfolyó árokkal, valamint egy túlfolyó árok létesül 
a 7312. Zánka-Nagyvázsony összekötı út meglévı földárkába. 
 
A tervezett szakaszok esetében 1.5 m-es árok szélességgel, -50 cm-es árokfe-
nékkel, 0.4-1.5 m-es árokmélységgel számolunk, DN 400 beton átereszekkel. 
A tervezett csatornák D 200, D 250, D 315 KG-PVC csatornák. A tervezett 
aknák NA 100 beton aknák.  
 
A tervezett árkok csatornába kötése esetén beton hordalékfogókat tervezünk, 
melyek a csapadékvízbe került úszó és lebegı anyagok kiszőrésére szolgál-
nak. 
 
Az alkalmazott mőanyag csatornák esetében SDR 41 SN 4 az általánosan 
alkalmazott csıanyag, a magasan vezetett csatornák esetében SDR 34 SN 8. 
A tervezett aknák esetében zárható akna-fedlapok alkalmazandók, a forgalmi 
terhelésnek kitett területeken beépített aknafedlapok min. 400 kN, terhelé-
sőek, a zöldterületen tervezett fedlapok 250 kN alkalmazása szükséges. A 
tervezett csatorna esetében a bekötése becsatlakozásánál és az iránytörések-
nél tisztítóaknát, vagy tisztító idomot alkalmazunk. A maximális egyenes 
hossz tisztítóakna nélkül 65.0 m. 
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Az alkalmazott átereszek DN 40 beton átereszek hozzáillı beton fejlezárással. 
A csatornák árokba kötése esetén a meglévı árkok vízépítési terméskı szó-
rással kirakott becsatlakozó hely létesítése szükséges (2 db). 
 
A tervezett rendszer esetében a következı létesítmények kerülnek legújításra 
és létesülnek: 

 
 
5. Meglévı közmővek 
 
A már meglévı földalatti közmővek helyére vonatkozó pontos adataink csak 
részben álltak rendelkezésre; azok nyomvonalát az érintett üzemeltetık köz-
mő-nyilvántartási térképeirıl közvetlenül vettük át. A helyszínrajzokon és 
hossz-szelvényeken feltüntetett közmővek helye így tájékoztató jellegő, az 
építés során a pontatlanságok és az esetleges károkozás elkerülése végett 
kutatóárkok kézi földmunkával való kiásása után tárható fel a tényleges 
helyzet. 
 
Amennyiben a tényleges helyzet lényegesen eltér a tervezett állapottól terve-
zıi, ill. üzemeltetıi mővezetést kell kérni. 
 
A munkálatok során a keresztezéseknél kizárólag óvatos, kézi földmunkával 
lehet dolgozni, az érintett közmő üzemeltetık szakfelügyelete mellett, a csa-
tolt közmő-egyeztetési jegyzıkönyveknek megfelelıen. A keresztezett közmő-
vek feltárása után azokat megfelelıen rögzíteni kell felfüggesztéssel, vagy alá-
támasztással. Az érintett közmőveket csak alulról lehet keresztezni, és 2.00-
2.00 m-es környezetükben csak óvatos kézi földmunka végezhetı. 
Bármely közmő megrongálása esetén az érintett közmő üzemeltetıt azonnal 
értesíteni kell. A tervezı nem állal felelısséget  
 
 
 
 

  Földárok 
Áteresz 

(db) 
Áteresz 

(m) 
D 400 D 250 D 200 Akna Folyóka Hordalékfogó 

Lefolyástalan árok 
(m) 

Kitorkolás 

Á-1-0 655 16 72 50     3         

Á1-0-1 180 2 17                 

Á1-0-2 70 4 20                 

Á-1-1 65 3 7   120 40 3   2     

Á-2-0 80 4 15     55     1   1 

Á-3-0 395 13 69               1 

Kertalja 1.                   50  1 

Kertalja 2.                   32   

F-1-0               570       

F-2-0               370       

F-3-0               315   60   

Összesen: 1445 42 200 50 120 95 6 1255 3 142 3 
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Vízvezeték keresztezése 
 
A vízvezeték megközelítésénél párhuzamos haladás esetén a két vezeték kö-
zötti palásttávolság 1.00-1.00 m kell legyen. Keresztezésnél, ha a két vezeték 
közötti távolság kisebb mint 50 cm a szennyvízcsatorna köré 10 cm palást-
vastagsággal beton védıcsövet kell helyezni, csakúgy, mint az 1.00 m-nél 
kisebb párhuzamos haladási távolság esetén. A vízvezeték megközelítésénél 
és keresztezésénél a 123./97. Korm. rendelet utasításait kell tartani. 
 
