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ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 

1 A MEGRENDELŐ KÖVETELMÉNYEI MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVI 

ALAPJAI 

A tenderdokumentáció közbeszerzési műszaki leírásaként funkcionáló Megrendelő 

követelményei a közösségi joggal összeegyeztethető kötelező műszaki szabályok sérelme 

nélkül az építési munkák tervezése, számítása és kivitelezése, valamint a termékek 

alkalmazása tekintetében  kerültek meghatározásra. 

A Vállalkozó tervezési munkája során jelen Követelményekben és az 5. kötetben bemutatott 

tervekből (indikatív terv) kell kiindulnia. 

A megjelenő műszaki tartalom nem teljes és nem feltétlenül egyezik meg mindenben és 

pontosan a Megrendelői Követelményekkel, ezért az ajánlattétel szempontjából mind a vízjogi 

engedélyezési tervek, mind a létesítési engedélyek csak az Indikatív jellegű tervdokumentáció 

(ld. dokumentáció 5. kötet) részét képezik. 

Az Indikatív tervdokumentációkban szereplő megoldást a Vállalkozónak az ajánlattétel során 

elsősorban tájékoztatásként és lehetséges műszaki megoldásként kell kezelnie, amelytől, 

amennyiben azt az ajánlattétel során jelezte, a szerződés keretei között eltérhet, az abban 

foglaltak a Vállalkozó számára tehát az ajánlattétel során kizárólagos kötelezettséget nem 

jelentenek. 

A tárgyi szerződés tervezés-kivitelezési feladat végrehajtására irányul, amely ún. FIDIC Sárga 

könyv „Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek szerződéses feltételei elektromos és 

gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki 

létesítményekhez, Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás / Budapest, 2011. szeptember” 

általános feltételei szerint valósul meg. A szerződés betűje a kiadvány magyar nyelvű 

fordítása. 

Általános követelmény, hogy a Vállalkozó által engedélyezési, majd kiviteli tervek 

formájában megtervezésre kerülő létesítmények műszaki specifikációját az alábbi sorrend 

szerint alkalmazandó műszaki előírásokra való hivatkozással kell meghatározni. 

 az európai szabványokat közzétevő nemzeti szabványok 

 európai műszaki engedély, vagy közös műszaki előírások 

 egyéb nemzetközi szabványok 

 európai szabványügyi szervezetek által kidolgozott műszaki ajánlások 

 egyéb nemzeti szabványok 

 nemzeti műszaki engedélyek és nemzeti műszaki előírások 

Mindazon műszaki és minőségi jellemzők esetén, ahol a munkákkal és létesítményekkel 

szemben támasztott követelményeket már jelen közbeszerzési műszaki leírás is a fenti 

műszaki előírásokra való hivatkozással határozta meg, a Megrendelő követelményeinek 

minden ilyen hivatkozását a „vagy azzal egyenértékű” kiegészítéssel együtt kell értelmezni és 

elfogadni.  

Ahol a Megrendelői követelményekben megadott műszaki szabvány, előírás időközben 

hatályon kívül lett helyezve, vagy vissza lett vonva, a Vállalkozónak a Munkakezdési Jelentés 

vonatkozó fejezetében kell erre kitérni, megadva az ezzel egyenértékű megoldás műszaki 

előírásának hivatkozási számát. 
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A Vállalkozó tehát egy adott megrendelői követelmény biztosítására a hivatkozottól eltérő 

megoldást is választhat, alkalmazhat, de a hivatkozottal való egyenértékűségét minden ilyen 

esetben neki magának kell biztosítania, és bizonyítania.  

Egyes esetekben – pl. hatósági engedélyezési dokumentációban bemutatott megoldáshoz, 

vagy műszaki leíráshoz – a hatóság az egyenértékűség igazolására szakértői véleményeket 

kérhet be, amelynek elkészítése és bemutatása a Vállalkozó kötelessége. Hasonló módon, 

bármely olyan esetben, ahol felmerül az egyenértékűség fennállása a Megrendelő képviselője 

is kérheti az egyenértékűség igazolásának dokumentálását, amely a Vállalkozó kötelessége. 

Egyenértékű megoldást csak írásban benyújtott igazolás és a Megrendelő, vagy a Mérnök 

írásos jóváhagyása esetén lehet alkalmazni. 

Ahol a Megrendelő követelményei környezetvédelmi követelményt állítanak fel, a Vállalkozó 

a Kbt. vonatkozó előírásaival összhangban ökocímkével ellátott termékeket is alkalmazhat. Ez 

esetben azonban – hasonlóan a CE jelölésű termékek alkalmazásához – a Vállalkozónak a 

konkrét követelménynek való megfelelést is bizonyítani kell, amelyre a gyártótól származó 

műszaki dokumentációt vagy valamely elismert szervezettől származó vizsgálati jelentés, 

vagy egyéb megfelelő dokumentáció alkalmas. 

A megrendelői követelmények teljesítésétől a Vállalkozó a szerződés teljesítése során csak a 

szerződés általános feltételei alapján térhet el. Az eltérés lehetőségét és módját bizonyos 

esetekben a támogatást biztosító, Közreműködő Szervezetnek is jóvá kell hagynia. 

Azon követelményeket, amelyeket a Vállalkozóra nézve általános jogszabályi előírások 

fogalmaznak meg és nem a Megrendelő specifikus követelményei, illetve amelyekhez az 

előkészítés során előzetes adatszerzés sem történt a Megrendelői követelmények külön nem 

szabályozzák, azokat, mint jogszabályi kötelezettség a Vállalkozó általános kötelezettségének 

kell tekinteni. 

2 ALAPADATOK ÉS OKIRATOK 

2.1 A projekt célja, alapadatai és alapdokumentációi 

2.1.1 Az építési munka megnevezése  

Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése 

2.1.2 A projekt célja 

A projekt célja a Rába-völgy árvízvédelmi fejlesztés I. ütemének megvalósítása. A tervezett 

fejlesztések meghatározása során figyelembe vettük az Árvízi Kockázatkezelési tervet, a 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet, a Nagyvízi Mederkezelési Terveket és a Rába 

Folyógazdálkodási Tervet is, melyek széleskörű társadalmi egyeztetéssel készültek. 

Az árvízi kockázat mérséklése érdekében a tervezett beavatkozások biztosítják a meglévő 

árvízvédelmi szakaszok egyenszilárdságának megteremtését a jogszabályi előírások 

mértékéig, a védművek előírás szerinti kiépítését, a műtárgyak fejlesztését, a medrek 

vízlevezető képességének javítását az ökológiai szempontokat figyelembe véve. A Sárvár 

alatti szakaszon található, kijelölt szükségtározó területén az árvízi kockázatoknak kitett 

települések esetében körtöltések épülnek. 

Az árvízvédelmi szakaszok tervezett fejlesztése biztosítja a lakott területek árvizek elleni 

védelmét, csökken a térség árvízi veszélyeztetettsége. Az érintett települések lakóinak épített 

és természeti környezete biztonságosabbá válik, ezáltal a fejlődésük felgyorsulhat. 

A projekt két projektelemből áll: 
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NYUDUVIZIG projektelem: Szentgotthárd és Sárvár közötti folyószakasz árvízvédelmi 

fejlesztése I. ütem 

ÉDUVIZIG projektelem: Sárvár alatti folyószakasz árvízvédelmi fejlesztése I. ütem 

2.1.3 A projekt alapdokumentációi 

A tervezést megelőzően a Vállalkozónak meg kell ismernie, és a tervezés során figyelembe 

kell vennie a Megrendelő számára kötelezettséget jelentő dokumentumokat, amelyeket a 

Projekt elfogadott alapdokumentációinak kell tekintetni. Ezek – a teljesség igénye nélkül - az 

alábbiak: 

 Támogatási Szerződés a „Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése” 

nevű projekt támogatására, 

 Megvalósíthatósági Tanulmány, 

Ezen alapdokumentációkat, főképpen azok mérete miatt, az Ajánlatkérési Dokumentáció nem 

tartalmazza. Megrendelő a szerződéskötést követően azokat a nyertes ajánlattevő részére 

bocsátja. 

A Vállalkozónak a szerződést úgy kell teljesítenie, hogy a projekt alapdokumentumaiban a 

Megrendelőre vonatkozó kötelezettségek és vállalások (célok, határidők, pénzügyi 

kötelezettségek) teljesüljenek.  

2.1.4 Engedélyek, előzmény okiratok 

A Megrendelő a munkák elvégzéséhez az alábbi tervekkel, engedélyekkel rendelkezik, 

amelyekben foglaltakat a Vállalkozónak a kivitelezés során az engedély típusára vonatkozó 

jogszabályi előírásokkal összhangban kell figyelembe vennie. 

Rendelkezésre álló engedélyek: 

A projekt keretében két vízjogi létesítési engedély (ÉDUVIZIG + NYUDUVIZIG 

működési területére vonatkozóan) illetve egy építési engedély (NYUDUVIZIG Büdös-

árki szivattyútelep) beszerzése folyamatban van. Az ÉDUVIZIG-es projektelemként 

készülő Insula lutherana - rába bp. 0+440 és 0+710 tkm közötti mentett oldali szivárgó 

rendszer vízjogi létesítési engedélye 35800/8001-11/2016.ált. számon rendelkezésre áll.  

A környezetvédelmi engedélyek már rendelkezésre állnak.  

 Győr-Moson Sopron megyei Kormányhivatal 7274-50/2017  

 Vas megyei Kormányhivatal   VA-06/AKF05/2372-59/2017  

 Győr-Moson Sopron megyei Kormányhivatal VE-09Z/05507-34/2017 

Minden a kivitelezés végrehajtásához szükséges egyéb engedély és hozzájárulás 

megszerzése a kivitelező vállalkozó feladata. 

Rendelkezésre álló tervek, tanulmányok: 

 Előzetes felmérések, összefoglaló elemzés 

 Környezeti Hatásvizsgálati eljárás dokumentumai, engedélyek 

 Vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció,  

 Talajvizsgálati jelentés 

 Talajvédelmi terv 

 Tűzszerészeti szakvélemény 
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 Előzetes régészeti dokumentáció- ERD 

 Geodéziai felmérés 

 Területigénybevételi tervek készítése, záradékolása, műv. ág váltás előkészítése 

 Ajánlati tervdokumentáció, 

 Megvalósíthatósági tanulmány és CBA elemzés 

A megjelenő műszaki tartalom nem teljes és nem feltétlenül egyezik meg mindenben és 

pontosan a Megrendelői Követelményekkel, ezért az ajánlattétel szempontjából mind az egyes 

tervek, mind az egyes engedélyek csak az Indikatív jellegű tervdokumentáció (ld. 

dokumentáció 5. kötet) részét képezik. 

Az Indikatív tervdokumentációk műszaki tartalmának megvalósítását a Megrendelői 

Követelmények szabályozása felülírhatja. 

Az Indikatív tervdokumentációkban szereplő műszaki megoldást a Vállalkozónak az 

ajánlattétel során elsősorban tájékoztatásként és lehetséges műszaki megoldásként kell 

kezelnie, amelytől, amennyiben azt az ajánlattétel során jelezte, a szerződés keretei között 

eltérhet, az abban foglaltak a Vállalkozó számára tehát az ajánlattétel során kizárólagos 

kötelezettséget nem jelentenek. 

2.2 A Vállalkozó feladatai általánosságban 

A Vállalkozó feladata az előzmények, okiratok, dokumentumok és a létesítmények jelenlegi 

állapotából kiindulva az összes tervezési, vizsgálati, kivitelezési munkák és próbák 

határidőben és I. o. minőségben történő elvégzése, amelynek eredményeképpen a projekt és a 

szerződés céljai teljesülnek. 

A Vállalkozó kötelessége minden olyan dokumentum – amely még nem áll rendelkezésre – 

elkészítése, engedély beszerzése és átadása a Megrendelőnek, amely a létesítmények 

építéséhez, használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. 

Az engedélyezési eljárások díja a Vállalkozó költsége. 

A Vállalkozó feladata továbbá az általa beszerzett engedélyek meghosszabbítása is, 

amennyiben az engedélyek érvényességi ideje lejár. 

A Vállalkozó kötelezettsége a létesítményeket üzemeltető szervezettel és a Mérnökkel 

egyeztetni és jóváhagyását megszerezni, minden, a megrendelői követelményekben nem, 

vagy nem kellő részletességgel specifikált anyag, szerelvény és berendezés betervezése és 

beépítése előtt.  

A szerződés hatálybalépését követően a Vállalkozó köteles az Üzemeltetővel az építési-

szerelési munkák Ütemtervét és organizációját részletesen összehangolni, írásos megállapodás 

formájában előkészíteni és a Munkaterület-átadás átvételi eljárás jegyzőkönyvének 

mellékleteként rögzíteni a csak az Üzemeltető szervezet szakfelügyeletével végezhető 

munkákat. 

A Vállalkozó munkájával nem akadályozhatja az Üzemeltető szervezet munkáját és csak 

korlátozottan akadályozhatja a létesítmények folyamatos üzemét. 

A Vállalkozó az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt előzetes bejelentést 

köteles megküldeni az illetékes Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 

Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya részére. Az előzetes bejelentés időszerű 

adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell elhelyezni. Ha más jogszabály szintén előír 

ilyen kötelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell feltüntetni. 
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A Vállalkozónak munkáját az alábbi alapelvek betartásával és alapvető követelményeknek 

való megfelelés biztosításával kell végeznie: 

 A tervezési és építési munkát úgy kell elvégezni, hogy az átadott mű feleljen meg a 

vonatkozó valamennyi hatályos jogszabályi előírásnak, ezek közül is kiemelten az 5. 

fejezetben ismertetett hazai és nemzetközi jogi környezetnek, a vízjogi engedélyezési 

eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM 

rendelet és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. 

rendelet rendelkezéseinek. A vonatkozó jogszabályok műszaki előírásai a tervezés 

alapadataként kezelendők. 

 A tervezési és építési munkát úgy kell elvégezni, hogy az átadott mű egésze és egyes 

részei külön-külön is feleljenek meg  

- az új megközelítésű európai irányelveket bevezető hatályos magyar 

jogszabályokban megfogalmazott alapvető követelményeknek,  

- a vonatkozó országos és helyi építési követelményeknek, 

- minden egyéb az árvízvédelmi rendszerekre vonatkozó hatályos jogszabályi 

előírásnak, és – amennyiben az abban foglaltak az előzőekkel nem 

ellentétesek, 

- szakhatósági előírásnak. 

 A tervezési és építési munkát továbbá úgy kell elvégezni, hogy az átadott mű az 

üzemeltetés során feleljen meg valamennyi felmerülő  

- környezetvédelmi előírásnak, jogszabályi és hatósági követelménynek,  

- munka- és tűzbiztonsági előírásnak, 

- munka-, egészség- és életvédelmi előírásnak, valamint az akadály-mentesítésre 

vonatkozó törvényi előírásoknak. 

 A Vállalkozó a szerződés megvalósítását úgy kell szervezze és tervezze, hogy a 

létesítmények üzeme a munkák közben folyamatos legyen. A munkavégzés ne 

veszélyeztesse a létesítményi üzemi munkálatok dolgozóit, és az építési terület jól 

elhatárolt legyen. 

 A Vállalkozónak az előírt munkákat oly módon kell megterveznie és kiviteleznie, 

hogy az megfeleljen a vonatkozó szabványokban foglaltaknak és biztosítsa, hogy a 

beruházás keretében megvalósuló mű, illetve egyes részeinek élettartama elérje vagy 

meghaladja a Megrendelő követelményei vonatkozó részeiben meghatározott 

értékeket. 

 A munkák során, amennyiben egy meglévő műtárgy, szerkezet, berendezés tovább-

használatra kerül, a Vállalkozónak a szükséges mértékű felújításokat, 

korszerűsítéseket e műtárgyakon, berendezéseken el kell végezni úgy, hogy azok 

élettartama illeszkedjen a létesítmények élettartamához. 

 A munkák során a meglévő, fel nem használt és a jövőben funkció nélkül maradó 

vezetékeket, műtárgyakat és építményeket, amennyiben azok a munkák elvégzését 

bármilyen mértékben akadályozzák, vagy pedig a megrendelői követelményekben 

szerepel, teljes mértékben (alapokat is beleértve) kell elbontani. 

A tervezés és megvalósítás során, a Magyarországon érvényes törvényeket, rendeleteket, 

rendeletek által kötelezővé tett szabványokat, utasításokat, engedélyeket, tervezői előírásokat, 

hatósági és más közmű üzemeltetők és e terv előírásait, valamint a pályázatban, pályázati 

felhívásban előírt feltételeket, hirdetményeket maradéktalanul be kell tartani. Azokban az 

esetekben, ahol ezek nincsenek szabályozva, az alkalmazott gyakorlatnak és szokásoknak 

megfelelő műszaki megoldás szükséges. 
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A magyar szabványokban, engedélyekben nem szereplő anyagra, szerkezetre, berendezésre és 

technológiára vonatkozóan a Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy az illető anyag, szerkezet 

vagy technológia a Műszaki Előírásokban rögzítetteknek megfelel. A nem szabályozott 

import termékeknek az ÉMI hivatalos alkalmazási engedélyével kell rendelkezniük, vagy a 

termékre vonatkozó engedélyt be kell szerezni, ellenkező esetben a termék vagy anyag nem 

alkalmazható. 

A KEHOP támogatási rendszer által finanszírozott szerződésekben ki kell kötni, hogy a 

létrejövő szerzői jogi védelem alá eső alkotásoknak a kedvezményezett tulajdonába kell 

kerülniük. A Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati 

felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés 

során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a kedvezményezett területi korlátozás 

nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot 

szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. 

2.3 A létesítmények és az építési munka jellemzői 

A létesítmények és az építési munka jellemzőit, jelenlegi állapotára vonatkozó információkat 

jelen kötet további pontjai, illetve az indikatív dokumentációk tartalmazzák. 

2.4 Teljesítménykövetelmények 

A létesítményeknek a szerződés eredményeképpen jelen kötet további pontjaiban rögzített fő 

teljesítménykövetelményeknek kell megfelelnie:  

2.5 Szabványok, előírások 

Építési célra alkalmas a termék, ha a gyártó utasításainak és az építészeti-műszaki terveknek 

megfelelő, szakszerű beépítést követően, a termék teljes tervezett élettartama alatt, 

rendeltetésszerű használat és előírt karbantartás mellett, az építmény – amelybe a termék 

beépítésre kerül – kielégíti az alapvető követelményeket (mechanikai ellenállás és stabilitás; 

tűzbiztonság; higiénia, egészség- és környezetvédelem; használati biztonság; zaj- és rezgés 

elleni védelem; energiatakarékosság és hővédelem).  

Egy adott célra való építési termék megfelelőségét harmonizált szabvány által szabályozott 

építési termék esetében, vagy ha a termék megfelel egy, a termék vonatkozásában kiadott 

európai műszaki értékelésnek, a gyártónak forgalomba hozatalkor kiállított teljesítmény-

nyilatkozattal kell igazolni. Továbbá a teherbíró szerkezetek megfelelőségét EUROCODE 

számítással kell igazolni. 

Vállalkozónak a jelen dokumentációban hivatkozott szabványok, rendeletek, utasítások, 

szabályzatok és műszaki irányelvek előírásait a munkák Szerződés szerinti megvalósításához 

kötelezően be kell tartani. A figyelembe veendő előírások köre azonban valamennyi érvényes 

magyar előírást tartalmazza, és nem korlátozódik csupán az Ajánlatkérési Dokumentációban 

szereplőkre. 

Hacsak másképpen meg nem határozzák, valamennyi technológiát, berendezést, felszerelést 

és anyagot úgy kell szolgáltatni, valamint a munkát is úgy kell kivitelezni, hogy megfeleljen 

az Ajánlatkérési Dokumentációban szereplő, valamint a jogszabály által kötelezően 

alkalmazandónak előírt magyar nemzeti szabványok legutolsó kiadásában rögzített 

követelményeknek. 

Olyan esetekben, amikor az előírások vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle 

minőségi szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtják, azokat a 
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követelményeket kell kötelezően figyelembe venni, amelyek a legmagasabb minőségű 

szintnek felel meg. 

A Vállalkozónak a beépített anyagok, szerkezetek, technológiák előírásoknak való 

megfelelőségét - a Mérnök kérésére - a vonatkozó szabványok bemutatásával is igazolnia kell. 

Valamennyi alkalmazni kívánt, de magyar szabványban, vagy szabályzatban nem szereplő 

anyagra, szerkezetre, berendezésre és technológiára vonatkozóan a Vállalkozónak az Építési 

Tervek kiegészítésében bizonyítania kell, hogy az illető anyag, szerkezet v. technológia a 

Műszaki Előírásokban rögzítetteknek megfelel. A végzett munkákról átfogóan és a szakipari 

részekre vonatkozóan kivitelezői nyilatkozatot kell kiadni, mellékelve a szükséges 

minősítéseket, jogosultságokat és mérési jegyzőkönyveket. A nem szabályozott import 

termékeknek az ÉMI hivatalos alkalmazási engedélyével kell rendelkezniük. 

Legfontosabb szakmai előírások 

Töltésépítés 

A töltésfejlesztéssel, műtárgyépítéssel érintett terület felületéről a humuszt, a fás növényzet 

eltávolítását követően lehet letermelni. A humuszt a munkaterület szélén – az 

újrahasznosításig az MSZ 21476 sz. szabvány előírásait figyelembe véve – deponálni kell. 