Gázvezeték keresztezése 
 
Gázvezetéket vízvezeték csak alulról keresztezhet, ha ez nem lehetséges a 
gázvezetéket utólagosan védıcsıbe kell helyezni. A párhuzamos nyomvonal-
vezetés esetén a gázvezeték és tervezett vezeték közötti palásttávolság nem 
lehet kisebb 1.00 m-nél. Ha 1.00 m-nél jobban kell megközelíteni a meglévı 
gázvezetéket a gázvezeték utólagosan védıcsıbe helyezendı. A kivitelezés 
során, a feltárás után kell a meglévı közmővek pontos helyét feltérképezni, 
majd ez alapján kell a tervezett vízvezeték nyomvonalát meghatározni. A gáz-
vezetékek keresztezésénél a E.ON KÖGÁZ Zrt. által adott egyeztetési jegyzı-
könyveknek megfelelıen kell eljárni, és kérni kell az üzemeltetı szakfelügye-
letét. 
 
Elektromos, telefon kábelek keresztezése, oszlopok megközelítése 
 
A telefon és elektromos kábeleket a tervezett vezeték csak alulról keresztezi, 
a két vezeték közötti palásttávolság 30 cm kell, hogy legyen. A meglévı kábe-
lek pontos mélysége nem ismert, így csak különösen óvatos munkát lehet 
végezni szakfelügyelet mellett. Útátfúrást csak úgy lehet elvégezni, hogy a 
telefon kábelek helyét elızetesen feltárták. 
A távközlési és elektromos légkábelek oszlopait a tervezett vízvezeték sehol 
nem közelítheti meg 1.0 m-nél jobban. A területen E.ON ÉDÁSZ Zrt. üzemel-
tette elektromos lég és földkábel hálózat üzemel. 
 
6. Csatorna építése 
 
A gravitációs csatornát a mindenkori csatlakozási ponttól kiindulva kell épí-
teni. A vezetéket homokágyazatba kell elhelyezni. A beépített csövek csak a 
terven elıírt módon épített és tömörített ágyazattal együtt válnak megfelelı 
teherbírásúvá. 
Különös gonddal kell tömöríteni a csı melletti ágyazatot. Az ágyazaton túli 
szelvényben a csıtetı felett 50 cm vastagságban szemcsés anyagot kell visz-
szatölteni. 
A gondos kivitelezés a teljes vízzáróság elérésére különös gondot kell fordíta-
ni. 
 
7. Kitőzés 
 
A tervezett vízvezeték nyomvonalát vízszintes értelemben a Helyszínrajzról ki 
lehet tőzni. A vezetéket a fagyhatár figyelembevételével 1.0 m mélységben 
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kell elhelyezni.  A gravitációs csatornák magassági vonalvezetését a hossz-
szelvény alapján lehet kitőzni. 
 
8. Víztelenítés 
 
A munkaárkok víztelenítését nyílt víztartással kell végezni, amennyiben ta-
lajvízben kell építeni, úgy a csöveket felúszás ellen le kell terhelni. A terüle-
ten a rendelkezésre álló információk alapján nincs olyan magas talajvízszint 
ami az építkezést akadályozná.  
 
9. Dúcolás 
 
A földmunkát és a dúcolást az MSZ 09-91 szabvány elıírásai szerint kell vé-
gezni. 
Dúcolásra csak elızıen megvizsgált, kifogástalan, jó minıségő anyag hasz-
nálható fel. A dúcolást elmozdulás ellen biztosítani kell.  
A dúcolt munkaárok mélyítését a talaj minıségétıl függıen a dúcolással kö-
vetni kell. 
A dúcolás normál nedvességő talajban vízszintes pallózású, a nagyobb ned-
vességtartalmú, nem állékony talajban függıleges pallózású, zártsorú. 
Bármilyen talajban talajvízbetöréskor elırevert vízzáró szádfalazás készíten-
dı. 
 