A töltésépítés során az anyagnyerőhelyről kitermelt kötött anyagot a beépítés helyén 15-20 

cm-es rétegekben kell teríteni, folyamatos tömörítés mellett a tervben előírt tömörségre, az 

MSZ 15290/1999 sz. szabvány előírásainak megfelelően. A vízépítési földművek tömörségi 

előírásait az MSZ 15290/1999 sz. szabvány tartalmazza. 

A földgátakra vonatkozó építési előírásokat, a minőségi követelményekre és annak 

ellenőrzésére vonatkozó előírásokat az MSZ-10301/1-81 sz. vízügyi ágazati szabvány 

tartalmazza. A töltéseket I. osztályú minőségben kell megépíteni. 

Az árvízvédelmi töltések talajának és építési anyagának vizsgálatát az MSZ 15295, a vizsgálat 

eszközeit, mérését és minősítését az MSZ 15296 sz. szabvány tartalmazza. 

A humuszterítést követő gyepesítést a „Vízi biotechnika 2. rész: Gyepburkolatok” c. MSZ 

15317-2 sz. szabványban foglaltak figyelembe vételével kell elvégezni. 

A földgát tömörségi előírásait az MSZ 15290 tartalmazza. A beépített agyagon végzett 

mintavételt az MSZ 4488 alapján kell végezni. A tömörségvizsgálat előírásait az MSZ 

14043/7 tartalmazza. 

Szakmai előírások, szabványok jegyzéke: 

 a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre 

és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29) 

kormányrendelet 

 a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre 

és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM 

rendelet 

 MSZ-10-301-1:1981  Vízügyi létesítmények. Földgátak 

 MSZ 15290:1999  Vízépítési földművek tömörségi előírásai 

 MSZ 15295:1999  Árvízvédelmi töltések talajának és építési anyagának 

vizsgálata 

 MSZ 15296:1999 Árvízvédelmi töltések talajának és építési anyagának vizsgálati 

eszközei, mérése és minősítése 

 MSZ 15317-2:2002  Vízi biotechnika 2. rész: Gyepburkolatok 
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 MSZ 21476:MSZ 4488 A földgátba beépített agyagon végzett mintavétel 

 MSZ 14043/7   A tömörségvizsgálat előírásai 

A további szabvány és műszaki előírás hivatkozásokat az egyes tervek tartalmazzák 

Beton és vasbeton szerkezetek 

A beton és vasbeton szerkezetek betontechnológiáját az MSZ 4798-1:2004 (továbbiakban 

MSZ 4798-1) nemzeti szabvány alapulvételével, de szükség szerint azt meghaladóan kell 

kialakítani. Ez az alapelv attól függetlenül alkalmazandó, hogy a műtárgyat a régi nemzeti 

(MSZ 15022 szabványsorozat) vagy az új, európai tervezési szabványok (Eurocode 2 stb.) 

szerint tervezik. 

Az MSZ 4798-1 szabvány a beton műszaki feltételeit, teljesítőképességét, készítését és 

megfelelőségét szabályozó MSZ EN 206-1:2002 (továbbiakban MSZ EN 206-1) európai 

szabvány nemzeti alkalmazási feltétele.  

Az építés betontechnológiája tehát legyen összhangban az európai előírásokkal, de azt 

meghaladó nemzeti követelményeket is tartalmazhat.  

A beton, illetve a felhasználásával készült beton és vasbeton szerkezet akkor tartós, ha az 

erőtani és alakváltozási igénybevételeket, valamint a környezeti hatásokat megfelelő 

karbantartás mellett a használati (tervezési) élettartam alatt, az MSZ 4798-1 szabvány szerint 

károsodás nélkül viseli. A tervezett műtárgyak használati élettartama legalább 100 év.  

A tartósság követelményének a beton csak akkor felelhet meg, ha elsődleges feltételként az 

összetétele, a tömörsége bedolgozott állapotban, a szilárdulási folyamata (utókezelés) olyan 

beton-szövetszerkezetet eredményeznek, amely a majdani erőtani és alakváltozási 

követelményeken túl a környezeti követelményeknek is megfelel. 

A beton és vasbeton szerkezet építés főbb kivitelezési szempontjait az MSZ ENV 13670-1 

szabványtervezet és az MSZ 4798-1 szabvány L. melléklete alapján  kell végezni. 

A kész beton és vasbeton szerkezet vagy szerkezeti elem átadásakor a betontechnológiai 

utasítás szerinti mintavételi és minősítési tervben megtervezett vizsgálatok eredményei 

alapján minősítési dokumentációt kell összeállítani. Az elkészült szerkezetek ellenőrzését az 

MSZ ENV 13670-1 szabványtervezet 11. fejezetének vonatkozó szakaszai, valamint a 

betontechnológiai utasítás rendelkezései szerint kell végezni. 

Szabvány és műszaki előírás hivatkozásokat az egyes tervek tartalmazzák. 

3 A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK 

3.1 A Vállalkozó személyzete 

Vállalkozó kulcsszemélyzete 

A Vállalkozó kulcsszemélyzete az ajánlati felhívásban megkövetelt és nevesített 

szakemberekből, valamint azokból a munkák megkezdését követően megnevezendő 

szakemberekből kell álljon, akik a különböző tervezésre és kivitelezésre vonatkozó 

jogszabályok szerint a munkavégzéshez szükségesek. 

Amennyiben a felhívás alapján ez nem egyértelmű, a Vállalkozó a felhívásban megkövetelt 

személyek közül köteles kiválasztani és a Munkakezdő jelentésben megjelölni helyszíni 

képviselőjét. 

Támogató személyzet 
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A Vállalkozónak továbbá biztosítania kell a felkészült, és a szükséges képzettséggel és 

regisztrációval rendelkező további támogató személyzetet, akik a szerződés végrehajtásához, 

a kulcsszemélyzet munkájának támogatásához szükségesek a projektmenedzsment, a tervezés, 

az építés, próbák és bármely egyéb területen. 

3.2 A Vállalkozó irodája 

A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 7 nappal helyszíni 

irodá(ka)t létesíteni. Az irodá(k) helyét, a kiviteli terv részét képező Építés-organizációs 

tervben kell meghatározni, de legalább egy, valamelyik építés-kivitelezési munkák 

helyszíneként szolgáló településen létrehozandó iroda kötelező. 

Az irodát legalább az átadás-átvételi igazolás kiadásának napját követő 30 napig szükséges 

fenntartania. Az iroda kialakításának, üzemeltetésének és felszámolásának költségei a 

Vállalkozót terhelik. 

Az iroda felszereltségének legalább olyan színvonalúnak kell lennie, hogy abban:  

 a Vállalkozó erre kijelölt személyzetének munkájához megfelelő munkakörülmények 

álljanak rendelkezésre, 

 a szerződés szerinti kommunikációhoz szükséges alapinfrastruktúra (telefon, fax, 

szélessávú internet kapcsolat) rendelkezésre álljon 

 a Vállalkozó szerződéses dokumentumai biztonsággal tárolhatók legyenek, ez 

biztonsági záras, tűzbiztos elhelyezést jelent 

A tárgyalásokra a Vállalkozónak megfelelő méretű bútorozott helyiséget kell biztosítania. 

3.3 Felvonulási terület 

A Vállalkozó a kivitelezéshez szükséges felvonulási területet közterület, illetve magánterület 

igénybevételével alakíthat ki, annak minden jogi és pénzügyi következményével együtt 

(Ajánlatkérőnél a közterület-használatból eredően bevétel nem keletkezhet, ezen összeggel 

csökken a támogatás mértéke). A felvonulási terület kialakítása a Mérnökkel és a közterület-

foglalást jóváhagyó illetékes Polgármesteri Hivatallal, illetve az érintett ingatlan 

tulajdonosával, vagy kezelőjével történt előzetes egyeztetés után lehetséges.  

A Vállalkozónak a felvonulási, ideiglenes anyagtárolási (depóniák, stb.) területeket a kiviteli 

terv részét képező Építésszervezési terv részletes helyszínrajzán kell bemutatnia. A 

helyszínrajzon fel kell tüntetni minden ideiglenes építményt (vállalkozó irodája, 

anyagdepóniák, gép- és anyagtároló, gyártó-, keverőtelep, raktárak, tárolók, adminisztratív, 

szociális és egészségügyi létesítmények, laboratórium, stb.), a felvonulási útvonalat, valamint 

az ideiglenes közműcsatlakozások pontjait. A felvonulási telepet Vállalkozónak körül kell 

kerítenie, kapukkal és sorompókkal szükség szerint el kell látnia, továbbá a terület őrzéséről is 

gondoskodnia kell. 

A felvonulási telep előkészítésénél, megvalósításánál, üzemeltetése során és az elbontásánál a 

természet-, környezet-, tűz-, munka-, egészségvédelmi és egyéb előírásokat szigorúan be kell 

tartani. A felvonulási telep ideiglenes közműellátásának biztosítása – és az ezekhez szükséges 

engedélyek és hozzájárulások beszerzése a Vállalkozó feladata. Vállalkozónak gondoskodnia 

kell tényleges fogyasztásának méréséről. 

A munkálatok befejezése után a felvonulási telepet Vállalkozónak el kell bontania, a területet 

az eredeti állapotában helyre kell állítania és a tulajdonosának vagy kezelőjének hivatalosan át 

kell adnia. 
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Az építési terület határát meg kell jelölni és figyelmeztető munka- és tűzvédelmi táblákat kell 

kihelyezni. A gépek által időszakosan ezen túlnyúló veszélyességi övezetek határát arra az 

időszakra külön el kell határolni és meg kell jelölni. 

3.4 Minőségbiztosítás 

Minőségirányítási dokumentáció 

A Vállalkozónak a szerződés teljesítését Minőségirányítási rendszerben kell végeznie.  

Ha a Vállalkozó saját, nemzeti rendszerben akkreditált MSZ EN ISO 9001 szabvány alapú, 

vagy ezzel egyenértékű, európai szabványon alapuló rendszer szerint működik, ennek 

érvényes tanúsítványát és a folyamatszabályozás rendszerét bemutató ún. minőségirányítási 

fedlapot kell benyújtania a Mérnöknek a munkakezdést követő 28 napon belül.  

Ha ilyen rendszerrel (tanúsítvánnyal) nem rendelkezik, a szerződés hatálybalépést követően a 

Vállalkozónak el kell készítenie az ISO 10005:2005 szabványon alapuló Projekt 

Minőségtervet. Ezt a Mérnök felülvizsgálja, a Mérnök észrevételei alapján azt esetleg 

módosítani, véglegesítenie kell. Ezt követően a Projekt Minőségterv a szerződés része, a 

Vállalkozónak munkáját ennek megfelelően kell végeznie, amely működésének, 

fenntartásának bizonyítékait a Mérnök bármikor jogosult ellenőrizni. 

Minőségellenőrzés 

A kivitelezés megkezdésének feltétele a Mérnök által jóváhagyott Mintavételi és Minősítési 

Terv (MMT) dokumentáció. A MMT-t a Vállalkozónak a kivitelezési munkák megkezdése 

előtt legalább 14 nappal kell benyújtania a Mérnöknek jóváhagyás céljából. 

A Vállalkozó ezt követően a munkája minőségét a MMT alapján végrehajtott 

minőségellenőrzési vizsgálati dokumentációval, valamint a beépítésre kerülő termékek esetén 

a vonatkozó jogszabályi igazolásokkal együtt tudja igazolni.  

A minőséget igazoló dokumentumokat a Vállalkozónak naprakészen kell tartania, egy 

példányt mindig a Vállalkozó irodájában, s kérésre a Mérnöknek, műszaki ellenőrnek azt be 

kell mutatnia. 

A MMT annak nyomon követhető bemutatását szolgálja, hogy a Vállalkozó által maga 

készített munkák, műtárgyak, építményszerkezetek, vagy termékként beszerzett, de saját 

munkával beépítésre kerülő szerkezetek minősége megfelel a megrendelői követelményekben 

és az ezen alapuló Kiviteli tervben foglalt minőségi követelményeknek. 

A MMT-nek tartalmaznia kell a létesítmények minden, termékként közvetlenül be nem 

építhető részét és minden építési munkafázist, amelyhez a Vállalkozónak hozzá kell rendelnie 

a következő információkat: 

 Sorszám 

 Építési munkafázis, építményrész megnevezése 

 Előírt minőségi követelmény 

 Megengedett eltérés, osztályba sorolási határok 

 Vizsgálat, mérés szabványának, illetve módszer, eszköz megnevezése 

 Mintavételi gyakoriság 

 Dokumentálás módja 

Ha olyan paraméter jellemzőt határoz meg, amely az építménnyel kapcsolatos alapvető 

kritériumokat befolyásolhatja (állékonyság, szilárdság, biztonság, egészségvédelem, stb.) 
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akkor a vizsgálatot, mérést csak nemzeti rendszerben akkreditált intézmény, laboratórium 

végezheti. 

A benyújtásra kerülő MMT része (melléklete) a Vállalkozó saját és az akkreditált intézmény 

vizsgálókapacitásának bemutatása és az akkreditációs tanúsítvány másolata. 

A termékként beszerzésre és beépítésre kerülő anyagok, szerelvények, berendezések stb. 

megfelelőségét igazolni kell, az igazolásokat az összes beépített tételre – legalább egy 

másodpéldányban - a Vállalkozó helyszíni irodájában is kell őrizni, létesítmények és a fő 

munkák szerinti csoportosításban tárolni, és a Mérnök kérésére bármikor bemutatni. 

Jelen szerződés keretében végzett tervezési és kivitelezési munkák esetében a Vállalkozó 

köteles valamennyi vonatkozó, érvényes és hatályos magyar és európai szabványt betartani. 

Azoktól való eltérés csak kellő indokoltság esetén és a Mérnök előzetes jóváhagyásával 

lehetséges. 

A Vállalkozó a kiviteli tervezés során köteles meghatározni az I. osztályú teljesítéshez 

szükséges anyagminőségi követelményeket. A kivitelezés során a Mérnök által jóváhagyott 

tervek minőségi előírásait be kell tartani. 

Az Ajánlatnak teljes körűen tartalmaznia kell a rendeltetésszerű használathoz, üzemeltetéshez, 

tökéletes működéshez szükséges valamennyi szerkezet, gépészeti és elektromos szerelés, 

függesztő, tartó, támasztó és rögzítő szerkezetei, valamint a technológiai segédszerkezetek 

költségfedezetét, mely nem képezheti költségvita tárgyát. 

Az Ajánlati ár összegébe beletartozik minden állvány és segédszerkezet a bontási, biztonsági 

és biztosítási alátámasztásokkal együtt, minden egyes tételének tartalmaznia kell a szállítási és 

elszállítási költségfedezetet. 

Az építési munkák során csak kiváló minőségű (1. osztályú) anyagok beépítése megengedett 

és csak kiváló minőségű (1. osztályú) építési munka során. 

A Vállalkozó köteles a munkák előírt minőségének biztosítása érdekében gyártást ellenőrző 

vizsgálatok elvégzésére felszereltség és személyzet szempontjából alkalmas akkreditált 

laboratóriumot biztosítani, illetve megbízni. 

A Vállalkozó köteles minden minőségi vizsgálatot elvégezni vagy elvégeztetni, amelyet a 

Műszaki Előírások, szabványok v. Műszaki Irányelvek szerint az elkészült szerkezetek, illetve 

elvégzett munka minőségének bizonyítására el kell végezni, függetlenül attól, hogy 

laboratóriuma milyen felszereltségű. 

A Vállalkozói laboratóriumban, vagy harmadik jogi személy laboratóriumában a 

Vállalkozónak lehetőséget kell biztosítani a Mérnök, vagy képviselője számára minden olyan 

vizsgálat elvégzésére vagy elvégeztetésére, amely a mű megvalósításával kapcsolatos. A 

vizsgálatokhoz szükséges kiszolgáló személyzet rendelkezésre bocsátása és azok költsége a 

Vállalkozót terheli. 

Mind a saját maga által elvégzett (akár munkahelyi, akár központi laboratóriumban), mind a 

külső közreműködővel elvégeztetett minőségi vizsgálatok költségét a Vállalkozónak kell 

viselnie. 

Az Ajánlatnak tartalmaznia kell a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi 

kötelezettségek betartásának és teljesülésének valamennyi feltételét, azok költségfedezetét. 
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3.5 Környezetvédelem 

3.5.1 Általános előírások 

A Vállalkozónak a szerződés teljesítése során úgy kell eljárni, hogy a környezetet a lehető 

legkisebb mértékben terhelje, veszélyeztesse. Ez a követelmény vonatkozik mind a 

betervezésre és beépítésre kerülő termékek és megoldások kiválasztására, mind a kivitelezés 

és a próbák során alkalmazott eszközökre, berendezésekre, módszerekre. 

A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területet, annak környezetét, valamint azokat a 

területeket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint. Semmilyen környezetterhelés 

mértéke nem érheti el a magyar szabványokban és jogszabályokban megengedett 

határértékeket. 

A Vállalkozónak hathatós módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez vezető közutakon 

a sár-, vagy iszaplerakódás, egyéb szennyeződés elkerülésére, amit a létesítmények 

megvalósításával összefüggésben használt járművei vagy egyéb berendezései okoznak. A 

Vállalkozónak saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania és szállítania 

minden, az építési forgalom által a közutakra rárakódott sarat és szennyeződést. Külön 

óvintézkedéseket kell foganatosítani a közterületek védelmére, valamint a zaj, por vagy egyéb 

szennyezés megelőzésére. 

Az építési munkahelyen, a felvonulási területen és egyéb építéssel érintett területről a felszíni 

vizeket megfelelő módon el kell vezetni. A keletkezett szennyvizet, amennyiben annak 

tartalma az előírt határértékeket nem lépi túl, a meglévő szennyvízcsatornába kell vezetni. 

Egyéb esetben azt az összetételének megfelelő szivárgásmentes fogadótartályokban kell 

gyűjteni, elszállításáról, ártalmatlanításáról a Vállalkozónak kel gondoskodnia. 

Bármilyen abból fakadó kárt, amely a szükséges intézkedések elmulasztásából következik, a 

Vállalkozónak meg kell térítenie.  

Vállalkozó csak kifogástalan állapotú, megfelelően karbantartott és ellenőrzött gépekkel 

végezheti az építést. A gépek a vonatkozó jogszabályokban rögzített határérték alatti 

szennyezőanyag kibocsátásúak lehetnek csak. A meghibásodott, csöpögő stb. gépek a 

munkából kivonandók. 

A kivitelezésnél használt vegyszereket, kenőanyagokat, üzemanyagokat, stb. a vonatkozó 

biztonsági előírásoknak megfelelően kell tárolni és használni. Azokat jól láthatóan meg kell 

jelölni, és az üzemeltető hasonló anyagaitól elkülönítve kell tárolni. A maradék anyagokat 

össze kell gyűjteni, és veszélyes anyagként kell kezelni. 

A Vállalkozónak a kivitelezést a környezet veszélyeztetése nélkül kell végeznie, be kell 

tartania az egyes engedélyekben rögzített környezetvédelmi előírásokat.  

Az építési, kivitelezési munkálatok során figyelemmel kell lenni a következőkre.  

Az alkalmazott gépekkel arra képesítéssel és/vagy engedéllyel rendelkező kezelő dolgozzon.  

A kivitelezés (szállítás, rakodás, deponálás, stb.) során a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

a levegő védelméről vonatkozó előírásait be kell tartani. Másodlagos diffúz szennyezést 

megfelelő műszaki beavatkozással (pl. járóút locsolása) csökkenteni kell.  

Az előírtak be nem tartása miatt keletkezett bármilyen kárt a Vállalkozónak saját költségén a 

jogszabályok keretei között a lehető legrövidebb időn belül el kell hárítania, az erre 

visszavezethető kivetett bírságokat meg kell fizetnie. 

A közterületen végzett építési munkáknál Vállalkozó köteles biztosítani a kommunális 

szolgáltatások zavartalanságát, a tűzoltás, életmentés feltételeit, a hétköznapi életvitel 
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folyamatosságát és biztonságát. Amennyiben az akadályoztatás elkerülhetetlen, legalább egy 

héttel a tervbe vett munkálatok megkezdése előtt köteles kiértesíteni a Mérnököt illetve az 

érintetteket. 

Az előírtak be nem tartása miatt keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok 

bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik. 

Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, mely várhatóan kárt okozhat a környezet 

épületeiben, építményeiben (pl. vibrálás, szállítás, stb.) Vállalkozó köteles a várható 

hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon). Amennyiben a 

meghatározott hatásterületen belül meglévő épületek, építmények vannak, azok 

állagfelmérését Vállalkozónak el kell végezni és a munkák során keletkezett károkat az 

érintett tulajdonosok részére meg kell térítenie. Az állagfelmérés elvégzését időben kell 

elvégezni, illetve annak hiánya az ütemterv szerinti munkavégzést nem hátráltathatja. 

Kiemelt jogszabályok 

 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.tv. 

 a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 

 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 

  a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 

 az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 

45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet  

 a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 

egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 

 a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 

 a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelmében szükséges 

határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-

FVM együttes rendelet  

  a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 

3.5.2 Zaj és rezgésvédelem  

A Vállalkozó köteles a zaj-, és rezgésártalmaktól az építés, felvonulás és szállítás által érintett 

területek környezetében élő lakosságot és építményeket megvédeni. A keletkezett zaj és 

rezgés mértéke a magyar jogszabályokban (27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet) előírt 

határértékeket nem haladhatja meg.  

A környezetet zavaró zajkeltő építési tevékenység ezért, havária helyzetet kivéve, csak a 

nappali (06-22 óra) időszakban lehet végezni. 

Az építési (bontási) munkálatok csak akkor kezdhetők meg, ha a kivitelező(k) a - zajkeltő 

építési munkák végzése során kibocsátott zajra vonatkozóan – a területileg illetékes 

környezetvédelmi hatóság által kiadott zajkibocsátási határértékkel rendelkeznek, melyben 

előírt értékek megtartásáról az építési (bontási) munkálatok folyamán gondoskodni kell. 

A Vállalkozó köteles betartani illetve betartatni az egyes környezetvédelmi engedélyek 

rendelkező részeiben foglalt zaj-és rezgésvédelmi követelményeket. 
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3.5.3 Keletkező hulladékok 

A bontási anyagot és építési hulladékokat az engedély és kiviteli tervekben meghatározottak 

szerint kell elhelyezni a vonatkozó 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési 

és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól előírása szerint.  

Rendkívüli esetben, üzemzavar elhárítása során keletkező olajos anyagokat össze kell 

gyűjteni, és veszélyes hulladékként kezelni. 

A gépek, szállító járművek karbantartása a kivitelező telephelyén történhet, csak a vonatkozó 

előírásoknak megfelelő gépeket lehet használni a kivitelezés során. 

A munkálatok során keletkező kommunális hulladékok tekintetében be kell tartani a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásait, a veszélyes hulladékokkal 

kapcsolatban pedig a 225/2015 (VIII.7) kormányrendelet és az egyes hulladékgazdálkodási 

létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29) 

kormányrendeletben foglaltakat. 

Hulladékgazdálkodási szempontok: 

 A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből 

származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon szelektíven gyűjteni. 

 A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, 

azok kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai 

hasznosítás), illetve hasznosítónak való átadás fogadható el. 

 A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatóak át. 

 A műszaki átadás(ok) időpontjáig keletkező minden hulladékot az építéssel érintett 

területről el kell szállítani. A felmerülő költségek a Vállalkozót terhelik. 

 A keletkező hulladékokat hatósági engedéllyel rendelkező hulladéklerakóra kell 

szállítani, az elhelyezést bizonylattal igazolni kell. 

 Mederből kitermelt anyag a megrendelő és kivitelező által kijelölt területen is 

rendezetten elhelyezhető a jogszabályoknak megfelelően, az ehhez szükséges 

engedélyek beszerzésével 

Fent hivatkozott számú környezetvédelmi engedélyek a hulladékgazdálkodásra vonatkozóan 

előírásokat, feltételeket határoz meg, melyeket szigorúan be kell tartani! 

Levegővédelmi szempontból: 

 A létesítés és üzemeltetés során mindennemű hulladék elégetése tilos. 

 A létesítés során a porképződést a lehető legkisebbre kell csökkenteni. 

 A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződéstől (pl. 

sár) a másodlagos porszennyezés megelőzése érdekében. 

 A létesítés és üzemeltetés ideje alatt minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a 

porterhelés csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, 

szervezett munka- és gépjármű koordinálás). 

 Levegőtisztaság-védelmi szempontból a környezetvédelmi engedélyekben rögzített 

előírásokat figyelembe kell venni! 

3.5.4 Vízvédelem 

Tilos a felszíni vízbe bármilyen halmazállapotú, hulladékot vagy vízszennyezést okozó 

terméket bevezetni, illetve juttatni. 
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A munkák során szükségessé váló munkaárok, munkagödör víztelenítéséből keletkező vizek 

elvezetése, csatornába juttatása, környezetet nem szennyező elhelyezése, a Vállalkozó 

feladata és költsége. Az elvezetéssel kapcsolatos engedélyek, hozzájárulások beszerzése és 

annak költsége szintén a Vállalkozó feladata. 

Havária helyzet esetén, ha a környezet szennyezésének veszélye vagy a szennyezés fennáll, 

haladéktalanul intézkedni kell a vészhelyzet, illetve a szennyezés megszüntetésére, és 

egyidejűleg értesíteni kell a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot. 

3.5.5 Kulturális örökségvédelem 

A tervezési és az azt követő építési munkák során a földmunkával járó fejlesztést a 

nyilvántartott régészeti lelőhelyeken lehetőség szerint el kell kerülni.  

A régészeti feltárások tekintetében hatósági eljárásra új nyomvonal létesítése, illetve 

anyagnyerőhely biztosítása esetén kerül sor, ez esetben a vízjogi létesítési engedélyezés során 

szakhatóságként az illetékes Járási Hivatal örökségvédelmi hatáskörrel rendelkező szervezet 

jár el. 

A kivitelezési földmunkák megkezdése előtt régészeti megelőző és mentő feltárást kell 

végeztetni, vagy a kivitelezéskor régészeti szakfelügyelet kell biztosítani a kulturális örökség 

védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény vonatkozó előírásainak betartásával. 

A környezeti hatásvizsgálati valamint a vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz elkészült az 

előzetes régészeti dokumentáció előkészítő munkarésze (adatgyűjtés, terepbejárás alapján). A 

kivitelezés megkezdéséhez szükséges elkészíttetni a feltárási projekttervet 

(záródokumentáció) is, mely a Vállalkozó kötelezettsége. . 

Amennyiben a földmunkák során régészeti megfigyelés kerül előírásra, ezt a Vállalkozónak, 

ugyancsak a normál tervezési ütemezésben el kell végeztetnie (ennek költsége az egyösszegű 

ár része). 

A leletmentéshez szükséges munkaterületet a Vállalkozó köteles biztosítani. A Vállalkozó 

abban az esetben lehet jogosult a FIDIC ÁSZF 20.1. szerint követelés benyújtására a 

Megrendelő felé, amennyiben a leletmentő feltárásként meghatározásra kerülő régészeti 

munka teljesítésére előírt (előzetesen egyeztetett, ásatási naplóba rögzített) határidő több mint 

30 nappal elhúzódik előre nem látható körülmények illetve az előirányzottnál nagyobb 

kiterjedésű feltárási kötelezettség felmerülése miatt. 

A kivitelezés időtartama alatt a szükségessé váló régészeti szakfelügyeletet azonban a 

Vállalkozó köteles elvégeztetni.  

Amennyiben további területek igénybevétele szükséges, a Vállalkozó költsége az ERD 

elkészítése, esetleges megelőző feltáráshoz terület biztosítása, régészeti szakfelügyelet 

biztosítása. 

Megrendelő költsége az esetleges megelőző, illetve leletmentő feltárás költsége, régészeti 

szakértő beszerzése. 

3.5.6 A termőföld védelme 

 A tervezett beruházás során termőföld igénybevételére kerül sor. A kivitelezés megkezdése 

előtt az érintett termőföld területek más célú hasznosítására vonatkozó engedélyt szükséges 

beszerezni.  

A termőföld művelésből való kivonásának  ügyintézése és költségeinek viselése a 

Megrendelőt terheli. A földterület felmérését és a változási vázrajzokat a tervekben szereplő 
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területekre a Megrendelő az előkészítési munkák során elkészíttette. Amennyiben a kivonás 

üteme a Vállalkozót hátráltatja ütemterv szerinti haladásában, jogosult a FIDIC ÁSZF 20.1. 

szerint a teljesítési határidő módosítására. 

A nyomvonalas létesítmények és a csatlakozó műtárgyak fejlesztése során igénybe vett 

területet – a védősáv és fenntartási munkákhoz szükséges sáv figyelembevételével - művelési 

ágból ki kell vonni. A művelésből való kivonást az előkészítés során elkészített terület 

igénybevételi terv alapján a Megrendelő végzi. 

Az építési munka befejeztével a föld termőképességének megmaradásáról, visszaállításáról 

gondoskodni a Vállalkozó feladata és költsége. 

 

3.5.7 Természet-és tájvédelem 

A környezeti hatástanulmány részeként összeállításra került az élővilág-védelmi fejezet 

valamint a Natura 2000 hatásbecslés is.  A területileg illetékes környezet-és természetvédelmi 

hatóságok a környezetvédelmi engedélyben meghatározták a tevékenység végzésének 

természet-és tájvédelmi szempontú feltételeit. A környezetvédelmi engedélyek rendelkező 

részében foglalt előírásokat maradéktalanul be kell tartani.   

Az anyagnyerőhelyek vonatkozásában az erdőterület igénybevételével kapcsolatos minden 

feladat és költség viselése a Vállalkozó feladata. Ugyancsak a Vállalkozó feladata a kiművelt 

anyagnyerőhelyek (bányák) rekultivációjának tervezése, engedélyezése és kivitelezése is. 

A fejlesztés során szükségessé váló, a munkát akadályozó növényzet (fák, tuskók, stb.) 

eltávolítása, a további esetlegesen szükséges tervek elkészítése és az engedélyek beszerzése a 

Vállalkozó feladata, olyan szélességben, ahogyan az építési munka biztonságos végzése ezt 

igényli. A kivágott fa, tuskó és egyéb növényzet elszállítása, megsemmisítése, vagy 

hasznosítása az illetékes vízügyi igazgatósággal egyeztetendő, költségeit a Vállalkozó viseli. 

3.6 Munka- és egészségvédelem 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata és 

felelőssége. 

A Vállalkozónak a szerződés végrehajtása során mind a tervezés mind az építés során be kell 

tartania “az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelményekről” szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben 

foglalt minimális munkavédelmi követelményeket. 

A Vállalkozó feladata a kivitelezési munkák során a vonatkozó munkavédelmi előírások, 

egészséges munkavégzés feltételeinek mindenkori biztosítása, a Vállalkozó feladata továbbá a 

vonatkozó tűzvédelmi előírások betartása, amely előírásokat kiviteli tervekben kell 

meghatároznia. A vonatkozó előírások megszegésével okozott kár és a fizetendő bírság teljes 

mértékben a Vállalkozó felelőssége. 

Már a tervezés szakaszában ki kell jelölnie és a Munkakezdő jelentésben a Megrendelőnek be 

kell jelentenie a Munkavédelmi Koordinátorát, aki a kivitelezés során is közreműködik. 

A kiviteli tervdokumentáció minden szakági fejezetének tartalmaznia kell egy 

Biztonságtechnikai és egészségvédelmi tervfejezetet, aminek többek között az adott munkák 

vonatkozó veszélyforrásait és az ellenük foganatosított vállalkozói intézkedéseket részletesen 

tartalmazniuk kell. A Vállalkozó feladata az építési szerkezetegyeztetési, építéstechnológiai, 

vízgépészeti, épületgépészeti munkabiztonsági és tűzvédelmi sajátos kivitelezői igényeket 

tisztázni.  
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Munkavédelmi oktatás 

A kivitelezés megkezdésének feltétele a Vállalkozó személyzetének és alvállalkozóinak 

munkavédelmi oktatása, amit a megfelelő formanyomtatványon igazolnia kell. A 

Vállalkozónak a munkavédelmi tervben foglalt esetekben és rendszerességgel a 

munkavédelmi eligazításokat és oktatást meg kell ismételnie. A Vállalkozónak gondoskodnia 

kell arról, hogy alvállalkozói irányában vállalt kötelezettségei továbbadásra kerüljenek, azok 

betartásáért felelős. Így meg kell győződjön arról, hogy alvállalkozói betartják és alkalmazzák 

a munka- és egészségvédelmi előírásokat, a személyi védőeszközöket viselik, oktatásban 

részesültek.  

A Vállalkozónak a kezelő személyzetet is ki kell oktatnia minden munka- és 

egészségvédelemmel összefüggő feladatra. 

Balestek és rendkívüli események jelentése  

A szokásos havi előrehaladási jelentéseken kívül a Vállalkozó azonnal és írásban kell, hogy 

jelentse a Mérnöknek és a hazai előírásoknak megfelelően az összes érintett szervnek a 

munkahelyen történt minden balesetnek, vagy szokatlan eseménynek a részleteit, azok akár 

befolyásolják a munka előrehaladását, akár nem. Szintén jelenteni köteles mindazon 

intézkedéseket, amelyeket az ügyben tett. 

Személyi védőeszközök 

A Vállalkozónak a munkavállalót a munkavédelmi tervben foglaltak szerint egyéni 

védőeszközökkel kell ellátnia, azok használatáról a munkavédelmi oktatás keretében ki kell 

képeznie. Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 

18/2008.(XII.3.) SZMM rendeletben foglaltakat be kell tartani. Vállalkozónak az alkalmazott 

személyi védőeszközök megfelelőség-igazolását a munkahelyen kell tartania és Mérnök 

kérésére bemutatnia. 

Vonatkozó fontosabb előírások 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.  

 az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről és a Nemzetközi 

Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. számú Egyezmény 

kihirdetéséről szóló 2000. évi LXXX. törvény, 

  a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek 

minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 

 MI 04-906-86 Munkavédelem Műszaki Irányelv: az építési tervek munkavédelmi 

fejezeteinek tartalmi követelményeiről 

  az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

  a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 

 A villamos légvezetékek környezetében végzett munkavégzésnél a 2/2013. (I. 22.) 

NGM rendelet (a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek 

biztonsági övezetéről) szerinti előírásokat kell betartani. 

3.7 Tűzvédelem 

A Vállalkozó a tervezés során köteles a tűzvédelemre és a robbanásveszélyes környezetre 

vonatkozó tervezési előírásokat, illetve a kivitelezés során a szakmai szabályokat betartani.  

A kivitelezés során felel a kivitelezésre vonatkozó munkavédelmi, tűz- és baleset megelőzési 

előírások betartásáért, a szükséges tűzoltó berendezések helyszínen tartásáért.  
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A Vállalkozó 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 Vállalkozó személyzetét, alvállalkozóit a munkavédelmi oktatáshoz hasonló szabályok 

szerint tűzvédelmi oktatásban kell részesítse, amely megtörténtének a megfelelő 

formanyomtatványon való igazolása a kivitelezés megkezdésének feltétele. 

3.8 Robbanóanyagok bejelentése 

A Vállalkozó szerződéses kötelezettsége a létesítmény földmunkáinak lőszermentesítése, erre 

jogosult szakcég bevonásával. A szakvélemény megjelöli a lőszerek előfordulásának 

valószínűsíthető helyét, méretét. 

A Vállalkozó az építés során a lőszermentesítési szakvéleményben foglalt kockázatnak 

megfelelően köteles a szükséges munkabiztonsági és óvintézkedéseket megtenni. Ha a 

földmunkák során robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve ilyen tárgy hollétéről 

tudomást szerez, akkor köteles az építési munkát haladéktalanul felfüggeszteni és bejelentést 

tenni a helyi rendőri szervnek a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. 

(IX. 8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően és köteles az elrendelt intézkedést megtenni 

illetve annak végrehajtásában közreműködni. 

A talált robbanótestek mentesítésével kapcsolatos katonai tűzszerészeti feladatok ellátásának 

költségeit a Magyar Honvédség viseli. A térítésmentes katonai tűzszerészeti feladatok 

ellátásán felül a katonai tűzszerész szervezet a Vállalkozó írásbeli megrendelésre, és térítése 

ellenében elvégezheti olyan terület, objektum tűzszerészeti átvizsgálását, amely a Vállalkozó 

feltételezése szerint robbanótestet tartalmaz. 

Adott helyzetről a Mérnököt is egyidejűleg tájékoztatni kell. 

3.9 Területszerzés, szolgalmi jog alapítás 

A tervezett fejlesztések részben a Magyar Állam tulajdonában, és az illetékes vízügyi 

igazgatóságok kezelésében, részben pedig idegenterületeket érintenek. A fejlesztéssel érintett 

ingatlanok pontos felmérése az előkészítés során korábban már elkészült. 

A vonalas létesítmények nyomvonalán a Megrendelő feladata töltésfejlesztéssel érintett 

ingatlanokra kisajátítási vázrajzok készítése, záradékoltatása, az értékbecslés, valamint a 

tulajdonszerzés lefolytatása és a megjelenő költségek viselése. A tulajdonosokkal történő 

megállapodás a Megrendelő felelőssége, melyhez a Vállalkozónak az eddigieken túli igényelt 

területekre a szükséges dokumentumokat, adatokat, iratokat, kimutatásokat, stb. biztosítania 

kell.  

A fejlesztéshez szükséges földanyag beszerzése és az azzal kapcsolatos mindennemű 

intézkedés, eljárás, engedélyeztetés a Vállalkozó feladata. 

3.10 Információs táblák 

A Vállalkozónak minden építési helyszín mentén legalább egy db, a létesítmény 

megvalósítását jelző, ideiglenes táblát kell elhelyeznie a Mérnökkel leegyeztetett kivitelben. 

A táblát a kivitelezés teljes időtartama alatt megfelelő állapotban kell tartani és a munkák 

befejezését követő 2 hónap után elbontani. 
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Az információs táblán az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 

tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) kormányrendelet szerint kell feltüntetni még: 

 az építtető, a felelős műszaki vezető és az építési műszaki ellenőr nevét, 

 az építés tárgyát, az építés kezdési és várható befejezési időpontját, 

 az építési-szerelési munka és a Vállalkozó szervezet megnevezését. 

A táblák felirata magyar legyen. 

A kiegészítő tájékoztatás érdekében Vállalkozó azokon a helyeken, ahol a fennálló forgalmi 

rendet jelentős mértékben átszervezi az építés ideje alatt (pl.: útlezárások, egyirányúsítások, 

stb.) köteles külön tájékoztató táblát készíteni a megváltozott forgalmi rendről a lakosság 

tájékoztatására. A táblák beszerzésével, elhelyezésével és megfelelő állapotban tartásával 

kapcsolatos valamennyi költség a Vállalkozót terheli. 

3.11 Felelősségbiztosítás 

Vállalkozó köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést 

kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását bemutatni az előírt mértékű és terjedelmű 

felelősségbiztosításra az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 

tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet 11. § szerint. 

3.12 Írásos jelentések 

A Vállalkozó munkája során a Szerződéses Feltételek vonatkozó előírásai szerint írásos 

előrehaladási jelentéseket kell készítenie. Ezek a következők: 

 Munkakezdési,  

 Havi előrehaladási, 

 Próbaüzemet lezáró, Értékelő Jelentés, 

 A Teljesítés igazolás kiadásához kapcsolódó Zárójelentés. 

Az Ajánlattevők Ajánlatuk részeként előzetes pénzügyi és műszaki ütemtervet állítanak össze 

a munkák elvégzésére. 

Vállalkozó a Szerződéses Feltételekben szabályozottak szerint köteles tevékenységeire 

vonatkozóan megfelelő részletességű megvalósítási ütemtervet készíteni a főbb, Mérnök által 

meghatározott pénzügyi és műszaki jellemző mennyiségek feltüntetésével, és azt a 

Szerződésben szabályozottak szerint időközönként aktualizálni. 

A Vállalkozó az előrehaladási jelentéseken kívül a Megrendelő külön kérésére, 7 napon belül, 

rendkívüli jelentést vagy beszámolót köteles elkészíteni, amelynek tartalmát, követelményeit 

a Megrendelő határozza meg. 

Az előrehaladási jelentések minimális tartalma a Szerződéses Feltételekben foglaltakon kívül, 

illetve ahhoz illesztve: 

Jelentés Tartalmi követelmények Tervezet 

leadásának 

határnapja 
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Jelentés Tartalmi követelmények Tervezet 

leadásának 

határnapja 

I. típus 

Munkakezdési 

Jelentés 

1. A Megrendelői Követelmények áttekintése 

hibák, hiányosságok tekintetében 

2. A Vállalkozó kulcsszemélyzetének adatai 

3. Projekt Minőségterv (utóbbi amennyiben a 

Vállalkozó nem tanúsított minőségirányítási 

rendszerben működik) 

4. Üzemelő létesítmények esetén az építést 

korlátozó, szabályozó tényezők listája 

5. Ütemterv  

6. Fizetési Ütemterv  

7. Előrehaladási indikátor-tábla testreszabása 

8. Kockázatok ismertetése és kezelése (a 

munka szerződés szerinti megvalósítását 

veszélyeztető tényezők feltárása és az ezek 

kivédésére foganatosítandó Vállalkozói 

intézkedések) 

A szerződés 

hatálybalépésétől 

számított 30. nap 

II. típus 

Havi Előrehaladási 

Jelentés 

9. Előrehaladás az indikátor-tábla alapján 

10. Változások az Ütemtervben és a Fizetési 

Ütemtervben 

11. Módosítások a szerződés szerinti műszaki 

tartalomban 

12. Benyújtott változtatások 

13. Követelések 

Havonként, a 

tárgyhónap utolsó 

napját követő 8 

napon belül. 

III. típus 

Próbaüzemet lezáró 

Értékelő Jelentés 

1. A hatósági engedélyben szereplő 

követelményeknek való megfelelés 

igazolása 

2. A szerződés szerinti teljesítmény 

követelményeknek való megfelelés 

igazolása 

A próbaüzem 

befejezését 

követő 14 napon 

belül 

IV. típus 

Zárójelentés  

1. A jótállási időszak alatt bekövetkező hibák és 

kijavításukról kiadott igazolás (Mérnök) 

2. Üzemeltető konformitás nyilatkozata az 

elkészült mű rendszerébe való illeszkedéséről  

3. Vállalkozó nyilatkozatai: 

- Teljességi a szerződés teljesítéséről 

- Szavatossági és  

- Garanciák 

A Teljesítés 

Igazolás 

igényléséhez 

A jelentéseket magyar nyelven a Szerződéses Feltételek dokumentálás szabályai szerinti 

formátumban kell elkészíteni. A jelentéseket a fent jelzett határidőben a Vállalkozónak e-

mailben és 2 pld nyomtatásban dokumentáltan kell átadnia a Mérnöknek. 
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A véglegesített jelentésből, amit a Vállalkozónak a Mérnök észrevételeit követő 3 

munkanapon belül kell elkészíteni, 1 elektronikus és 2 nyomtatott példányt kell a Mérnöknek 

átadnia. 