10. Területfelhasználás, tulajdonjog 
 
A tervezett csapadékvízelvezetı rendszer a 1001/2, 973, 906/1, 880, 
1304, 1316, 1327, 1339, 044/3, 1361/12, 1361/13 974/1 hrsz.-ú köz-
területi (közút), önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, valamint az 
1310 magáningatlant és a 039 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlant (Ma-
gyar Közút Nzrt.) érinti. Az útterületre tulajdonosi és közútkezelıi nyi-
latkozatot kell beszerezni, melyet Nagyvázsony Önkormányzata, illetve 
Polgármesteri Hivatala ad ki, a magáningatlanra szolgalmi bejegyzése 
szükséges az Önkormányzat javára, az állami közút esetében befogadói 
nyilatkozat szükséges. A tervezett vízelvezetı rendszer megépülését 
követıen az Önkormányzat tulajdonába és üzemeltetésébe kerül.  
  
11. Munkavédelem 
 

A tervdokumentáció késztésénél figyelembevettem és betartottam a „munka-
védelemrıl szóló 1993. évi XCIII. sz. törvény 18-48. §-ban elıírtakat. 
A tervezési munka során figyelembevettem  

• Az Országos Településfejlesztési és Építési Követelmények (OTÉK) 
• Az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat-ban  
• Az Országos Tőzvédelmi Szabályzat-ban 

elıírtakat. 
A jelen tervben meghatározott tervezési munka a nem állandó munkahely 
létesítésének mőszaki megoldását tartalmazza, ennek megfelelıen a tervezés 
során a létesítésre, a kivitelezésre és az üzemeltetésre vonatkozó az egészsé-
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get nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés követelményeinek tárgyi 
feltételeire vonatkozó jelenleg érvényes elıírásokat vettem figyelembe. 
 

A kivitelezés teljes idıtartama alatt a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. 
törvényi elıírásokat, valamint az Építıipari Balesetvédelmi elıírásokat, külö-
nösképpen annak Földmunkákra vonatkozó elıírásait, továbbá a 19/1995. 
(XII. 7.) KHVM rendelettel kiadott és a 4/1998. (III. 4.) KHVM rendelettel mó-
dosított Vízügyi Biztonsági Szabályzatot be kell tartani. 
Felhívom a kivitelezésben részt vevı minden vállalkozónak a figyelmét, a kö-
vetkezıkre: 
A kivitelezés idejére vonatkozó részletes, tételes, munkavédelmi elıírásokat 
az évszaknak megfelelı idıjárási és helyi körülmények szerinti és a kivitele-
zınek a saját felszereltsége, felkészültsége alapján saját Munkavédelmi sza-
bályzatában és a tervdokumentációban foglalt külön tervezıi elıírásban, 
vagy anélkül is a hivatkozott szabványi és állami elıírásokban foglaltakon 
túlmenıen, az Építıipari Termelıfolyamatok Technológiai elıírásai címő ÉG-
SZI kiadvány munkanemekre, munkafolyamatokra kidolgozott elıírásaiból 
adódó feladatokat, esetenként mindig a felelıs mőszaki vezetınek kell meg-
határoznia és betartását ellenırizni. A munkavédelmi egészségvédelmi elı-
írásokat a kivitelezés során alkalmazott felelıs szakember is ellenırzi. 
 

Az alkalmazott erı- és munkagépekrıl, berendezésekrıl munkavédelmi mi-
nıségi tanúsítvánnyal, gépkönyvvel, kezelési leírással kell rendelkezni. 
Alkalmazásuk csak az ezekben foglaltak ismerete esetén, szakképzett szemé-
lyek (munkavállalók) által történhet. 
A kivitelezés a teljes munkafolyamatára a részt vevı munkavállalókat, a 
munka jellege szerinti balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni. 
Rendkívüli körülmények között végzett kivitelezési munkák esetén, a felelıs 
mőszaki vezetınek be kell tartani az Mvt. 44-48 § -okban foglalt elıírásokat. 
 