3.13 A tervezés 

A vonatkozó szerződéses feltételeket az Általános Feltételek 5. Cikkelye és Különös 

Feltételek tartalmazza. 

3.13.1 Vállalkozó által elvégzendő tervezési munka, elkészítendő tervek és 

dokumentációk 

A Vállalkozó általánosságban köteles az ajánlati dokumentációnak megfelelően minden olyan 

tervezési munka és ezzel összefüggő feladat elvégzésére, amely a meglevő engedélyeken túli 

vízjogi létesítési engedély és építési engedély megszerzéséhez, a töltésépítésre alkalmas 

minőségű, és mennyiségileg elegendő földanyag biztosításához, valamint a kivitelezéshez, a 

szerződés teljesítéséhez szükséges.  

Ezen engedélyeztetési eljárásokkal kapcsolatos minden feladat a Vállalkozóé, és az összes 

azzal kapcsolatos kockázat is őt terheli.  

Az alábbi tervezési munkák elvégzése és tervdokumentációk elkészítése – relevanciától 

függően - kiemelt követelmény: 

Tervezési elővizsgálatok és mérések: 

 Geodéziai felmérés  

 Állapotfelvételi dokumentáció  

Engedélyezési (meglevő engedélyeken túli) és kiviteli dokumentáció: 

 Lőszermentesítési szakvélemény 

 Bontási terv, vagy bejelentési dokumentáció  

 Építési engedélyezési terv  

 Kivitelezési dokumentáció  

 Ideiglenes kezelési és karbantartási utasítás 

 Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez (minőségbiztosítási 

terv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv, 

víztelenítés terve, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi terv, árvízvédelmi 

intézkedési terv stb.) 

Átadás-átvételhez szükséges dokumentációk  

 Megvalósulási dokumentáció 

 Műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) dokumentációja 

 Végleges kezelési és karbantartási utasítás 

 Üzemeltetési engedély kérelem dokumentációja 

Példányszámok 

A Mérnöknek áttekintésre benyújtott tervet 1 pld-ban elektronikusan és 3 pld-ban 

nyomtatásban kell benyújtani a Szerződés Feltételei vonatkozó részeinek követelményei 

szerint. 
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A jóváhagyott tervet és dokumentumot a Vállalkozó 1 pld-ban elektronikusan és 3 pld-ban 

nyomtatásban szállítja. Ezen felüliek az engedélyeztetésekhez szükséges példányszámok, 

melyet szintén a Vállalkozó biztosít. 

A különböző tervfázisokhoz tartozó tervlapokat AutoCAD vagy azzal teljes mértékben 

kompatibilis programmal kell elkészíteni, és szerkeszthető formában (dwg kiterjesztéssel), 

valamint pdf formátumban is át kell adni a Megrendelőnek. 

3.13.1.1 Tervezési elővizsgálatok és mérések 

A Vállalkozó feladata minden olyan mérés, vizsgálat és számítás elvégzése, amely a 

tervezéshez és az építéshez szükséges. Ebbe a körbe tartozik elsősorban a tervezési terület 

részletes geodéziai felmérése, hivatalos digitális alaptérképre, a tervezéshez-építéshez 

szükséges részletességű talajmechanikai vizsgálat, talaj- illetve talajvízvizsgálatok. 

Másodsorban ide tartoznak azok a kiegészítő geodéziai, szilárdsági és minden egyéb vizsgálat 

és mérés, amelyek szükségessége a tervezési munka során keletkezett, vagy a kivitelezés 

megkezdéséhez, folytatásához bármilyen okból szükséges. 

Hasonlóan a minőségellenőrzéshez, az olyan vizsgálatokat, amelyek a létesítmények 

biztonságával, szilárdságával, állékonyságával összefüggő paramétert szolgáltatnak, vagy 

minősítést alapoznak meg, csak akkreditációval rendelkező intézmény, labor végezhet. 

Minden olyan tervezési vizsgálatot, mérést, számítást, amelyre létezik műszaki szabvány, 

előírás vagy jogszabály a Szerződés Általános és Különös Feltételek vonatkozó részei, 

valamint a Megrendelői követelményekben meghatározott prioritás alapján kiválasztott 

műszaki előírás szerint kell elvégezni. 

A kiviteli terveket csak részletes talajmechanikai szakvélemény alapján szabad elkészíteni. A 

megvalósítandó új nagylétesítmények, nagyműtárgyak, épületek alatt fúrásokat kell készíteni, 

és a meglévő fúrások figyelembe vételével kell a talajszelvényeket előállítani. Az ezek alapján 

elkészítendő talajmechanikai szakvéleményben a talajrétegződés, talajfizikai jellemzők, 

talajvízviszonyok mellett ki kell térni a földmunkák végzésére, műtárgyak, épületek 

kialakíthatóságára, vezetékek fektetésére. 

A meglévő állapot megismerésére részletes geodéziai felmérést kell készíteni. Ennek ki kell 

terjednie a meglévő, megmaradó vagy felújításra kerülő műtárgyakon, létesítményen kívül az 

elbontásra kerülő műtárgyakra, létesítményekre illetve a tervezéssel érintett terület 

terepadatainak és a terepen lévő műtárgyaknak, létesítményeknek a felmérésére. 

A Vállalkozó feladata a kivitelezési munkák megkezdését megelőzően a munkaterületet és 

annak részleteit tartalmazó digitális fényképes dokumentáció elkészítése, rendszerezett és 

azonosított tartalomjegyzékkel, konszignációval 2 pld-ban DVD-n. 

3.13.1.2 Engedélyezési és kiviteli tervek 

Engedélyezési terv 

A Vállalkozó feladata az építéshez, létesítéshez a meglevő engedélyeken túl szükségessé 

váló mindennemű engedélyezési terv elkészítése, kérelem, dokumentáció összeállítása, 

benyújtása és a létesítést jóváhagyó hatóságok jogerős engedélyeinek beszerzése. 

Azokra a létesítményekre, amelyekre vonatkozóan a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti jogerős és végrehajtható vízjogi 

létesítési engedélyt kell beszerezni, a Vállalkozó feladata a vízjogi létesítési engedélyezési 

tervdokumentáció elkészítése és a vízjogi létesítési engedély beszerzése a Megrendelő 
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követelményei alapján, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és 

mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint. 

A töltésfejlesztés tervezéshez a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII.23.) BM 

rendeletben található mértékadó árvízszinteket kell használni. Továbbá figyelembe kell venni 

a fejlesztett töltésszakasz keresztmetszeti kialakítását a vizek hasznosítását, védelmét és 

kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki 

szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletben meghatározott műszaki 

paramétereket is.  

Azokra a létesítményekre, amelyekre vonatkozóan az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti jogerős és végrehajtható építési engedélyeket kell 

beszerezni, figyelembe véve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvényt.  Vállalkozó feladata az jogszabályban meghatározott építési engedély 

iránti kérelemhez, és hatósági bejelentésekhez szükséges tervek elkészítése és az építési 

engedélyek és tudomásul vételek beszerzése.  

Az elbontásra kerülő létesítményrészekre vonatkozóan Vállalkozónak a fenti rendelet szerint 

és törvényi előírások figyelembe vételével bontási engedélyezési terveket el kell készítenie és 

a szükséges bontási engedélyeket be kell szereznie. 

 Vállalkozó által beszerzett engedélyek időbeli hatályának meghosszabbítása a Vállalkozó 

feladata és költsége. 

A Vállalkozó által készített tervek engedélyezési eljárásai során felmerülő díjak, illetékek, stb. 

a Vállalkozó költsége. 

 Megrendelő által összehívott Tervbírálói Bizottság és a Mérnök által jóváhagyott engedélyes 

tervdokumentáció nyújtható be az illetékes hatósághoz engedélyeztetés céljából. 

Környezetvédelmi engedély 

 Megrendelő az 5. kötetben csatolja a projekt környezetvédelmi engedélyeit. Amennyiben a 

kivitelezés során olyan módosulásokat kezdeményez a Vállalkozó, ami túlmutat a meglevő 

engedélyen, abban az esetben a Vállalkozó felelőssége, hogy a Megrendelői 

követelményeknek megfelelő műszaki megoldásokat megtervezze és a megvalósításhoz 

szükséges jogerős és végrehajtható építési, vízjogi létesítési és egyéb hatósági engedélyeket 

megszerezze.  Vállalkozó kötelezettsége az általa lefolytatott engedélyezési eljárásokhoz 

szükséges tervek és dokumentációk elkészítése, hozzájárulásuk megszerzése. 

A környezet- és természetvédelmi hatóság feltételei és előírásai a Vállalkozóra nézve 

kötelezettséget jelentenek mind a tervezés mind a kivitelezés során.  

Kivitelezési dokumentáció 

A kivitelezést megelőzően a Vállalkozó műszaki megvalósítási tervdokumentációt (kiviteli 

dokumentációt) köteles készíteni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározottak 

szerint. A kiviteli dokumentáció tartalma nem térhet el a jogerős és végrehajtható építési 

(létesítési) engedélyben, a vízjogi létesítési engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott és 

engedélyezési záradékkal ellátott tervekben foglaltaktól és a terveknek meg kell felelniük a 

Szerződéses Megállapodás részét képező valamennyi dokumentumban meghatározott 

követelménynek is. Ennek betartásáért a Vállalkozó felel. 

A Vállalkozónak a kiviteli tervdokumentáció részeként el kell készítenie az építészeti és 

gépészeti csomópontok részletrajzait, valamint a munkák során több helyütt alkalmazandó 

megoldások típusterveit. 
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A kiviteli (műszaki megvalósítási, építési) terv olyan terviratok és tervrajzok összessége, 

amely minden, a megvalósításhoz szükséges és elégséges közvetlen információt, utasítást 

tartalmaz, továbbá tanúsítja a vízjogi létesítési engedélyben (és vízjogi létesítési 

engedélyezési tervben), a Szerződéses Megállapodásban és annak részét képező 

dokumentumokban részletezett követelmények teljesítését és ennek figyelembevételével a 

létesítmény egyértelműen megépíthető és üzembe helyezhető.  

A kiviteli tervnek minden olyan részletet, méretet, adatot és anyagminőséget stb. tartalmaznia 

kell, amelyek alapján a munka- és anyagmennyiségek egyértelműen meghatározhatók, és 

amelyek alapján a kivitelező szervezet a létesítményt meg tudja építeni és a Mérnök 

meggyőződhet arról, hogy az adott létesítmény a Műszaki Előírásokkal összhangban, annak 

megfelelően fog megépülni. Az érvényben lévő Szabványok és Műszaki előírások 

alkalmazása a tervezés és kivitelezés során kötelező. 

A tervlapokon nem szereplő, a kivitelezésre vonatkozó utasításokat, a munka- és tűzvédelmi 

előírásokat a tervekhez tartozó iratanyagokban, a műszaki leírásokban, konszignációkban kell 

ismertetni, a működtetéssel kapcsolatos tudnivalókkal együtt. 

A részletterveket a Mérnök ellenőrzi és hagyja jóvá a Szerződésben foglalt határidőkön belül. 

A részletterveket illetően a Mérnök egyeztet a Megrendelővel és az Üzemeltetővel. A Mérnök 

nem hagy jóvá olyan tervet, mely ellen a Megrendelő kifogást emelt. A Vállalkozó köteles a 

terveket a Mérnök utasítása alapján módosítani, amennyiben erre szükség van. A módosított 

tervek szintén egyeztetésre kerülnek. 

A Megrendelő által összehívott Tervbírálói Bizottság és Mérnök által jóváhagyott 

tervdokumentáció alapján végezheti a kivitelezést az építési vállalkozó. Kizárólag az ily 

módon jóváhagyott dokumentáció lehet a Munkák megvalósítását szolgáló építési 

tervdokumentáció. 

Egyéb tervek 

A Vállalkozó tartozik azokat a kiegészítő rajzokat, számításokat elkészíteni, amelyeket a 

Mérnök elrendelt, és amelyek a megépítendő létesítmény szakszerű és előírt minőségű 

megvalósításához szükségesek. 

Továbbá a Vállalkozónak kötelessége mindennemű „egyéb” engedélyek beszerzése, ezzel 

kapcsolatos egyeztetések lefolytatása. 

Minden üzemeltetéssel kapcsolatos eredeti dokumentumnak magyar nyelvűnek kell lennie, 

vagy szakmailag lektorált fordítással kell rendelkeznie. 

A véglegesített Üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket az átadás-átvételi igazolás 

kiadásának igényléséhez kell a Vállalkozónak benyújtani 1-1 elektronikus adathordozón, 

illetve 3 pld-ban nyomtatásban. 

A jóváhagyott tervből a jóváhagyást követően a Vállalkozó 3 pld-t nyomtatásban átad a 

Mérnök részére. 

Megvalósulási terv 

Az építési munkálatok egyes szakaszainak befejezésekor a Vállalkozónak a Szerződésben 

foglalt módon és mennyiségben el kell készítenie az általa épített létesítmények megvalósulási 

tervét. A megvalósulási terveknek valamennyi részletet tartalmaznia kell oly módon, ahogy 

azt ténylegesen kivitelezték és a kivitelezés után bemérték. 

Az Átadás – átvételi Igazolás addig nem adható ki, amíg a Megvalósulási terveket a Mérnök 

jóvá nem hagyja. 
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Az építési munkálatok befejezésekor a fentieken túlmenően Vállalkozónak el kell készítenie a 

tényleges megvalósult létesítmények, építmények megvalósulási térképét a földhivatali 

ingatlan – nyilvántartásba történő bejegyzéshez a földmérési és térképészeti tevékenységről 

szóló 2012. évi XLVI. törvény és végrehajtásáról szóló rendeletei előírásainak megfelelően. 

Vállalkozónak a térkép elkészítése során egyeztetnie kell az illetékes ingatlanügyi hatósággal 

a térképpel szemben elvárt tartalmi és formai követelmények, valamint a szükséges 

példányszám vonatkozásában. 

Az elkészült nyomvonalas létesítményeket eltakarásukat megelőzően geodéziailag be kell 

mérni helyszínrajzi és magassági értelemben is. A megvalósult közműveket egy olyan 

alaptérképen kell ábrázolni, mely tartalmazza a kivitelezési munkák előtti felszíni 

létesítményeket is, és amely a Szerződő Hatóság és az Üzemeltető saját Nyilvántartási 

rendszeréhez illeszthető.  

Vállalkozónak a megvalósulási terveket és beméréseket digitális formában is szolgáltatnia 

kell a Megrendelő és az Üzemeltető felé. 

Egyebek 

Az esetlegesen szükségessé váló engedélyezési tervek és a kiviteli tervek készülhetnek olyan 

szakaszonként, amely szakasz megépítése esetén az önállóan üzembe helyezhető és 

működtethető, valamint azt az engedélyező hatóság elfogadja. 

Az állami területeken történő közműhálózat építésénél (pl. közutak mentén) az MNV Zrt., 

illetve az MNV Zrt. képviseletében eljáró Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

részére fizetendő kártalanítási díj (jóvátételi díj) a Vállalkozót terhel, azok az egyösszegű 

ajánlati árban megjelennek. 

3.13.2 Tervezési jogosultság, tervezői személyzet 

A Magyarországon folytatandó önálló építészeti-műszaki tervezési tevékenységre vonatkozó 

szabályozást a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet tartalmazza. E szerint ilyen tevékenység 

csak a rendelet szerint meghatározott szakmai névjegyzékbe vétellel elnyert tervezési 

jogosultsággal folytatható. 

A kulcsszemélyeken túlmenően is, a létesítmények tervezéséhez szükséges létszámú és 

megfelelő szakirányú jogosultsággal bíró tervezői személyzet szükséges. 

3.13.3 A létesítmények élettartama 

A Vállalkozónak a szerződés szerinti munkákat, a létesítményeket úgy kell megterveznie és 

kiviteleznie, hogy az, és annak egyes részei a vonatkozó rendeletekben megjelenő 

élettartamokon keresztül alkalmas legyen az előírt teljesítmény- és minőségi 

követelményeknek megfelelő működésre (ld. 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 

együttes rendeletet az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági 

idejéről). A szavatosság fejezetben kifejtésre kerülnek a részletes követelmények. 

3.14 Kivitelezés 

3.14.1 Munkaterület átadás-átvétel 

A kivitelezési munka megkezdésének feltétele a Munkaterület átadás-átvételi eljárás 

lefolytatása, erre a feleket a Mérnök hívja össze a Vállalkozó értesítése alapján. Az eljárásra a 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kerül sor. 
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Ha a munkaterület közterületet is érint, akkor a munkaterületen mindennemű tervezett 

tevékenységet előzetesen is egyeztetni kell a területkezelőkkel, meg kell ismerni és a munkák 

során figyelembe kell venni előírásaikat, szabályozásukat és meg kell hívni őket az átadás-

átvételi eljárásra. 

A Vállalkozó a Kivitelezési Munkakezdési Jelentéshez csatoltan többek között benyújtja 

Ütemtervét és az általa igénybe venni kívánt Munkaterület határait.  

A Mérnök, a Megrendelő és az Üzemeltető véleményét figyelembe véve (utóbbiakat a 

Mérnök véleménye tartalmazza) a Vállalkozó és a Megrendelő a Munkakezdési Jelentés 

benyújtását követő 15 napon belül véglegesítik a munkaterület határait. A véglegesített 

Ütemterv és a Munkaterület határainak véglegesítését követően a Megrendelő a 

munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az 

Ütemtervben jelzett kivitelezési időpontra. 

A munkaterület akkor alkalmas az építésszerelési munkák elvégzésére, ha állapota a 

szerződés teljesítését nem gátolja.  

A munkaterület átadás – átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az építési napló 

melléklete, de a már megnyitott Építési Naplóban is rögzíteni lehet.  

A munkaterület átadásáról készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

 az átadás – átvételi eljárás helyét, idejét, a jelen lévő képviselők nevét, beosztását, 

címét, telefonszámát; 

 a munkaterület pontos fizikai határait és az elhatárolás módját; 

 azokat a korlátozásokat, amelyeket mint a szerződés teljesítéséhez szükséges és 

nélkülözhetetlen munkákat csak az Üzemeltető szervezet végezhet, vagy csak 

szakfelügyeletével végezhetők, ezek feltételeit; 

 a résztvevő, érintett feleknek, a munkaterületnek a munkavégzésre való 

alkalmasságára utaló nyilatkozatát, feltételeiket; 

 a Megrendelő által, az Üzemeltető jóváhagyásával a Vállalkozó részére 

térítésmentesen rendelkezésre bocsátott helyiségek, berendezések, anyagok 

megnevezését és állapotát; 

 a Megrendelő által, az Üzemeltető jóváhagyásával a Vállalkozó részére térítés 

ellenében biztosított helyiségeket, berendezéseket, anyagokat és ezek egység 

díjtételeit, amelyek nem tartalmazhatnak hasznot; 

 az Üzemeltető által a Vállalkozó részére térítés ellenében biztosított energia és 

közművek egységárait, amelyek nem tartalmazhatnak hasznot. 

Vállalkozónak gondoskodnia kell a tényleges fogyasztások (víz, villany, stb.) méréséről és a 

fogyasztási díjak rendszeres kiegyenlítéséről. A szerződéses tervezési és építési munkálatok 

kivitelezése során fellépő közüzemi fogyasztás mindennemű költségei a Vállalkozót terhelik, 

ezért a Vállalkozónak az átmeneti fogyasztásra szerződést kell kötnie az építkezés idejére a 

közmű-szolgáltatókkal (vízellátás, áramellátás, gázellátás, telekommunikációs hálózat). 

Az eljárás során szükség szerint tisztázandó további kérdések: 

 az építési munka célja, bemutatása; 

 a területtulajdonosok és területkezelők számbavétele; 

 a munkaterületet érintő közművek és szolgáltatók számbavétele; 

 felvonulási és anyagtárolási és építési terület kijelölése; 

 a Vállalkozó területhasználati igénye, területhasználati feltételek; 
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 az építéshez szükséges külső energia- és közműigények, kapcsolatok és szolgáltatási 

feltételek; 

 kitűzési alappontok, vonalak és azok jegyzékének átadása; 

 a munkaterület elkorlátozása; 

 forgalomterelési, irányítási feltételek;  

 munkabiztonság és balesetvédelem; 

 a végzendő munka egyéb különös követelményei. 

A munkaterület átadása – átvétele egyebekben a 2013. évi V. törvény a Polgári 

törvénykönyvről 6:241. § és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint történik.  

Az átadást követően a Vállalkozó a területen kivitelezésre jogosult, amennyiben bemutatja a 

Mérnöknek, hogy rendelkezik a kivitelezés megkezdésének szerződéses feltételeivel. 

Az átadást követően a Vállalkozónak kell gondoskodni: 

 a munkaterület elkorlátozásáról, őrzéséről; 

 a kötelező figyelmeztető jelzések elhelyezéséről; 

 a végzendő munka egyéb különös követelményeiről. 

A Megrendelő felelős azért, hogy a kivitelező részére átadott munkaterületre harmadik 

személy ne érvényesíthessen olyan jogos igényt, mely az építésszerelési munkák elvégzését 

akadályozza. 

3.14.2 Munkaterület gondozása 

A munkaterület átadás-átvételét követően Vállalkozó az elkészült létesítmények átadás-

átvételi igazolásának (Mérnök adja ki) kiadásáig felel a munkaterület és a létesítmények 

biztonságáért, megfelelő állapotáért.  

Bármely közterületen végzett munka építési területének határait, és azok biztosításának 

módját a Kezelői hozzájárulások és engedélyek iránti kérelem dokumentációjának kell 

tartalmaznia. A Vállalkozó közterületi munkaterületen csak ezen, a Kezelők által jóváhagyott 

tervek alapján tevékenykedhet.  

A raktározási és tárolási terület kialakítása csak a munkaterület határain belül kijelölt 

területen, vagy a Vállalkozó saját területein megengedett. A munkaterület határain kívül 

végzett munkákhoz a Vállalkozónak külön engedélyt kell beszerezni. 

 Vállalkozó a munkaterületként használt, de létesítményként beépítésre nem kerülő területeket 

ottléte alatt köteles jó állapotban megtartani, és az Átadás-átvéli igazolás kiadásához köteles 

azokat a rendes kopás és elhasználódás figyelembe vételével az eredeti állapotukba, vagy a 

megrendelő követelményei szerint visszaállítani.  Vállalkozó semminemű fizetségre nem 

jogosult azokért a fejlesztésekért, amelyeket a saját kezdeményezésére a szerződés szerinti 

munkákon felül a munkaterületen végrehajt. 

A kivitelezéshez szükséges egyéb felvonulási, vagy munkaterületekről (beleértve Vállalkozó 

központi műszaki, technológiai vagy adminisztratív-szociális ellátást biztosító telepeit, 

keverő- és anyagtároló telepeit, nyomvonal menti bázisait, stb.)  Vállalkozó tartozik 

gondoskodni.  

A munkák befejezése után a felvonulás ideiglenes melléképítményeit el kell bontani, a terület 

állapotát a fentiek szerint helyreállítani, kezelőjének, tulajdonosának így visszaadni, vagy a 

terület más módon történő hasznosításáról – a kezelő egyetértésével – gondoskodni kell. A 

fentiekben leírt felvonulási melléképítmények költségeit a szerződéses árból kell fedezni.  
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A Vállalkozó feladata a kivitelezés során az érintett geodéziai földmérési jelek megőrzése, 

vagy ha azok megsemmisülnek, azokat földhivatalnak bejelenteni és pótlásukat a földhivatal 

előírása szerint megrendelni, valamint ennek költségét állni. 

3.14.3 Építési napló 

A Vállalkozónak az építési kivitelezési munkákról a jogszabályban rögzítettek szerint 

elektronikus építési naplót kell vezetnie. Az építési napló vezetését a 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet szabályozza. A jogszabályban foglaltak a megrendelői követelmények része, a 

Vállalkozóra nézve kötelező.  

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján: 24.§ (4) A sajátos építményfajták 

vonatkozásában az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építési naplóvezetési, 

ellenőrzési és bejegyzési kötelezettségüket – az építési napló vezetési kötelezettség 

teljesítésének formájára, vagy kezdő időpontjára vonatkozó eltérő rendelkezés hiányában – a 

miniszter által rendelkezésre bocsátott és a sajátos építményfajtáért felelős miniszter, az 

elektronikus hírközlési építmények tekintetében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

elnöke (a továbbiakban: NMHH elnöke) által fenntartott, működtetett és szükség szerint 

továbbfejlesztett elektronikus építési napló alkalmazással kötelesek teljesíteni. 

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § alapján Az ajánlatkérőként szerződő fél vagy a 

nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési 

napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem 

haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

3.14.4 Kitűzés 

A Kitűzést a Szerződés Feltételek vonatkozó részei szabályozzák. 

 Vállalkozó felelős a kitűzésekért és köteles minden jelet, határkövet, vagy a kitűzéshez 

használt egyéb tárgyakat védeni és gondosan karbantartani. károsodás esetén a mérést 

megismételve pótolni. 

A műtárgyak kitűzését megelőzően, a Vállalkozónak a Mérnök kérésére a műtárgyak 

kitűzendő kontúrvonalával helyszínrajzot kell készíteni, melyet a Mérnökkel jóvá kell 

hagyatnia. 

Valamennyi épület, és építmény, műtárgy kitűzését a Mérnöknek jóvá kell hagynia. A 

jóváhagyás módja a Mérnök, vagy a műszaki ellenőr bejegyzése az építési naplóba. 

A kitűzését EOV koordináta rendszerben kell megadni. 

3.14.5 Közművezetékek feltárása 

A kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozó köteles feltárással, vagy egyéb közvetlen módon 

(vizsgálat, mérés és kitűzés) meggyőződni a különféle közművezetékek helyzetéről.  

A közművezetékek közelében végzendő munkák megkezdése előtt, a közművezetékekhez 

történő csatlakozás elkészítésekor a Vállalkozónak a közmű Üzemeltetőjének szakfelügyeletét 

kell kérnie és amennyiben ez a közmű előírása, munkát csak így folytathat. 

Ha a földmunkák készítése során Vállalkozó esetleg felderítetlen föld alatti közművezetéket 

tár fel, a szükséges intézkedés érdekében azonnal értesítenie kell a Mérnököt és az 

Üzemeltetőt, és meg kell tennie a baleset és kár elkerüléséhez szükséges megelőző 

intézkedéseket.  
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 Vállalkozónak a munkákat alapvetően úgy kell végeznie, hogy az építés helyén és annak 

közelében lévő közművek ne sérüljenek. Amennyiben a közműveket megsérti akkor 

Vállalkozónak a Megrendelő képviselőjének és a közmű üzemeltetőnek a jóváhagyásával meg 

kell tennie a szükséges intézkedéseket, hogy a javítást saját költségén elvégezze. 

 Vállalkozónak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a közművek nyomvonalának 

megváltoztatására, amennyiben erre a munkavégzéshez szükség van. Ilyen intézkedésekhez a 

Megrendelő képviselőjének előzetes jóváhagyására van szükség. 

Az építés befejezése után az ideiglenes közműbekötések tekintetében az eredeti állapot 

helyreállítása szükséges. 

3.14.6 Bontások 

Mivel a kivitelezés során bontási munkákra is sor kerülhet, a bontott anyagok és a törmelék 

elszállításáról és előírtaknak megfelelő elhelyezéséről Vállalkozónak kell gondoskodnia. A 

bontást csak a jóváhagyott Bontási terv alapján lehet elvégezni.  

A munkák során a meglévő, fel nem használt és a jövőben funkció nélkül maradó 

vezetékeket, műtárgyakat és építményeket, amennyiben azok a munkák elvégzését bármilyen 

mértékben akadályozzák teljes mértékben (alapokat is beleértve) kell elbontani.  

A bontandó építmények esetében a bontási munkák megkezdése előtt a Vállalkozónak meg 

kell győződnie arról, hogy a létesítmény közmű mentes, azaz nem csatlakozik egyik 

közműhálózathoz sem. Vállalkozó a bontási munkák előtt köteles az Üzemeltető, a 

közműkezelők és a Mérnök szakfelügyeletét kérni, akik írásban nyilatkoznak a létesítmény 

bonthatóságáról. Az épület, építmény bontása csak az ilyen nyilatkozat kiadása után 

végezhető el. 

Az elektromos közcélú vezetékek és berendezések bontását csak a vezeték tulajdonos által 

kijelölt szakkivitelezők végezhetik el. 

 Vállalkozó feladatát képezi a szerződés teljesítéséhez szükséges tevékenységes elvégzéséhez 

nélkülözhetetlen térszín alatti építmények elbontása és elszállítása, a talált, üregek stb. 

feltöltése. 

3.14.7 A bontási- és földmunkák során fellelt ismeretlen, veszélyes anyagok 

Ha a bontások során, a terveken nem szereplő tárgy kerül kitakarásra, az ilyen tárgyak és 

dolgok kitakarását követően a bontási munkát fel kell függeszteni és a Mérnököt azonnal 

értesíteni kell, aki dönt a szükséges intézkedésekről.  

Vállalkozó felelős minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a Mérnök értesítése és 

jóváhagyása nélkül munka közben feltárt tárgyat, dolgot bontott el, és abból harmadik 

személynek kára származott. 

Vállalkozónak a munkát azonnal fel kell függesztenie, a munkát végző személyzetet 

biztonságos védőtávolságon kívül kell helyeznie és a Mérnököt, valamint az illetékes 

hatóságot (rendőrség) értesítenie kell, ha lőszert, robbanásveszélyes, vagy más veszélyes 

anyagot, vagy ezekre hasonlító tárgyat tár fel, vagy ezek jelenlétére utaló jelet, jelzést talál.  

Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések elmulasztásából származó kárért Vállalkozó felel. 

3.14.8 Útfelbontás, terület használat 

Amennyiben az építési munkák során közterület igénybevételére van szükség, Vállalkozónak 

az alábbiak szerint kell eljárni. 
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A közutak használatával kapcsolatos alapvető szabályokat és feltételeket a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. tv., valamint a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) 

KHVM rendelet tartalmazza.  

A közterület használat engedélyezése kérelemre indul, amelyet Vállalkozó készít és nyújt be a 

19/1994. KHVM rendelet, illetve a közút Kezelője által meghatározott formában, 

tartalommal. A kérelemmel együtt benyújtandó tervdokumentáció elkészítése Vállalkozó 

feladata.  

A Vállalkozó feladata a közterület-használattal járó forgalomszabályozási feladatok elvégzése 

is. E szabályozás alapjait az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 

szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet tartalmazza, míg a közutakon végzett munkák 

elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet 

tartalmazza. Az e rendeletekben előírtak Vállalkozóra nézve kötelező feladatok. 

A települések közigazgatási területén belül eső belterületi és külterületi helyi közutak, 

közterületek kezelője a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, ezen belül a Jegyző. 

A települések némelyike a közterületi ingatlanok nem-rendeltetésszerű használatát saját 

önkormányzati rendeletében szabályozza, amely léte esetén Vállalkozónak a szerint kell 

eljárnia. 

Kezelői hozzájárulás szükséges minden olyan esetben, amikor a közút nem közlekedési célú 

igénybevétele a közterület felbontásával, közúton folyó munkával jár. A hozzájárulás 

meghatározott időtartamra, de legfeljebb egy évre adható, kérelemre egyszer 

meghosszabbítható.  

Mind a települések rendeleteiben, mind a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő 

utakra vonatkozó kezelői előírásokat be kell tartani.  

Vállalkozónak bármely magántulajdonban lévő ingatlan területének igénybevétele előtt be 

kell szereznie a vonatkozó ingatlan tulajdonosának, kezelőjének írásos hozzájárulását, illetve 

egyeztetnie kell az igénybe venni kívánt terület nagyságáról. A hozzájárulásban ki kell térni 

az ingatlanon végzett építési munka időtartamára, a napi munkavégzés idejére. 

3.14.9 Építés alatt betartandó követelmények 

A létesítéssel összefüggő minden minőségi vizsgálatnál az üzemeltető részvételét lehetővé 

kell tenni.  

A kivitelezés során a vonatkozó szabványok előírásait fokozottan be kell tartani:  

 a rendeltetéssel kapcsolatos általános követelmények; 

 építési szerelési előírások; 

 minőségi követelmények; 

 a minőség ellenőrzése; 

 minősítés. 

Az üzempróbák helyéről, idejéről, ütemezéséről Vállalkozó 3 munkanappal korábban értesíti 

a Mérnököt és az Üzemeltetőt. 

A szükségessé váló tervmódosítások megterveztetése, a szükséges példányszámok előállítása, 

az ezzel járó egyeztetések, hozzájárulások beszerzése, engedélyeztetések és felmerülő 

költségek Vállalkozó feladata és költsége. 

 Vállalkozó a kivitelezés időtartama alatt nem lehetetlenítheti el a meglévő csapadékvíz, 

belvíz, és szivárgó csatornák működését és az összes vízellátó rendszeren kívüli 

közműhálózatok folyamatos üzemét. Ezen túlmenően biztosítania kell az ingatlanok 
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megközelíthetőségét. Amennyiben ezek akadályoztatása elkerülhetetlen, a Vállalkozó a 

közművek üzemeltetőjével, és az érintett ingatlan tulajdonosokkal egyeztetve végezhet 

munkát. 

A folyamatos üzem fenntartása érdekében az építendő létesítmények miatt kiváltandó egyéb 

közművek kiváltási munkáit Vállalkozónak a beruházás keretében építendő létesítmények 

munkái előtt kell elvégeznie. A meglévő, de átépítésre kerülő közművek üzemét az átépítés 

alatt Vállalkozónak olyan, Mérnökkel egyeztetett ideiglenes megoldással kell folyamatosan 

fenntartania, mely nem okoz fennakadást a lakosság, valamint az érintett üzemek, 

intézmények ellátásában. 

Az átépítési munkák megkezdése előtt Vállalkozónak meg kell győződnie arról, hogy az 

átépítendő/bontandó létesítmény által betöltött funkcióját más, meglévő vagy ideiglenes 

telepített létesítmény látja el a terveknek megfelelően. Vállalkozó az átépítési/bontási munkák 

előtt köteles az Üzemeltető, a közműkezelők és a Mérnök szakfelügyeletét kérni, akik írásban 

nyilatkoznak a létesítmény átépíthetőségéről/bonthatóságáról. A létesítmény bontása csak az 

ilyen nyilatkozat kiadása után végezhető el. 

A közművek eltakarása előtt Vállalkozó köteles a közműkezelő szakfelügyeletét kérni, aki a 

megfelelően elvégzett munka esetén írásos nyilatkozatot ad ki. A közmű eltakarása csak az 

ilyen nyilatkozat kiadása után végezhető el. 

Üzemelő vezetéken történő munkát, a szolgáltatás felelőssége miatt, csak a vezeték 

üzemeltetőjének szakterülete mellett végezhet a Vállalkozó. Vállalkozó az üzemelő vezetékre 

kötéssel megbízhatja az Üzemeltetőt, ebben az esetben a munkavégzés költsége Vállalkozót 

terheli. 

3.14.10Építéssel igénybe vehető területek 

Az építés során csak engedéllyel rendelkező területek (építési és felvonulási) vehetők 

igénybe. A terület igénybevételéhez szükséges engedélyek beszerzése - a fejlesztési 

területvásárlások kivételével - Vállalkozó feladata. 

Az igénybe vett területeket a kivitelezés befejeztével az eredeti állapotnak megfelelően helyre 

kell állítani, felvonulási épületeket el kell bontani és a területet hivatalosan visszaadni 

tulajdonosának. 

Az igénybe vett területek költségét és károkozás esetén a kártalanítást Vállalkozónak kell 

fizetnie. 

3.14.11Egyéb feltételek, intézkedések, információk  

 Vállalkozónak a kivitelezés előtt az építésről, kivitelezésről műszaki és pénzügyi ütemtervet 

kell készíteni, majd a vonatozó előírások, szerződések szerinti gyakorisággal aktualizálni.  

Lakott területen végzett munkavégzésről a lakosságot megfelelő módon 3 nappal előre 

tájékoztatni kell az Önkormányzattal egyeztetett módokon. 

A magyar szabványban, alkalmazási engedélyekben nem engedélyezett anyagokra, 

termékekre, import termékekre Vállalkozónak hivatalos engedélyt kell szerezni az 

alkalmazásukra a vonatkozó rendeletek betartásával. Beépítésük csak az engedély birtokában 

megengedett. 

A munkaterületen a csapadékvíz elvezetése a Vállalkozó feladata és költsége. 

A munkával érintett terület környezetében lévő építmények, épületek, vagy a szállítási 

útvonalak útjainak állapotfelmérését Vállalkozónak fel kell mérni, méretni, dokumentálni, 
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amelyben a kivitelezés esetlegesen kárt tehet. Az építéssel okozott kárt Vállalkozónak meg 

kell térítenie a tulajdonos részére. 

Mezőgazdasági-, vagy erdőművelésű terület igénybevétele esetén az okozott kárt meg kell 

téríteni. 

A tervezési, kivitelezési munkákra vonatkozó elírások be nem tartása, a munkák során okozott 

kár megtérítése és a hatóságok esetleges bírsága, ezek költségei Vállalkozót terhelik. 

3.15 Átvételt megelőző tesztek és vizsgálatok, műszaki átadás-átvétel, próbaüzem 

Az átvételt megelőző tesztek és vizsgálatok azon esetekben, ahol a szerződés, vagy a 

hatóság a létesítési engedélyben próbaüzem lefolytatását írja elő, két lépcsőben kerülnek 

végrehajtásra. 

I. Az előzetes műszaki átadás-átvételt megelőző tesztek és vizsgálatok  

II. Próbaüzem  

Próbaüzem lefolytatása esetén, azt megelőzően az adott Létesítményt előzetes műszaki 

átadás-átvételi eljárás tárgyává kell tenni. A sikeres előzetes műszaki átadás-átvétel nem 

jelenti a Létesítmény átvételét, az csak a sikeres próbaüzemet követően valósulhat meg. 

Olyan építési munka esetében, ahol próbaüzemre sem a szerződés, sem a hatósági engedély 

alapján nem kerül sor, a műszaki átadás-átvételi eljárás megegyezik az Átadás-átvétel alapján 

történő üzembe helyezéssel.  

A Műszaki átadás-átvételt megelőző tesztek és vizsgálatok lefolytatását, illetve a műszaki 

átadás-átvételi eljárást létesítményként, fizikailag független egységenként külön kell 

lefolytatni.  

Fizikailag független egység az, amely az építési munka többi részétől függetlenül 

kivitelezhető és üzemeltethető. 

3.15.1 Műszaki átadás - átvételt megelőző vizsgálatok 

 Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően a Szerződéses Feltételek szerint 

el kell végeznie a Létesítmény megfelelőségét, minősítését (I. osztályú minőségben való 

elkészítését) alátámasztó vizsgálatokat és (üzem)próbáit. 

Ezt a Vállalkozó a saját alkalmazottai segítségével, a Mérnök ellenőrzése mellett végzi el. A 

gépészeten, elektromos berendezéseken, irányítástechnikai eszközökön – amennyiben vannak 

ilyenek - először száraz forgatási, funkcionális próbákat kell elvégezni, majd a vizes-próbák 

következnek. 

3.15.2 Műszaki átadás-átvételi dokumentáció 

A műszaki átadás-átvételi eljárásra azt követően kerülhet sor, hogy a Vállalkozó a tervezett 

időpontot megelőzően 14 nappal a Mérnök rendelkezésére bocsátotta a műszaki átadás-

átvételi dokumentációt, azt a Mérnök felülvizsgálta és nem talált benne olyan hibát, 

hiányosságot, ami a Létesítmény/ Szakasz nem megfelelő minőségére utalna, vagy 

veszélyeztetné a Létesítmény biztonságos üzembe helyezését. 

A műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentációt Vállalkozónak kell elkészítenie és 

nyomtatásban, kötetekbe rendezve kell benyújtania a Mérnök számára. A teljes dokumentáció 

minden részét felülvizsgálat céljából 2 pld-ban benyújtani, majd a javítások, véglegesítés és 

kiegészítések után az alábbiakban jelzett példányszámban (minimum 1 eredeti és 3 másolat). 



33 

 

Az átadott dokumentáció felülvizsgálatára a Mérnöknek 14 napja van. Ezt követően 

Vállalkozó – amennyiben szükséges – a dokumentációt a Mérnök észrevételei alapján javítja 

és kiegészíti, majd a Mérnök írásos igazolást ad ki az átadás-átvételi dokumentumok 

hiánytalan benyújtásáról, átvételéről.  

Amennyiben az átadott dokumentáció alapján a Mérnök úgy ítéli meg, hogy a létesítmény 

biztonságosan próbaüzem alá helyezhető, ennek mind szerződéses, mind műszaki feltételei 

adottak, Vállalkozó az érintett felek egyidejű írásban történő értesítésével kitűzi a műszaki 

átadás átvétel időpontját.  

3.15.3 Műszaki átadás-átvételi eljárás  

A műszaki átadás-átvételi eljárásra azt követően kerülhet sor, hogy Vállalkozó a tervezett 

időpontot legalább 7 nappal megelőzően megküldte az erről szóló értesítést, a Mérnök 

átvizsgálta, Vállalkozó véglegesítette, kiegészítette a műszaki átadás-átvételi dokumentációt, 

ennek keretében különösen az Átvételt megelőző tesztek és vizsgálatok jegyzőkönyveit, és a 

Próbaüzemi tervet.  

Az eljárásra meghívásra kerülnek az érintett hatóságok, közművek, kezelők és az üzemeltető 

szervezet képviselői is. A műszaki átadás-átvételi eljáráson ki lesz kérve a meghívott 

hatóságok és Üzemeltetők nyilatkozatai is. 

A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül.  Vállalkozónak az eljáráson szóban 

összefoglalóan ismerteti a műszaki átadás-átvételt megelőző próbák eredményét, (a FIDIC 

átadás-átvételt megelőző üzempróbák, azaz:) a próbaüzem tervét, menetét, lebonyolítását az 

esetleges üzem-átállások programját, amelyekről készített tervet előzetesen átadta a 

Mérnöknek. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvbe vételre kerülnek a Létesítmény és az 

átadott Dokumentáció hiányosságai. 

A műszaki átadás-átvételi eljárást egyebekben a Ptk. 6:247 § és a 191/2009. (IX.15.) Korm. 

rendelet alapján kell lefolytatni. 

3.15.4 Próbaüzem  

A próbaüzemet Vállalkozónak a jóváhagyott Próbaüzemi Terv, valamint a (ideiglenes) 

„Kezelési és karbantartási utasítás” alapján kell elvégeznie. 