A kivitelezés során betartandók az alábbi rendelkezések és szabványok: 
 
• 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekrıl. 
• MSZ 04.161-89 Mőszaki és biztonsági követelmények építıipari és építıanyagipari gé-

pekkel kapcsolatban. 
• Az MSZ 20 190/1998 „A közúti útzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei” 
• Az MSZ 04-802/1990 „Építı- szerelıipari alépítmények, földmunkák, földmővek” 
• 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom-

biztonsági követelményeirıl. 
• 4/2001. (I.31.) KöViM rendelet a közúti jelzıtáblák méreteirıl és mőszaki követelményei-

rıl. 
• MSZ 2364-704: 2002 „Felvonulási területek villamos berendezései” 
• 35/1996. (XII.29.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról 
• A 32/1994 (XI.10.) IKM Rendelettel hatályba léptetett Építıipari Kivitelezési Biztonsági 

Szabályzatot. 
• A 32/1994 (XI.10.) IKM Rendelettel hatályba léptetett Hegesztési Biztonsági Szabályzatot. 

• A 47/1999 (VIII.4.) GM Rendelettel hatályba léptetett Emelıgép Biztonsági Szabályzatot. 
• A 19/1995 (XII.7.) KHVM Rendelettel hatályba léptetett Vízügyi Biztonsági Szabályzatot. 
• A 31/1995. (VII.25.) IKM rendelettel hatályba léptetett Vas- és Fémipari Szerelési Bizton-

sági Szabályzatot. 
• Az 1996.évi XXXI. Törvény a tőz elleni védelemrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltásról. 
• A 35/1996 (XII.29.) BM Rendeletet az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról. 
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• A 33/1998 (VI.24.) NM Rendeletet a Munkaköri, szakmai illetve személyi higiénés alkal-
masság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérıl. 

• Az MSZ 2364 szabványsorozatot ("Épületek villamos berendezéseinek létesítése"). 
• Az MSZ 1585:2001 "Erısáramú üzemi szabályzat"-ot. 
• Az MSZ EN 60439-1-et ("Kisfeszültségő kapcsoló és vezérlıberendezések"). 
• Az MSZ EN 60204-1-et ("Gépi berendezések biztonsága, gépek villamos szerkezetei"). 
• MSZ 274-et ("Villámvédelem"). 
• MSZ 1600-at ("Létesítési és biztonsági szabályzat" /Visszavonva, de alkalmazható más 

elıírás hiányában/). 
• MSZ 172-ıt ("Érintésvédelmi szabályzat" /Visszavonva, de alkalmazható más elıírás 

hiányában /). 
• 47/1999. (VIII.4.) GM rendelettel közzétett Emelıgép Biztonsági Szabályzat 
• MSZ 054.965-84 Építıipari gépek telepítési követelményei.MSZ 04.900-89 Építıipari 

munkák általános biztonságtechnikai követelményei. 
• MSZ 04.901-89 Építıipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai 

követelményei. 
• MSZ 04.904-83 Beton és vasbetoni munkák biztonságtechnikai követelményei. 
• 11/1984. (VIII.22.) Ip.M. rendelet a villamossági biztonsági övezetérıl. 
 
Részletes elıírások: 
•  

• A földmunkagépekre egyedileg meghatározott védıtávolságon belül tar-
tózkodni nem szabad! 

• Kézi földmunkavégzésnél a munkaárokban dolgozók között legalább 3 m 
távolság legyen! 

• A munkaárokba való lejárást biztonságosan rögzített segédszerkezet al-
kalmazásával kell megoldani. 

• Megcsúszásra hajlamos talaj esetén a részők állapotát mőszakonként el-
lenırizni kell. 

• Hosszabb munkaszünet, és esı után a munka kezdete elıtt az árkokat, 
feltöltéseket, rézsőket ellenırizni kell és a megcsúszásra hajlamos része-
ket helyre kell állítani 

 
Megkülönböztetett figyelmet érdemlı helyek: 
 

• Amennyiben a vezetékek kis és –nagyfeszültségő légvezeték közelében 
épülnek, a vonatkozó MVSZ 151; 152 rendelkezéseit be kell tartani. 

• A meglévı elektromos, hírközlı és vízvezetékek alatti átvezetéseknél a 
szakfelügyelet utasítása szerint kell eljárni, továbbá a 11/1984. Ip.M. 
rendelet 12. §-ában foglaltakat kell figyelembe venni. 

• A közmővek keresztezése a 9004/1982. KPM-IPM sz. együttes közle-
ményben foglaltak szerint betartandók. 

• Az ivóvízvezeték és csatorna keresztezésénél a 123/1997. (VII. 18.) Korm. 
rendelet 4. sz. mellékletében foglaltakat kell betartani. 

 
12. Biztonsági és egészségvédelmi terv 

 
A tervek készítésénél figyelembe vettem a „az építkezéssel kapcsolatos biz-
tonsági és egészségügyi kérdésekrıl szóló” 2000. évi LXXX. törvény vonatko-
zó elıírásait. 
 

A kivitelezést végzı minden vállalkozás felelıs mőszaki vezetıjének és alkal-
mazott biztonsági és egészségvédelmi koordinátora részére betartandók a 
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4/2002.(II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet „Az építési munkahelyeken és 
az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi köve-
telményekrıl.” 
 

A rendelet alapján: 
 

1. § E rendelet hatálya kiterjed az Mvt. 87. §-ának 5. pontjában meghatáro-
zott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minısülnek, és 
ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény 
létesül, vagy építési tevékenység valósul meg.  
 

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:  
 

1. Ideiglenes vagy változó építési munkahely: az építıipari kivitelezési mun-
kavégzés helye. A munkavégzés helyének minısül a munkaszervezéssel ösz-
szefüggı felvonulási, elıkészítési, valamint a munka elvégzéséhez szükséges 
építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek el-
helyezésére, valamint az elıkészítı technológiai munkafolyamatok elvégzésé-
re szolgáló terület, különösen az 1. számú mellékletben felsorolt építési mun-
kák területe.  
2. Az építési szakmunka, építési-szerelési munka, építıipari kivitelezési tevé-
kenység, építtetı, felelıs mőszaki vezetı és a kivitelezı fogalma megegyezik 
az építıipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó külön jogszabályban meg-
határozottakkal.  
 
1. számú melléklet a 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelethez 
 

  Az építés-kivitelezési és tereprendezési munkák nem teljes köre  
 

  1. Árokásás  
  2. Földmunkák  
  3. Építés  
  4. Elıre gyártott elemek összeállítása és szétszerelése  
  5. Átalakítás vagy kiszerelés  
  6. Változtatás  
  7. Felújítás  
  8. Javítás  
  9. Szétszerelés  
10. Építmény és zsaluzatok bontása  
11. Üzemeltetés  
12. Karbantartás, festés, tisztítás  
13. Csatornázás  
14. Ivóvízvezeték építése, árokba fektetése  
15. Szállítás, tárolás, raktározás  
16. Beton-vasbeton munkák  
17. Kımőves munkák  

 

3. Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (a továbbiakban: koordinátor): 
az a természetes személy, akit a 3. § (1)–(3) bekezdéseiben foglaltak alapján 
megbíztak vagy foglalkoztatnak a 6–8. §-okban elıírt feladatok teljesítése ér-
dekében.  
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(2) A 2. számú melléklet meghatározza azokat a munkákat és munkakörül-
ményeket, amelyek az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egész-
ségére fokozott veszélyt jelentenek.  
 

3. § (2) A kivitelezı munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoz-
tatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja 
a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a 
felelıs mőszaki vezetı a biztonságért viselt felelıssége keretében érvényesíti.  
 

4. § A kivitelezı az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, 
ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a 6. § (2) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv.  
A hivatkozott rendelet előírásainak megfelelően a tervdokumentáció jelen műszaki leírás 

fejezetei tartalmazzák a kivitelezéshez szükséges tervezői előírásokat.  