A próbaüzem a Létesítmény tartós terhelés alá helyezését, meghatározott ideig és feltételek 

közötti üzemét jelenti, amely alatt  

a Vállalkozó felelős: 

 a Létesítmény üzemeltetéséért, a próbaüzem irányításához szükséges szakemberek, 

anyagok, segédanyagok, eszközök biztosításáért; 

 a próbaüzemet megelőzően az üzemeltető szervezettel írásos megállapodás 

megkötéséért; 

 a próbaüzem során szükséges beállítások, mérések, vizsgálatok elvégzéséért, ezek 

költségeinek viseléséért; 

 a biztonságos munkafelszerelés és munkakörnyezet biztosítása mind saját, mind az 

üzemeltető szervezet dolgozóinak; 

 folyamatos kommunikáció biztosítása az üzemeltető szervezet felelős alkalmazottai és 

a próbaüzemet irányító saját alkalmazottai között a pontos mérések és az üzemelés 

problémáinak pontos felderítése érdekében; 
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 a terveken, a kiépítésen, a gépeken vagy a dokumentáción szükséges esetleges 

változtatások megállapítása a hatékonyság növelése és az üzemeltetési költségek 

csökkentése érdekében; 

 a szükséges vizsgálatok, ellenőrző mérések elvégzése és dokumentálása. 

a Megrendelő felelős: 

 a Létesítmény próbaüzem alá helyezésével kapcsolatban a hatóságok által előírt, 

jogszabályokban szereplő, vagy egyéb a Vállalkozóval kötött szerződés tárgyán kívül 

eső, feltétel biztosításáért;  

 az üzemeltető szervezet teljes kezelő-személyzetének, készenléti, szakfelügyeleti 

egységeinek és megfigyelőinek rendelkezésre állásáért; 

 a Létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb egységek üzemeltető szervezet által 

történő üzemeltetéséért, azok üzemszerű állapotának fenntartásáért. 

A próbaüzemet az átadott és a műszaki átadás-átvételi eljáráson bemutatott ideiglenes 

Kezelési és karbantartási utasításban foglaltak szerint kell végezni, amelyet a próbaüzem 

tapasztalatai és eredményei alapján Vállalkozónak a próbaüzem során véglegesítenie kell. 

A próbaüzem időtartamát a vízjogi létesítési engedélyben a hatóság határozza meg.  

A próbaüzem során Vállalkozónak két alapvető szempontrendszer követelményeinek való 

megfelelést kell igazolnia. 

Az első szempont, hogy a Létesítménynek vizsgálatokkal alátámasztva, dokumentáltan meg 

kell felelnie a vonatkozó hatósági engedélyben (elsősorban a vízjogi létesítési engedély) a 

próbaüzemre és az üzemeltetésre vonatkozó hatósági elvárásoknak, előírásoknak.  

Vállalkozónak továbbá a próbaüzem révén kell igazolnia, hogy a Létesítmény megfelel a 

szerződésben meghatározott teljesítmény és funkcionális követelményeknek. 

A próbaüzemet sikertelennek kell nyilvánítani, ha a próbaüzem alá helyezett Létesítmény 

tekintetében az alábbiak közül valamelyik körülmény fennáll: 

 a próbaüzemhez szükséges feltételek fennállása esetén nem igazolható stabil 

körülmények között a Megrendelői Követelmények szerinti teljesítmény és 

funkcionális követelmény teljesülése; 

 az üzem nem felel meg valamely engedélyben, vagy jogszabályban rögzített 

környezetvédelmi előírásnak; 

 hiányoznak, vagy elégtelenek az egészségügyi, biztonság, munkavédelmi utasítások, 

információk. 

Amennyiben környezetvédelmi kibocsátási határértékek állnak fenn a létesítmény üzemével 

kapcsolatban, Vállalkozónak a megfelelő mérésekkel kell igazolni az előírt emissziós, zaj- és 

rezgésterhelési értékek betarthatóságát. 

A próbaüzem során az elvégzendő mérésekre, a mérendő paraméterekre vonatkozólag 

Vállalkozónak a hatósági engedély előírásait be kell tartania. 

A jogszabályban, vagy a hatósági engedélyben meghatározott paraméterek fennállásának 

igazolására a méréseket és vizsgálatokat nemzeti rendszerben akkreditált intézmény/ 

szervezetnek kell végeznie, az eredményeket mérési jegyzőkönyvekben kell dokumentálni.  

Próbaüzemi zárójelentés 

A próbaüzemről (amennyiben előírásra kerül) a Vállalkozónak próbaüzemi zárójelentést kell 

készítenie. A próbaüzemről készült zárójelentést– amennyiben az engedélyek ezt előírják, a 
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hatóságoknak, valamint - a Mérnöknek kell benyújtani, ami a Létesítmény Átadás-átvételi 

igazolás igénylésének feltétele. 

A próbaüzemi zárójelentésnek tartalmazni kell legalább az alábbiakat: 

 a rendszerre és folyamatokra vonatkozó adatokat; 

 a próbaüzemi mérések kiértékelését; 

 a jelentés karbantartásról szóló részében az év során elvégzett beavatkozás jellegű és 

tervszerű karbantartási munkálatokat kell részletesen feltüntetni; 

 a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedett hiányosságokat, azok pótlását; 

 a hatósági engedélyben és a Megrendelői követelményekben foglalt tervezési célok, 

teljesítmény és funkcionális követelmények teljesítését; 

 a készlet- és tartalék alkatrész-leltárt a próbaüzem végén. 

A próbaüzem elfogadásának feltétele a próbaüzemi zárójelentés átadása és elfogadása. 

3.15.5 Üzemeltetési engedély 

A Vállalkozó által megvalósított egységekre vonatkozó Üzemeltetési engedély iránti kérelmet 

a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet vonatkozó előírásai alapján Vállalkozó állítja össze és a 

majdani engedélyes nyújtja be az illetékes hatósághoz az utolsó próbaüzem/üzempróba 

befejezését követő 60 napon belül. 

Az üzemelési engedély kérelem elkészítésénél az üzemeltető érvényes vízjogi engedélyét 

figyelembe kell venni. 

3.16 Utófelülvizsgálati eljárás 

A szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerint a Létesítmény szerződésnek való 

megfelelőségét az átadás-átvételi igazolás kiadását követő 12 hónap elteltével utó-

felülvizsgálati eljárás keretében is meg kell vizsgálni. 

Az utófelülvizsgálati eljárás időpontjáról a Mérnök írásban értesíti a Vállalkozót a tervezett 

időpontot megelőzően legalább 60 nappal. 

Az utófelülvizsgálat során végzendő egyéb ellenőrzések és specifikus vizsgálatok körének 

meghatározása, illetve a mérések elvégzése a Mérnök, illetve a Megrendelő, szervezet 

feladata és felelőssége.  

Az utófelülvizsgálati eljárásról készített dokumentáció alapján a Mérnök állapítja meg a 

Létesítmény szerződés szerinti minőségét, a Vállalkozó esetleges garanciális kötelezettségeit, 

a fennálló hibákat, amelyet a Vállalkozó köteles kijavítani. 

Az utó-felülvizsgálatok során feltárt bárminemű nem megfelelést, hibát a Vállalkozó a 

Jótállás feltételei szerint köteles javítani. 

3.17 Szavatosság 

 Vállalkozó a hibás teljesítésért szavatossági felelősséggel tartozik. A szavatossági 

igényérvényesítés törvényben lefektetett jog, amely ez esetben a Megrendelőt illeti meg. 

Hibás teljesítésnek minősül, ha a Létesítmények, vagy azok bármely része a teljesítés 

időpontjában nem felel meg a szerződésben foglalt leírásnak, vagy követelményeknek, így 

többek között annak, hogy az adott dolog meghatározott időn keresztül károsodás, lényeges 

műszaki jellemzőinek csorbulása nélkül alkalmas legyen funkciójának ellátására.  
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A magyar jog – összhangban az európai joggal – alapesetben hat hónapos igényérvényesítési 

határidőt határoz meg a szavatossági jogok érvényesítésére. Azonban, mivel a szerződés 

tárgya, vagyis a Létesítmények között több tartós használatra rendelt dolog található, amelyek 

kötelező alkalmassági idejét jogszabály szabályozza, e dolgok, szerkezetek esetében a 

szavatossági igény ezen, e jogszabályokban szereplő jogvesztő határidőn belül érvényesíthető. 

 

II. RÉSZLETES INFORMÁCIÓK A MEGVALÓSÍTANDÓ 

LÉTESÍTMÉNYEKRŐL 

4 MEGVALÓSÍTANDÓ LÉTESÍTMÉNYEK 

A Rába-völgyben a tervezett fejlesztések két vízügyi igazgatóság területén valósulnak meg a 

következő műszaki tartalommal. 

A Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése projekt kapcsán Vállalkozó 

kötelezettségébe két vízügyi igazgatóság területén az alábbi beruházási elemek 

megvalósítására kerül sor. 

 NYUDUVIZIG projektelem: Szentgotthárd és Sárvár közötti folyószakasz 

árvízvédelmi fejlesztése I. ütem 

1. 06.03. Szentgotthárdi árvízvédelmi szakaszon tervezett fejlesztések  

o Rába bal parti árvízvédelmi mű fejlesztése a Lapincs torkolat és a Hunyadi 

u. híd között a 2+121-2+490 tkm közötti szakaszon 

o Rába bal parti tervezett védmű fejlesztése a Hunyadi u. híd és a 

duzzasztómű között a 2+490-2+860 tkm közötti szakaszon 

o A Rába bal parti töltés 2+781 tkm szelvényében lévő III. sz. zsilip 

fejlesztése 

o Lapincs-folyó jobb parti töltésfejlesztése a 0+000-0+180 tkm szelvények 

között 

o Rába jobb parti I. rendű töltés fejlesztése 0+000-0+110 tkm szelvények 

közötti szakaszon 

o A Rába jobb parti töltés 0+090 tkm szelvényében lévő V. sz. zsilip 

fejlesztése 

o Gátőrház fejlesztése  

2. 06.02. Körmendi árvízvédelmi szakaszon tervezett fejlesztések  

o Körmend Rába jobb parti I. rendű árvédelmi töltés 0+000-0+741 tkm 

szelvényei közötti szakaszának fejlesztése  

o A Rába jobb parti töltés 0+057 tkm szelvényében lévő X. sz. zsilip 

fejlesztése 

o Rába bal parti elsőrendű védtöltés 2+557 tkm szelvényében (Büdös-árok) 

található szivattyútelep fejlesztése 

o A Rába bal parti töltés 2+537 tkm szelvényében tervezett zsilip fejlesztése 

o Depónia elbontása a 86 sz. főút hídja alatt a Rába jobb partján  

o Hidak környezetének rendezése padka süllyesztéssel 

o Szakaszvédelmi központ fejlesztése  
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3. 06.01. Sárvári árvízvédelmi szakaszon tervezett fejlesztések 

o Sárvár bal parti védtöltés 0+837 tkm-ben lévő zsilipnél mobil szivattyúállás 

kiépítése nyomóvezetékekkel 

o Szakaszvédelmi központ fejlesztése 

4. Vízrajzi létesítmények  fejlesztése a Rába-völgyben 

 ÉDUVIZIG projektelem: Sárvár alatti folyószakasz árvízvédelmi fejlesztése I. ütem 

o Települési körtöltések kiépítése (Ostffyasszonyfa, Kenyeri, Pápoc)  

o Védekezésre alkalmas magaspart (Csönge, Kemenesszentpéter) 

o Pápoc környezetében a lefolyási viszonyok javítása 

o Mentett oldali szivárgó rendszer kiépítése a 01.08. árvízvédelmi szakasz 

Rába bp. 0+440 és 0+710 tkm szelvények közötti szakaszán 

o Marcaltői szakaszvédelmi központ fejlestése 

4.1 A NYUDUVIZIG működési területén levő projektelemek 

4.1.1 Rába bal parti árvízvédelmi mű fejlesztése a Lapincs torkolat és a Hunyadi u. híd 

között a 2+121-2+490 tkm közötti szakaszon 

Jelenleg a védmű parapetfalas kiépítésű, magassági hiánya jelentős, eléri az 1,4 m-t is egyes 

helyeken. A parapetfal nyomvonala a rézsűtetőbe, néhol a vízoldali rézsűbe vezet, a korábbi 

jogi határok miatt. A vízoldali rézsű igen meredek 1:1,5 hajlású, növényzettel átnőtt, 

karbantartása a kezelővel történt egyeztetés alapján nehézkes, nem gépesíthető, kézi erővel 

pedig veszélyes feladat. A növényzet állapota befolyásolja a lefolyási viszonyokat is, ami az 

árvízi kockázatot esetlegesen növelheti.  

A kezelővel történt egyeztetés alapján a meder baloldalán padkás szelvényű, 1:2 rézsűhajlású, 

betonba rakott terméskővel burkolt egységes rézsű került megtervezésre. A Rába ezen 

szakaszának jobb partján a rézsűt szintén burkolni szükséges a meglévő 1:1,5 - 1:1,75 

rézsűhajlás megtartása mellett.  

A védmű keresztmetszeti kialakítását parapetfalas földművel terveztük kialakítani. A 

földtöltés koronája a MÁSZ szinten helyezkedik el, az árvízi biztonságot a vízoldali élben 

vezetett 1,0 m magas parapetfal biztosítja. A töltéstesten 3,5 m széles üzemi út került 

megtervezésre kiselemes szilárd burkolattal. A földtöltés mindkét oldali rézsűhajlása a terület 

igénybevétel csökkentése miatt 1:2 hajlású. A vízoldalon egy 3,50 m széles betonburkolatú 

padka vezet a töltésláb és a partél között. A mentett oldalon a rézsűláb mellett talpárok épül a 

mögöttes területekről összefolyó vizek gyűjtésére. A 2+141 tkm szelvényben szivattyúzási 

hely kerül kialakításra a talpárok vizeinek átemelésére.  

A parapetfalon az átjárást a Lapincs torkolatnál 3,0 m széles és a kémény közelében egy 1,0 

m széles kulissza biztosítja, a vízoldali rézsűben vb. lépcső épül a padka, ill. a padka és azon 

keresztül a folyók összefolyásánál tervezett partbiztosítás megközelítésére. A volt kaszagyár 

műemléki védettségű kéményénél a kémény körül a későbbi fejlesztést figyelembe véve 

vasbeton támfal került megtervezésre. A mentett oldalon a kémény előtt és után 1:10 hajlású 

le- és feljárórámpa biztosítja a fenntartó gépekkel való folyamatos közlekedés lehetőségét. 

A töltésfejlesztés műszaki kialakításánál az elvégzett talajmechanikai feltárás eredményei 

alapján a talajszerkezet miatt az új nyomvonalon vízzáró anyagból készített talajcserére van 
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szükség mintegy 87 m hosszon a 2+270 – 2+357 tkm szelvények közötti szakaszon. A 

talajcsere a töltéstest alatti területet és a bal parti meder padkás szelvényének területét érinti.  

A 2+357 – 2+397 tkm szelvények közötti szakaszon, ahol az ismeretlen alapozású kémény 

építmény található a parapetfal helyett súlytámfal szerűen kialakított vb. védmű épül, 

amelynek tervezett nyomvonalvezetése az alapozás kiterjedésének feltárását követően 

változhat. A vízzáró anyagból készített talajcsere 40 m hosszon itt is indokolt.  

A 2+397 – 2+431 tkm közötti szakaszon szintén vb. súlytámfal és vízzáró anyagú talajcsere 

betervezésére került sor, a statikai számításokkal kimutatott igénybevételek és a 

talajmechanikai feltárások eredményei miatt. Az üzemi út és a mentett oldali rámpa 

magasságkülönbsége korláttal ellátott mentett oldali támfal kiépítését teszi szükségessé. Az 

üzemi út víztelenítését folyókával tervezzük megoldani, amit a tervezett vasbeton lépcsőnél 

egy nyelőbe kívánunk vezetni, onnan az út felületéről elvezetett víz a védmű melletti nyílt 

árokba jut.  

A 2+431 tkm-2+456 tkm szelvények közötti szakaszon is súlytámfal és mentett oldali támfal 

épül. A két támfal közötti terület kiselemes térkő burkolattal sétányszerűen kerül kialakításra.  

A 2+456 – 2+471 tkm szelvények közötti szakaszon a meglévő támfallal egyesített vasbeton 

támfal épül azzal az eltéréssel, hogy a vízfelőli oldalán a ragasztott kőburkolattal ellátott 

felület oldaná fel a robosztus síkbeton felület látványát.  

A 2+471 – 2+490 tkm szelvények között a híd alatt is sor kerül a rézsűk rendezésére, valamint 

3 m széles beton padka és kőburkolat kialakítására. 

A vízoldali padka alatt 15 m hosszú szakaszon vb. rézsűlépcső kerül kialakításra a lábazati 

terméskő biztosítás szintjéig. 

 

Rába bal parti tervezett védmű fejlesztés műszaki paraméterei a Lapincs torkolat és 

a Hunyadi u. híd között a 2+121-2+490 tkm közötti szakaszon 

Fejlesztés hossza 369 m 

Vb. támfal 

Támfal hossza 350 m 

Támfal vastagsága 30 cm 

Támfal felső éle 222,08 – 222,60 m B.f. 

Homogén töltés  

Töltés hossza 236 m 

Földmű koronaszélesség nettó 3,50 m 

Burkolatstabilizáció szélessége 3,50 m 
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Rézsűhajlás (vízoldal) 1:1,75,1:2 

Rézsűhajlás (mentett oldal) 1:2 

Mértékadó árvízszint 221,08 – 221,64 m B.f. 

Árvízi biztonság +1,00 m 

Burkolatstabilizáció anyaga 
10 cm vtg. kiselemes térkő burkolat, 2 

% lejtéssel 

Rézsűstabilizáció (mentett- és vízoldal) 

A lábazattól 40 x 80 cm-es 

beton bordával megtámasztott, 

45 cm vtg. betonba rakott 

terméskő, felette  

20 cm vtg. humuszterítés 

füvesítve 

A terveket az 5. kötet tartalmazza. 

4.1.2 Rába bal parti tervezett védmű fejlesztése a Hunyadi u. híd és a duzzasztómű 

között a 2+490-2+860 tkm közötti szakaszon 

Jelenleg a védmű parapetfalas kiépítésű a 2+516-2+649 tkm szelvényig, magassági hiánya 

szintén jelentős, meghaladja az 1,4 m-t is egyes helyeken. A parapetfal nyomvonala a 

rézsűtetőbe vezet. A szakasz további részén a duzzasztóig földtöltés biztosítja az 

árvízvédelmet.  

A parapetfalas szakaszon a belterületi lakóingatlanok jogi határa a jelenlegi védmű 

nyomvonalától 3 - 4 m-re párhuzamosan halad. A tervezésnél fontos szempont volt a lehető 

legkisebb mértékű kisajátítás, így elkerülhető, hogy az ingatlanok területe a szabályozásban 

előírt minimális méret alá csökkenjen. A helyi adottságokat figyelembe véve a földmű 

építését el kellett vessük. 

A tervezett új vasbeton támfal tengelye a régi támfal tengelyétől ~3,9 m-rel arrébb a mentett 

oldal felé kerül kialakításra. A belterületi ingatlanok irányába a 2+570 tkm szelvénytől ~ 1,0 

m magas 1:1,5 hajlású rézsű támasztja meg a tervezett parapetfalat, így a mentett oldali 

ingatlanok felől sem lesz 2,0 m-nél magasabb látszó betonfelület. Az ingatlanok víztelenítését 

a rézsűlábnál végigfutó talpárokkal lehet megoldani.  

A tervezett új parapetfal nyomvonalában közművek haladnak, egy erősáramú kábel, illetve 

egy csapadékvíz elvezető csatorna. A közműveket fel kell tárni és kiváltásukról gondoskodni 

kell. 

A híd felőli földtöltéses szakaszhoz a 2+516 tkm szelvényben csatlakozik a parapetfal, 

mögötte a pályaszint folyamatosan csökken, és 1:10 hajlású rámpán keresztül éri el a burkolt 

útszakaszra jellemző MÁSZ-0,5 m szintjét. A földtöltés koronaszintje (üzemi út pályaszintje) 

a szakasz utolsó 15 m-én rámpaszerűen emelkedik, majd a 2+649 tkm szelvényben eléri a 

parpetfal felső síkját. A védmű hagyományos földtöltésben folytatódik, mentett oldali 

fejlesztéssel 4,0 m koronaszélességgel, 1:3 mentett oldali és 1:2, majd 1:3 vízoldali 

rézsűhajlással. A kiselemes szilárd burkolattal ellátott 4,0 m szélességű üzemi út a szakaszon 

végighaladva csatlakozik a duzzasztó útburkolatához. 
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A Hunyadi u. híd feletti kb. 70 m hosszúságú szakaszon a jobb és a bal parti rézsű burkolása 

javasolt. A jobb parti rézsű meredek és a folyó kanyarulata miatt is ki van téve az eróziónak, 

ezért partbiztosítás kiépítése szükséges. A betonba rakott terméskő burkolat csatlakozik a híd 

alatti szakaszon tervezett burkolthoz. 

A 2016-ban elvégzett suvadás helyreállítása során kialakított gabionos rézsűbiztosítást a 

fejlesztés során figyelembe kell venni. 

Rába bal parti tervezett védmű fejlesztés műszaki paraméterei a Hunyadi u. híd és a 

duzzasztómű között a 2+490-2+860 tkm közötti szakaszon 

Fejlesztés hossza 370 m 

Vb. támfal 

Támfal hossza 133 m 

Támfal vastagsága 30 cm 

Támfal felső éle 222,71 – 222,92 m B.f. 

Homogén töltés  

Töltés hossza 211 m 

Földmű koronaszélesség 4,00 m 

Burkolatstabilizáció szélessége 4,00 m 

Rézsűhajlás (vízoldal) 1:3, 1:2 

Rézsűhajlás (mentett oldal) 1:3 

Mértékadó árvízszint 221,64 – 222,18 m B.f. 

Árvízi biztonság +1,00 m 

Burkolatstabilizáció anyaga 
10 cm vtg. kiselemes térkő burkolat, 2 

% lejtéssel 

Rézsűstabilizáció (mentett- és vízoldal) 20 cm vtg. humuszterítés füvesítve 

Átépítendő műtárgy száma: III. sz. zsilip  

A terveket az 5. kötet tartalmazza. 
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4.1.3 Lapincs-folyó jobb parti töltésfejlesztése a 0+000-0+180 tkm szelvények között 

Az árvízvédelmi szakasz a Lapincs torkolattól indul, csatlakozva a Rába bal parti töltésének 

2+121 tkm szelvényéhez. A védmű a teljes hosszában földtöltés szinte végig magassági 

hiányos (20 - 75 cm), sok helyen keresztmetszeti kialakítása sem felel meg az előírásoknak. A 

szakasz kezdetén a fejlesztést a Rába bal parti csatlakozó védművének kiépítéséhez kell 

igazítani, parapetfallal és földtöltéssel kell kialakítani. Továbbiakban a földtöltés fejlesztése 

javasolt a mentett oldal felé a 0+650 tkm szelvényig, innentől mentett oldalon egy földút fut a 

töltés mellet, ezért a fejlesztést a vízoldal felé javasoljuk áthelyezni a közút töltéséhez való 

csatlakozásig. A védvonal a közúttal azonos nyomvonalon halad ~ 100 m hosszban, a 

pályaszerkezet magassága 50 cm-rel az árvízi biztonság alatt helyezkedik el. A közút 

megemelése javasolt az adott szakaszon, mely az út magassági vonalvezetésének 

megváltoztatásával jár ~200 m hosszban.  

A védtöltés innentől újra külön nyomvonalon halad majd beköt Szentgotthárd-Szombathely 

vasútvonal keresztezésébe épített kulisszanyílásba, ezzel a Rába bal parti töltésének 

végszelvényébe. 

 

A Lapincs jobb parti töltés fejlesztése a Rába bal parti töltés fejlesztéséhez kapcsolódva 

történik. A 0+000-0+017 tkm szelvények közötti szakaszon vasbeton támfal épül 

folytatólagosan a Rába bal parti támfalhoz kifuttatva a fejlesztett földmű koronaszintjéhez a 

töltés vízfelöli korona szélében.  A támfal mentett oldalán 4,00 m szélességben kerül 

kialakításra a burkolattal ellátott üzemi út.  A hullámtéri oldalon a Rába bal parti 

betonburkolatú padkája folytatásában padka épül rámpa kialakítással támfal hosszán a földmű 

koronaszintjéig. A támfal végétől a 0+017- 0+180 tkm szelvények között homogén anyagú 

töltéstest készül 4,00 m koronaszélességgel, 1:3 rézsűhajlással mentett oldali bővítéssel, 

töltéskoronán 3,00 m szélességben 20 cm vastagságú mechanikai stabilizációval. 

 

Lapincs folyó jobb parti töltés fejlesztése 0+000-0+180 tkm közötti szakaszon 

Szakasz teljes hossza 2 080 m 

Fejlesztéssel érintett szakasz 180 m 

Támfal (0+000-0+017) 17 m 

szélessége 0,30 

felső szintje 222,08-222,09 m B.f. 

Töltés (0+017- 0+180 tkm)  163 m 

Földmű koronaszélesség 4,00 m 

Rézsűhajlás (árvízi oldali) 1:3 
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Rézsűhajlás (mentett oldali) 1:3 

Mértékadó árvízszint 221,08 m B.f. – 221,16 m B.f. 

Árvízi biztonság +1,0 m 

Töltés koronaszint (burkolat felső szintje) 222,09 m B.f. – 222,16 m B.f. 

A terveket az 5. kötet tartalmazza. 

 

4.1.4 Rába jobb parti I. rendű töltés fejlesztése 0+000-0+110 tkm szelvények közötti 

szakaszon 

A védmű a duzzasztó alól indul a magas partból, teljes hosszon földtöltés, végszelvénye 

szintén magas partba köt be. Magassági hiány a duzzasztómű alatti szakaszon van, ~100 m 

hosszon. A tervezett töltés kezdőszelvénye 10 m-rel került eltolásra, így biztosítható a bekötés 

a magas partba a megfelelő szinten. A töltésfejlesztés a mentett oldalon került megtervezésre, 

4, 00 m koronaszélességgel, 1:3 rézsűhajlással. 

A 0+090 tkm szelvényben lévő V. számú kétaknás csőzsilip aknái szintén fejlesztésre 

kerülnek a töltés magasítás geometriájához igazodva. 

Rába jobb parti töltés tervezett fejlesztése a 0+000-0+110 tkm közötti szakaszon 

Teljes hossza 833 m 

Töltés 110 m 

Földmű koronaszélesség 4,00 m 

Rézsűhajlás (árvízi oldali)  

0+000-0+068 tkm, 0+103-0+110 tkm 
1:3 

Rézsűhajlás (mentett oldali) 

0+000-0+068 tkm, 0+103-0+110 tkm 
1:3 

Rézsűhajlás (árvízi oldali)  

0+068-0+110 tkm  

1:2  

Betonba rakott terméskő 

Rézsűhajlás (mentett oldali) 

0+068-0+110 tkm  
1:3 
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Mértékadó árvízszint 222,08 m B.f. – 222,25 m B.f. 

Árvízi biztonság +1,0 m 

Töltés koronaszint (burkolat felső szintje) 

20 cm vtg. mechanikai stabilizáció 

223,28 m B.f. – 223,46 m B.f. 

Átépítendő műtárgyak száma 1 db 

A terveket az 5. kötet tartalmazza. 

 

 

4.1.5 Körmend Rába jobb parti I. rendű árvédelmi töltés 0+000-0+741 tkm szelvényei 

közötti szakaszának fejlesztése  

A védvonal teljes hosszán jelentős, átlagosan ~ 1,00 m-es hiánnyal rendelkezik a MÁSZ+1,00 

m szinthez képest. Ez alól kivételt képez a 86-os számú főúthoz történő csatlakozás, mely a 

MÁSZ+1,00 szint felett helyezkedik el. Így szinte a teljes töltésszakaszt fejleszteni szükséges. 

Az állami töltésszakasz magassági fejlesztésére vonatkozó részletes műszaki paraméterek a 

következők: 

A töltésfejlesztés a 0+000 - 0+362 tkm szelvények között egy mentett oldali keresztszelvény 

bővítés tervezett.  

Ezt követően a 0+362 - 0+733 tkm szakaszon a meglévő töltés meder felöli oldalán a 

mértékadó árvízszintig + 1,00 m magasságig vb. támfal épül, mellette a mentett oldalon 3,50 

m koronaszélességgel 1:3 rézsűhajlású füvesített töltés készül. 

A földmű töltéslábától 3,0 m szélességben stabilizált fenntartó út készül a 0+057- 0+343 tkm 

szelvények közötti szakaszon. Mellette csapadékvíz elvezető árok kerül kialakításra, melynek 

befogadója a X. zsiliphez becsatlakozó R 7- 0 - 0 árok, rézsűhajlása 1:1,5, fenékszélessége 

0,40 m.  

A támfalas árvédelmi mű 0+343 - 0+733 tkm közötti szakaszán a mentett oldalon a rézsűláb 

mellett párhuzamosan 0,40 m széles árokban kaviccsal feltöltött dréncsöves szivárgó épül 

becsatlakoztatva a földmű melletti nyílt árok 0+343 km végszelvényébe. 

A 0+626 tkm szelvényben meglévő rámpa elbontásra kerül, ezen a területen deponálóhely 

kialakítása történik. 

A 0+733-0+741 szelvények közötti szakasz a közlekedés biztosítása érdekében 

kulisszanyílásként kerül kialakításra. 

 

A tervezett töltés fejlesztés főbb műszaki paraméterei 0+000 - 0+362 tkm szelvények 

között 

Fejlesztés hossza 362 m 
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Töltés 

Koronaszélesség 3,50 m 

Nettó koronaszélesség 3,00 m 

Rézsűhajlás (vízoldal) 1:3 

Rézsűhajlás (mentett oldal) 1:3 

Mértékadó árvízszint 188,86 - 189,33 m B.f. 

Árvízi biztonság +1,00 m 

Töltés koronaszint (burkolat alsó szintje) 189,86 - 190,33 m B.f. 

Mentett oldali töltéstest anyaga 

Rétegenként tömörített kötött anyagú 

vízzáró sapka és szemcsés anyagú 

háttöltés  

Koronastabilizáció anyaga 
20 cm vtg. tömörített zúzottkő 

burkolat, 5 % kétirányú lejtéssel 

Rézsűstabilizáció (mentett- és vízoldal) 20 cm vtg. humuszterítés füvesítve 

Csapadékvíz elvezető árok 286 m 

Átépítendő műtárgy: 
0+057 tkm szelv-ben X. sz   kétaknás 

csőzsilip 

 

A tervezett töltés fejlesztés főbb műszaki paraméterei 0+362 - 0+733 tkm szelvények 

között 

Fejlesztés hossza 371 m 

Vb. támfal 

Támfal vastagsága 30 cm 

Burkolatstabilizáció szélessége 3,00 m 

Rézsűhajlás (vízoldal) 1:3 

Rézsűhajlás (mentett oldal) 1:3 
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Mértékadó árvízszint 189,33 - 189,75 m B.f. 

Árvízi biztonság +1,00 m 

Támfal felső éle 190,33 - 190,75 m B.f. 

Mentett oldali háttöltés anyaga 
Rétegenként tömörített  

szemcsés anyagú háttöltés 

Burkolatstabilizáció anyaga 
20 cm vtg. tömörített zúzottkő 

burkolat, 5 % lejtéssel 

Rézsűstabilizáció (mentett- és vízoldal) 20 cm vtg. humuszterítés füvesítve 

Dréncsöves szivárgó  390 m 

A terveket az 5. kötet tartalmazza. 

 

4.1.6 Depónia elbontása a 86 sz. főút hídja alatt a Rába jobb partján  

A 86 sz. főút hídja alatt a Rába jobb partján a 157+800 - 158+000 szelvények között mintegy 

200 m hosszban növényzettel sűrűn benőtt depónia található. Koronáján nagyméretű fák is 

találhatók. A Rába ezen a szakaszon nagyvízi helyzetben a jobbpart irányába, a Csörnöc felé 

próbál átlépni. Ezt a depónia megakadályozza, a Rába medréből a víz csak magasabb vízszint 

esetén tud "megindulni" a Csörnöc felé. Ez által a híd környezetében és a híd feletti szakaszon 

visszaduzzasztás a.lakul ki. A meglévő jobb parti depónia elbontásával az árhullámok 

gyorsabb levezetése a cél. A beavatkozással a közvetlen Körmend alatti Rába balparti 

települések belterületi elöntései is csökkennek, melynek vizsgálata a vonatkozó NMT-ben 

megtörtént. 

A depónia elbontásával a híd alvízi oldalán a vízszint csökkenthető lenne, mivel az érkező 

vizek hamarabb helyet találhatnának maguknak, ezáltal a visszaduzzasztó hatás csökkenthető 

lenne. 

A terveket az 5. kötet tartalmazza. 

 

 

4.1.7 Hidak környezetének rendezése padka süllyesztéssel 

Körmenden a Rába völgy 86 számú főút metszékében két közúti híd,  a Csörnöc-Herpenyő és 

a Rába folyó keresztezésében, Körmend Hegyaljai utca mint II. sz. bekötő út  metszékében 

pedig egy közúti híd (Rába) található.  

A Csörnöc hidat az új MÁSZ-hoz illeszkedve a 86 sz. főút magassági nyomvonal korrekciója 

alkalmával felújították, a padka szintje süllyesztésre került, burkolattal látták el. 

Megállapítható, hogy az évek során az árvízlevezető műtárgyak benőttsége megnőtt, ezáltal az 

áteresztő képességük jelentősen lecsökkent. Az árvízlevezető nyílások költséges kiépítése 

hiábavalóvá válik, ha azok karbantartása természetvédelmi okokra hivatkozva ellehetetlenül. 
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Ezen műtárgyak kiépítésének célja az árvízlevezetés elősegítése, a funkcionalitásuk 

megőrzéséhez pedig a folyamatos tisztításuk, karbantartásuk nélkülözhetetlen. 

A Rába vízemésztő képességének javítása érdekében szükség van a padka rendezésére a Rába 

folyó Hegyaljai úti „vashíd” és a 86. sz. közlekedési híd környezetében. A rá- illetve elvezető 

sávok miatt elengedhetetlen a jelenlegi sűrű növényzet teljes eltávolítása. Emellett, a Hegyalja 

úti illetve 86 sz. főút Rába hídjainál a padkák szintjének süllyesztésével fokozható a 

vízszállító képesség. 

 

A tervezett beavatkozás mértéke: 

 Hunyadi utca (II. sz. bekötő út) keresztezésében lévő Rába híd bal parti padkájának 

süllyesztése: 

helye: Rába 158+750 – 158+922 km szelvények közötti szakasz 

hossza: 172,0 m,  

felülete:  2525 m
2    

szelvénybővítés műszaki paraméterei: 27,0 m
2
/fm 

 rézsűhajlás: 1:3 

szélesség: 26,40 

fenékesés:1 %o 

 86.-os közúti keresztezésében a Rába híd bal parti padkájának süllyesztése: 

helye: Rába 158+000 – 158+169 km szelvények közötti szakasz 

hossza: 169,0 m,  

felülete: 3 700 m
2    

szelvénybővítés műszaki paraméterei: 25,6 m
2
/fm 

 rézsűhajlás: 1:3 

szélesség: 22,60 

fenékesés:1 %o 

 86.-os közúti keresztezésében a Rába híd jobb parti padkájának süllyesztése: 

helye: Rába 158+000 – 158+104 km szelvények közötti szakasz 

hossza: 104,0 m,  

felülete: 2 390 m
2   

 

szelvénybővítés műszaki paraméterei: 9,0 m
2
/fm 

 rézsűhajlás: 1:3 

szélesség: 23,00 

fenékesés:1 % 
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4.1.8 Műtárgyak 

4.1.8.1 A Rába bal parti töltés 2+781 tkm szelvényében lévő III. sz. zsilip fejlesztése 

A Rába bal parti I. rendű védvonal 2+781 tkm szelvényében található a Szentgotthárd, Pável 

Ágoston lakótelep csapadékvizeit összegyűjtő zárt, csapadékvíz csatorna, valamint a Rába bal 

parti töltés mentett oldalán  összegyülekező csapadékvizek  elvezetésére kiépített zárt csatorna 

becsatlakozásánál létesített kétaknás csőzsilip. A zsilip betonszerkezete, korlátai, elzáró- és 

felhúzó szerkezete rossz állapotú, mindenképpen felújításra szorul. A műtárgy a jelenlegi 

töltéskorona szintjéhez igazodva került kialakításra, emiatt a MÁSZ+1,00 m szinthez képest 

fejlesztésre van szükség. 

 

A műtárgy helye és rendeltetése 

A keresztező műtárgy a 06.03. szentgotthárdi árvízvédelmi szakaszon a Rába balparti I. rendű 

árvédelmi töltés 2+781 tkm szelvényében található Szentgotthárd város belterületén. A zsilip 

a Pável Ágoston lakóterületről összegyülekező csapadékvizeket valamint a Rába bal parti 

töltés mentett oldalán összegyülekező csapadékvizeket gravitációsan vezeti át a töltésen 

keresztül a Rába folyóba. Az árvizek idején zárva tartott zsilip esetén a csapadékvíz átemelése 

a töltésen keresztül szivattyúzással történik. 

 A műtárgy nyilvántartási száma: Rába I. rendű bal parti töltés 2+770 km szelv./III. sz. zsilip. 

 

A műtárgy jelenlegi kialakítása 

A jelenlegi műtárgy 70 x 110 cm méretű vasbeton csőzsilipből áll, kétoldali aknával, az 

aknákban sík acéltáblás elzárással és ideiglenes elzárási lehetőséggel van ellátva. A mentett 

oldali aknához csatlakozik a belterületről becsatlakozó zártvezeték és az árvédelmi töltéssel 

párhuzamosan kiépített zártvezeték befogadására épült akna. Az alaplemez, valamint az aknák 

oldalfalainak vastagsága 20 - 25 cm. Az aknák távolsága 9,90 méter. A műtárgy 

környezetében a töltéskorona kiszélesedik, az aknák a töltésről közvetlenül megközelíthetők.  

A mentett oldali akna vízszintes csőtagjához csapadékvíz befogadó akna csatlakozik, a 

vízoldali akna 1:1,5 hajlású sípfejekben végződik. 

A jelenlegi műtárgy vasbeton szerkezetének összes hossza 26,70 m. 

A jelenlegi védvonal füvesített földmű, koronaszélessége 3,0 m, de a műtárgy környezetében 

kiszélesedik mintegy 8 méteresre, itt a rézsűhajlás a vízoldalon 1:3, a mentett oldalon 1:2.  

A korona homokos kavics stabilizációval rendelkezik. Magassága 223,04 – 223,12 m B.f. 

között van, az aknák jelenlegi tetőszintje 221,92 m B.f. és 221,98 m B.f.. 

A mértékadó árvízszint a műtárgy tengelyében 222,09 m B.f., tehát a védvonal és a műtárgy 

106 - 117 cm-es magassági hiánnyal bír a mértékadó árvízszint + 1 m magasság biztonság 

kiépítési szinthez képest.  

 

A műtárgy tervezett átépítése 

A műtárgy környezetében a töltés magassága a tervezett mechanikai stabilizációval együtt 

~85 cm-rel növekszik, oly módon, hogy a mentett oldali töltésláb a helyén marad, a fejlesztés 

a vízoldal irányába történik, a vízoldali töltésláb mintegy 4,2 méterrel kerül kijjebb, a 

töltéstengely mintegy 1,85 m-rel tolódik el a Rába irányába. A műtárgy átépítésének lényege, 
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hogy a vasbeton szerkezetet a fejlesztett töltésszinthez magasítjuk, a kifolyási oldalon a 

befogadó Rába irányába zárt vb. csatorna kerül kiépítésre közbenső tisztító aknával, a 

zártcsatorna végénél műanyag csappantyú beépítésével.  

A zsilip aknákat 1,06 m és 1,17 m-rel megmagasítjuk annak érdekében, hogy az aknákon a 

biztonságos munkavégzés feltételeit megteremthessük (kezelőjárda, fedrács, korlát, 

kapaszkodó, stb.). Az aknák megközelítése a magassági megemelésükből adódóan korláttal 

ellátott bejáróhídon át történik. 

 

Az átalakított műtárgy a következő elemekből áll: 

 Meglévő mentett oldali akna (0,70 m x 1,50 m belső mérettel) egybeépítve vízszintes 

csőtaggal és csapadékvíz befogadó vb. aknával (6,34 m hosszban) 

 Meglévő, megmaradó közbülső csőtag (0,70 m x 1,10 m) (10,30 m hosszban) 

 Meglévő vízoldali akna csőtaggal egybeépítve (0,70 m x 1,50 m belső akna mérettel és 

0,70 m x 1,10 m belső cső mérettel) (7,06 m hosszban) 

 Vízoldalon új zárt csatorna hozzáépítése sípfej visszabontásától (0,80 m x 1,10 m) 

(23,20 m hosszban) 

 Tervezett vízoldali burkolat 5,62 m hosszban, tengelyben mérve. Az átépített vasbeton 

műtárgy összes hossza: 47,35 m lesz. A töltéstengelytől mérve a mentett oldal felé a 

műtárgy 14,21 m hosszban, míg a vízoldal felé pedig 33,14 m hosszban nyúlik előre. 

Az aknák magasításra kerülnek. A vízoldali akna 223,09 m B.f. szintig, a mentett 

oldali akna 223,04 m B.f. szintig kerül kiegészítésre, hogy a megkívánt árvédelmi 

biztonság teljesüljön. Az aknák eltérő kiépítési szintje az elsőrendű árvédelmi 

szakaszokra előírt egyoldali esésből adódik. A meglévő aknák magasítása úgy 

történik, hogy azok belmérete megmarad, az eddigi 20-25 cm vastagságú meglévő 

vasbeton falakra ráépül a 35-40 cm falvastagságú magasítás, oly módon, hogy az 

oldalfalak mentén keletkező 15 cm-es „kötények” lefelé 30 - 94 cm-es átfedéssel 

épülnek. Így mint egy sapkát „ültetjük” rá a magasított részt a meglévő aknára, a régi 

és új betonrészek kapcsolatát betüskézés biztosítja. Mindkét oldalon az aknák tetején a 

magasítással párhuzamosan kezelőszint lesz kialakítva, amelyet a bejárás biztosítására 

bejáróhíddal kötünk össze a töltéskoronával. 