Azoktól eltérni csak kizárólag a tervezı által jóváhagyott módosítások esetén 
szabad! 
A tervdokumentáció alapján megvalósítandó beruházás a 2. § (1) szerinti ide-
iglenes munkahely kialakításával történik. 
 

A tervek tartalmazzák a 7. § elıírásainak megfelelıen: 
 

a.) a 6. §-ban meghatározottak megvalósítását, 
b.) a biztonsági és egészségvédelmi tervet, 
c.) az építési technológia jellemzıi alapján rögzítettek az egészség és 

biztonság célszerő követelményei az esetleges késıbbi munkák biz-
tonsága érdekében, 

d.) a megelızés és biztonság általános alapelveinek megvalósítását. 
e.)  

További részletek kimunkálása a kivitelezés elıkészítésénél történhet, mert 
olyan speciális organizációs ismereteket igényel, mellyel sem a tervezı, sem a 
megbízó nem rendelkezik. 
 
13. Építési és biztonságtechnikai elıírások 
 
A Kpe nyomóvezetékek a VÍZÉPÍTİIPARI TRÖSZT VTTU-IV. 6. "Technológiai  
utasításai csıvezetékek építésére" alapján, az abban foglaltak betartásával 
építhetık. 
 
Veszprém, 2012. január 

          
                   Petrovai Péter 

             tervezı 
       Vztel/19-0179/2025 



KÖZMŰNYILATKOZAT / 941499466
a kérelmező számára

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

 

1 / 8
 

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: 1.29 Készült: 2021.01.17.

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító: 941499466
Kérelem típusa: KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz: benyújtva
Benyújtás időpontja: 2021.01.17.
Kérelmező neve: Petrovai Péter (942448160)
Kérelmező típusa: tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el? jogi személy nevében
Felhasználás jellege: közösségi célú
Kérelem célja: építési engedély
Kérelem tárgya: Nagyvázsony, Iskola, Kertalja és Csokonai utcák 

csapadékvíz-elvezetése
Határidő-számítás jogalapja: 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa: víziközmű és vízgazdálkodási építmények
Építmény funkciója: Vízrendezési és vízhasznosítási művek, 

akvaduktok
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza: 1-10 km közötti hossz

 

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám: 1
Név: PPK Tervező Kft.
Adószám: 23868645219
Cím: 8200 Veszprém, Füredi utca 43.
Telefon: +36203907142
E-mail cím: petrovai@petrovai.hu
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ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Nagyvázsony
Helyrajzi szám: 1304

 

Megadott tervezési terület:
POLYGON((546859.38 182534.63,546986.76 182838.1,547197.79 182709.97,547264.84 
182815.1,547274.71 182816.42,547261.56 182660.69,547647.05 182485.54,547791.03 
182316.67,547750.92 182252.28,547274.97 182296.76,546859.38 182534.63))
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KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

 

ÜZEMELTETŐ NEVE: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 8200 Veszprém, Pápai út 41
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
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: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13
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.
 

ÜZEMELTETŐ NEVE: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. utca 32
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.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: Invitech ICT Services Kft.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 2040 Budaörs, Edison utca 4
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: Invitel Távközlési Zrt.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 1134 Budapest 13. ker., Váci út 37
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.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: MVM Zöld Generáció Korlátolt Felelősségű 
Társaság

 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209
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.
 

ÜZEMELTETŐ NEVE: PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytáraság

 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 3533 Miskolc, Gózon Lajos utca 11 4. 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): NagyvázsonyCsapadék_CSV.pdf (2466851)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2021.01.17.
Rögzítő neve: Petrovai Péter (942448160)
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KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nincs válasz

ÜZEMELTETŐ NEVE: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nincs válasz

ÜZEMELTETŐ NEVE: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nincs válasz

ÜZEMELTETŐ NEVE: Invitech ICT Services Kft.
 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nincs válasz

ÜZEMELTETŐ NEVE: Invitel Távközlési Zrt.
 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nincs válasz

ÜZEMELTETŐ NEVE: MVM Zöld Generáció Korlátolt Felelősségű 
Társaság

 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nincs válasz
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ÜZEMELTETŐ NEVE: PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytáraság

 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nincs válasz
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