 A kezelő járda síkja 223,04-223,09 m B.f. A kezelőszint mérete 3,50 m x 3,20 m. A 

vasbeton kezelőjárda vastagsága 15 cm. A meglévő akna megközelítése érdekében a 

korona földmunkáját csekély mértékben rendezni kell. A töltéskorona kialakítását 

általános terv mutatja be részletesen. A bejáró híd a mentett oldali aknához 4,28 m, a 

vízoldali aknához 1,82 m hosszú. A híd egyik vége az aknán nyugszik, míg a másik 

vége alá vasalatlan betonból alátámasztás létesül az általános terven megadott 

méretekben és magassági elrendezésben. A kezelőhíd szintje azonos a kezelőszint 

magasságával, vagyis 223,04-223,09 m B.f.  

 A meglévő aknákba (mind a mentett oldali, mind a vízoldali esetében) a lejutást 

acélhágcsó biztosítja. A magasítással egyidejűleg kiegészítő hágcsók helyezendők el a 

betonozás előtt. Az új hágcsók vízszintes és magassági értelemben igazodjanak a 

meglévő hágcsókhoz. Az aknák felső síkján az acélhágcsónál kivehető kapaszkodók 

épülnek be az aknamagasítás vasbetonjába. A tűzi horganyzott kapaszkodó hüvelyét 

előre kell bebetonozni az akna építése során. Az aknatetőket zárható, elemekből álló 

tűzi horganyzással ellátott acélrács fedi le, amelyek szintén tűzi horganyzott idomacél 
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keretben lesznek elhelyezve. A beépítendő keretet a betonozás során kell előre 

elhelyezni.  

 A meglévő aknákban az ideiglenes elzárás keményfa tábláinak elhelyezésére kettős 

sorban béleletlen hornyok találhatók. Az aknák magasítása során úgy kell a magasítás 

zsaluzatát elkészíteni, hogy az új (ebben az esetben szintén béleletlen) hornyok 

vízszintes irányú elrendezése, mérete szigorúan illeszkedjék a meglévő hornyokéhoz. 

A horony zsaluzata sima, gyalult faanyag, vagy egyéb, sima felületet biztosító anyag 

legyen.  

 A mentett oldali meglévő aknát és a bejáró hidat tűzi horganyzott acélkorlát övezi, 

amely dübelezéssel, utólag lesz rögzítve a vasbeton lemezhez.  

 A meglévő aknákban az elzárást biztosító acéltáblák és felhúzó szerkezetek 

kicserélésre kerülnek. Ugyanakkor az U vas keretet, meg kell hosszabbítani és fel kell 

újítani.  

 Az új zártvezeték sípfejjel együtt a hullámtéri oldalon épül a meglévő csőtag 

meghosszabbításaként, 40 cm-es átfedéssel, közbenső tisztító akna kialakításával 

összesen 23,60 m hosszban. Az új csőtagnak a régi csőtaghoz való csatlakozásánál 

kiszélesedéssel olyan „tok” kerül kiképzésre, amelybe megfelelő dilatáció képezhető 

ki. Ennek a dilatációnak a szerepe, hogy vízzáró kivitelben lehetővé tegyen korlátozott 

mértékben szögforgást és függőleges irányú elmozdulást a két csőtag között. A két 

csőtag csatlakozásnál a vízzárást biztosító Adeka KM 2020 szalagot speciális Adeka 

ragasztóval a meglévő vasbeton palástjára kell felragasztani. A zárvezeték lezárása vb. 

homlokfallal történik, a kifolyási szelvénynél műanyag csappantyú kerül beépítésre, 

megakadályozva az eddigi nyílt bevezető árok iszappal történő felrakódását 

árhullámok levonulásakor. Az átalakított vasbeton műtárgy hossza 47,35 m. A 

műtárgy teljes hosszában esik a mentett oldali 216,83 m B.f. folyásszintről a vízoldali 

216,60 m B.f. folyásszintig. Az új és a régi csőtag csatlakozásánál a folyásfenék 

216,70 m B.f. A zártcsatorna végéhez csatlakozó betorkolló árok szakasz mélysége 

1,75 m, esése ~1,0 %, rézsűhajlása 1:1,5, mederbiztosítása betonba rakott vízépítési 

terméskő burkolat lezáró betonbordával, a rézsűtetőn beton lezáró foggal.  

 

06.03. Rába bal parti töltés III. sz. zsilip fejlesztésének főbb műszaki paraméterei 

Átépítendő műtárgy száma: Rába bal parti töltés 2+781 tkm/  

III. sz. zsilip 

Műszaki paraméterei:  

Meglévő mentett oldali akna belső 

mérete, falvastagsága fenékszintje, 

tetőszintje 

a/b=0,70/1,50 m, v=0,20-0,25 m,  

fsz=216,80 m B.f., tsz=221,98 m B.f. 

Meglévő víz oldali akna belső mérete, 

falvastagsága, fenékszintje, tetőszintje 

a/b=0,70/1,50 m, v=0,20-0,25 m,  
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fsz=216,74 m B.f., tsz=221,92 m B.f. 

Meglévő, megmaradó közbülső csőtag 

mérete, falvastagsága, hossza,  

a/b=0,70X1,10 m, v=0,20 m, L=10,30 m 

Meglévő aknák magasításának belső 

mérete, falvastagsága, tetőszintje 

m=1,06 m-1,17 m v=0,35-0,40 m,  

tsz=223,04-223,09 m B.f. 

Mentett oldali bejáróhíd hossza, 

szélessége, vastagsága 

L=4,28 m, b=1,50 m, v=0,15 m 

Víz oldali bejáróhíd hossza, szélessége, 

vastagsága 

L= 1,82 m, b=1,50 m, v=0,15 m 

Tervezett vízoldali zártvezeték hossza, 

belső mérete, falvastagsága, 

folyás szintje 

L=23,60 m, a/b=0,70/1,10 m,  

v=0,30 m, fsz=216,60-216,70 m B.f.,  

Tervezett tisztító akna belső mérete, 

falvastagsága, tetőszintje 

a/b=0,70/1,50 m, v=0,30 m,  

fsz=216,65 m B.f. tsz=219,14 m B.f. 

Zártvezeték betorkolásánál szárazon 

rakott ékelt vízépítési terméskő burkolat 

felülete 

~18 m
2
 

A terveket az 5. kötet tartalmazza. 

 

4.1.8.2 A Rába jobb parti töltés 0+090 tkm szelvényében lévő V. sz. zsilip fejlesztése 

A Rába jobb parti I. rendű védvonal 0+090 tkm szelvényében található a Szentgotthárdi árok 

becsatlakozásánál létesített kétaknás csőzsilip. A zsilip betonszerkezete, korlátai, elzáró- és 

felhúzó szerkezete rossz állapotú, mindenképpen felújításra szorul. A műtárgy a jelenlegi 

töltéskorona szintjéhez igazodva került kialakításra, emiatt a MÁSZ+1,00 m szinthez képest 

fejlesztésre van szükség. 

 

 A műtárgy helye és rendeltetése 

A keresztező műtárgy a 06.03. szentgotthárdi árvízvédelmi szakaszon a Rába jobb parti I. 

rendű árvédelmi töltés 0+090 tkm szelvényében található Szentgotthárd város belterületén 
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A Szentgotthárdi árok gyűjti össze a zártkerti terület csapadékvizeit, amelyet a zsilip 

gravitációsan vezet át a töltésen keresztül a Rába folyóba. Az árvizek idején zárva tartott 

zsilip esetén a csapadékvíz átemelése a töltésen keresztül szivattyúzással történik. 

A műtárgy nyilvántartási száma: Rába jobb parti töltés 0+080 km szelv./V. sz. zsilip. 

A műtárgy jelenlegi kialakítása 

A jelenlegi műtárgy 70 x 140 cm méretű vasbeton csőzsilipből áll, kétoldali aknával, az 

aknákban sík acéltáblás elzárással és ideiglenes elzárási lehetőséggel vannak ellátva. Az 

alaplemez, valamint az aknák oldalfalainak vastagsága 20 cm. Az aknák távolsága 9,80 méter. 

A műtárgy környezetében a töltéskorona kiszélesedik, a töltésről közvetlenül 

megközelíthetők.  

Az aknákhoz a töltéslábak irányában csőtagok csatlakoznak, amelyek 1:1,5 hajlású 

sípfejekben végződnek. 

A jelenlegi műtárgy vasbeton szerkezetének összes hossza 25,05 m. 

A jelenlegi védvonal füvesített földmű, koronaszélessége 3,0 m, de a műtárgy környezetében 

kiszélesedik mintegy 8 méteresre, itt a rézsűhajlás a vízoldalon 1:2, a mentett oldalon ~1:2.  

A jelenlegi korona homokos kavics stabilizációval rendelkezik. Magassága 222,60 m B.f, az 

aknák tetőszintje ez alatt 69 cm-rel található, 221,91 m B.f. szinten.  

A mértékadó árvízszint a műtárgy tengelyében 222,22 m B.f., tehát a védvonal és a műtárgy 

62, illetve 141 cm-es magassági hiánnyal bír a mértékadó árvízszint + 1 m biztonsághoz 

képest.  

 

A műtárgy tervezett átépítése 

A műtárgy környezetében a töltés magassága a tervezett mechanikai stabilizációval együtt 82 

cm-rel megnövekszik, oly módon, hogy a mentett oldali töltésláb az 1:3 rézsűhajlásnak 

megfelelően áthelyeződik, míg a vízfelőli oldalon, a helyén marad a Rába duzzasztóműve 

alatti bögéjének kőburkolata miatt. A műtárgy átépítésének lényege, hogy a vasbeton 

szerkezetet a fejlesztett töltés koronaszinthez magasítjuk, mely mindkét oldali akna 

magasítását, illetve a mentett oldali csőtag meghosszabbítását jelenti.  

A töltéstest átépítésének a következtében a meglévő vízoldali akna környezetében csak 

betonba rakott terméskőburkolat készül, addig a mentett oldalon 1:3 rézsűhajlással kerül 

kialakításra a töltésfejlesztés. Az új töltéstengely a műtárgyat szögben keresztezi.  

Mindkét oldalon az aknákat 1,41 m-rel megmagasítjuk annak érdekében, hogy az aknákon a 

biztonságos munkavégzés feltételeit megteremthessük (kezelőjárda, fedrács, korlát, 

kapaszkodó, stb.). Az aknák megközelítése az eddigiektől eltérően korláttal ellátott 

bejáróhídon át történik. 

Az átalakított műtárgy a következő elemekből áll: 

 Meglévő mentett oldali akna (0,70 m x 1,50 m belső mérettel) egybeépítve sípfejes 

csőtaggal (6,05 m hosszban) 

 Tervezett mentett oldali burkolat (8,0 m hosszban, tengelyben mérve) 

 Meglévő, megmaradó közbülső csőtag (0,70 m x 1,40 m) (10,20 m hosszban) 

 Meglévő vízoldali akna csőtaggal egybeépítve (0,70 m x 1,50 m belső akna mérettel és 

0,70 m x 1,40 m belső cső mérettel) (5,80 m hosszban) 
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 Új csőtag sípfejjel (0,80 m 1,40 m) (5,95 m hosszban) 

 Tervezett vízoldali rézsűburkolat 0+068-0+103 tkm szelvények között 

Az átépített vasbeton műtárgy összes hossza: 27,85 m lesz. A töltéstengelytől mérve a 

vízoldali akna és a mentett oldali akna magasításra kerül a 223,32 m B.f. szintig, hogy a 

megkívánt árvédelmi biztonság teljesüljön.  

Az aknák szintje mindkét oldalon megegyezik a tervezett zúzottkő burkolat szintjével. 

A meglévő aknák magasítása úgy történik, hogy azok belmérete megmarad, az eddigi 20-25 

cm, vastagságú meglévő vasbeton falakra ráépül a 35-40 cm falvastagságú magasítás, oly 

módon, hogy az oldalfalak mentén keletkező 15 cm-es „kötények” lefelé 30-108 cm-es 

átfedéssel épülnek. Így mint egy sapkát „ültetjük” rá a magasított részt a meglévő aknára, a 

régi és új betonrészek kapcsolatát betüskézés biztosítja. A magasított aknatetők síkját 223,32 

m B.f. szinten alakítjuk ki.  

A mentett oldali akna tetején a magasítással párhuzamosan kezelőszint lesz kialakítva, 

amelyet a bejárás biztosítására bejáróhíddal kötünk össze a töltéskoronával. A kezelő járda 

síkja 223,32 m B.f.. A kezelőszint mérete 3,50 m x 3,20 m. A vasbeton kezelőjárda 

vastagsága 15 cm. A meglévő akna megközelítése érdekében a korona földmunkáját csekély 

mértékben rendezni kell. Helyhiány miatt a töltés vízoldali, kb. 1:2-es rézsűje érintetlen 

marad. Rézsűrendezés csak a korona magasságában szükséges. A töltéskorona kialakítását a 

2.4.2. Általános terv mutatja be részletesen. 

A bejáró híd 1,50 m széles és 2,58 m és 3,42 m hosszú. A híd egyik vége az aknán nyugszik, 

míg a másik vége alá vasalatlan betonból alátámasztás létesül az. Általános terven megadott 

méretekben és magassági elrendezésben. 

A kezelőhíd szintje azonos a kezelőszint magasságával, vagyis 223,32 m B.f..  

A meglévő aknákba (mind a mentett oldali, mind a vízoldali esetében) a lejutást acélhágcsó 

biztosítja. A magasítással egyidejűleg kiegészítő hágcsók helyezendők el a betonozás előtt. 

Az új hágcsók vízszintes és magassági értelemben igazodjanak a meglévő hágcsókhoz. 

Az aknák felső síkján az acélhágcsónál kivehető kapaszkodók épülnek be az aknamagasítás 

vasbetonjába. A tűzi horganyzott kapaszkodó hüvelyét előre kell bebetonozni az akna építése 

során. 

Az aknatetőket zárható, elemekből álló tűzi horganyzással ellátott acélrács fedi le, amelyek 

szintén tűzi horganyzott idomacél keretben lesznek elhelyezve. A beépítendő keretet a 

betonozás során kell előre elhelyezni. 

A meglévő aknákban az ideiglenes elzárás keményfa tábláinak elhelyezésére kettős sorban 

béleletlen hornyok találhatók. Az aknák magasítása során úgy kell a magasítás zsaluzatát 

elkészíteni, hogy az új (ebben az esetben szintén béleletlen) hornyok vízszintes irányú 

elrendezése, mérete szigorúan illeszkedjék a meglévő hornyokéhoz. A horony zsaluzata sima, 

gyalult faanyag, vagy egyéb, sima felületet biztosító anyag legyen. 

A mentett oldali meglévő aknát és a bejáró hidat tűzi horganyzott acélkorlát övezi, amely 

dübelezéssel, utólag lesz rögzítve a vasbeton lemezhez. 

A meglévő aknákban az elzárást biztosító acéltáblák és felhúzó szerkezetek kicserélésre 

kerülnek. Ugyanakkor magasítani kell a felhúzó szerkezetet tartó U vas keretet és fel kell 

újítani.  

Az új csőtag sípfejjel együtt a mentett oldalon épül a meglévő csőtag meghosszabbításaként. 

A régi és új csőtag csatlakozása körülbelül a meglévő vízoldali sípfej helyén épül meg, a 
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töltéstengelytől számítva a hullámtér felé 10,31 m távolságra. A sípfejjel ellátott új csőtag 

hossza 8,90 m, beleszámítva a két csőtag közötti 40 cm-es átfedést.  

Az új csőtagnak a régi csőtaghoz való csatlakozásánál kiszélesedéssel olyan „tok” kerül 

kiképzésre, amelybe megfelelő dilatáció képezhető ki. Ennek a dilatációnak a szerepe, hogy 

vízzáró kivitelben lehetővé tegyen korlátozott mértékben szögforgást és függőleges irányú 

elmozdulást a két csőtag között. 

A két csőtag csatlakozásnál a vízzárást biztosító Adeka KM 2020 szalagot speciális Adeka 

ragasztóval a meglévő vasbeton palástjára kell felragasztani. Az új csőtag vízoldali végét 

1:1,5 hajlású sípfej zárja le. A sípfejet 0,8 m mély, 40 cm vastag betonfog zárja le.  

Az átalakított vasbeton műtárgy hossza 27,85 m. A műtárgy teljes hosszában esik a mentett 

oldali 217,90 m B.f. folyásszintről a vízoldali 217,82 m B.f. folyásszintig. Az új és a régi 

csőtag csatlakozásánál a folyásfenék 217,88 m B.f. 

A mentett oldalon a tervezett vb. előfejtől tengelyben mérve 8 m hosszon 30 cm betonba 

rakott kőburkolatot terveztünk, 15 cm homokos kavics ágyazaton.  

Vízoldalon, a műtárgyhoz való csatlakozásnál közvetlenül a duzzasztómű bögéjének a jobb 

parti rézsűjén a meglévő kőburkolat felett 35 m hosszon 30 cm betonba rakott kőburkolatot 

terveztünk. 

A burkolatokat a mederre merőlegesen 80x40 cm méretű betonfog, megtámasztó borda zárja 

le. 

A rézsűtetőn beton lezáró fog védi a burkolatot. 

 

06.03. Rába jobb parti töltés 0+090 tkm szelvényében lévő V. sz. zsilip fejlesztésének 

főbb műszaki paraméterei 

Átépítendő műtárgy száma: Rába jobb parti töltés 0+090 tkm 

szelvényében V. sz. kétaknás csőzsilip  

Műszaki paraméterei:  

Meglévő mentett oldali akna belső 

mérete, falvastagsága fenékszintje, 

tetőszintje 

a/b=0,70/1,50 m, v=0,20-0,30 m,  

fsz=217,86 m B.f., tsz=221,91 m B.f. 

Meglévő víz oldali akna belső mérete, 

falvastagsága, fenékszintje, tetőszintje 

a/b=0,70/1,50 m, v=0,20-0,25 m,  

fsz=217,87 m B.f., tsz=221,91mB.f. 

Meglévő, megmaradó közbülső csőtag 

mérete, falvastagsága, hossza,  

a/b=0,70X1,50 m, v=0,20 m, L=10,20 m 

Meglévő aknák magasításának belső m=1,41 m, v=0,35-0,40 m,  
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mérete, falvastagsága, tetőszintje tsz=223,32 m B.f. 

Bejáróhíd hossza, szélessége, vastagsága L=2,58 m - 3,42 m b=1,50 m, v=0,15 m 

Tervezett mentett oldali sípfej kialakítású 

csőtag hossza, belső mérete, 

falvastagsága, 

L=5,55 m, a/b=0,80/1,40 m,  

v=0,30 m, fsz=217,87-217,90 m B.f.,  

Mértékadó árvízszint 222,22 m B.f. 

 

A terveket az 5. kötet tartalmazza. 

 

4.1.8.3 A Rába jobb parti töltés 0+057 tkm szelvényében lévő X. sz. zsilip fejlesztése 

A Rába jobb parti I. rendű védvonal 0+057 tkm szelvényében található az R 7-0-0 jelű 

csapadékvíz csatorna becsatlakozásánál létesített kétaknás csőzsilip. A zsilip betonszerkezete, 

korlátai, elzáró- és felhúzó szerkezete rossz állapotú, mindenképpen felújításra szorul. A 

műtárgy a jelenlegi töltéskorona szintjéhez igazodva került kialakításra, emiatt a MÁSZ+1,00 

m szinthez képest fejlesztésre van szükség. 

A műtárgy helye és rendeltetése 

A keresztező műtárgy a Rába 06.02. sz. körmendi árvízvédelmi szakaszon, a Rába jobb parti 

I. rendű árvédelmi töltés 0+057 tkm szelvényében található Körmend Rábán aluli zártkertes 

terület közelében, attól északra. Az R 7-0-0 jelű csapadékvíz csatorna gyűjti össze a zártkerti 

terület csapadékvizeit, amelyet a zsilip gravitációsan vezet át a töltésen keresztül a Rába 

folyóba. Az árvizek idején zárva tartott zsilip esetén a csapadékvíz átemelése a töltésen 

keresztül szivattyúzással történik. 

A műtárgy száma: X. sz. zsilip. 

A műtárgy jelenlegi kialakítása 

A jelenlegi műtárgy 70 x 150 cm méretű vasbeton csőzsilipből áll, kétoldali aknával, az 

aknákban sík acéltáblás elzárással és ideiglenes elzárási lehetőséggel vannak ellátva. Az 

alaplemez, valamint az aknák oldalfalainak vastagsága 11-31 cm. Az aknák távolsága 

egymástól cca. 12,40 méter. Az aknákat a töltéskoronától bejáró hídon keresztül lehet 

megközelíteni, melyre 2 fokos lépcsőn lehet lejutni.  

Az aknákhoz a töltéslábak irányában csőtagok csatlakoznak, amik 1:1,5 hajlású sípfejekben 

végződnek. 

A jelenlegi védvonal füvesített földmű, kavicsolt járófelülettel, koronaszélessége 2,6 m. 

Rézsűhajlás a vízoldalon 1:2, a mentett oldalon 1:1,5-1:3.  

A korona burkolattal, homokos kavics stabilizációval rendelkezik. Magassága ~189,97 m B.f. 

a műtárgy tengelyében. A meglévő aknák tetőszintje ez alatt található, ~189,60 m B.f. szinten.  

A mértékadó árvízszint a műtárgy tengelyében 188,91 m B.f., tehát a védvonal és a műtárgy 

34, illetve 44 cm-es magassági hiánnyal bír. 
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A meglévő aknák magasításával együtt a meglévő töltés fejlesztésére, magasítására is szükség 

van. 

 

A műtárgy tervezett átépítése 

A műtárgy környezetében a töltés magasságát a tervezett mechanikai stabilizációval együtt 

190,18 m B.f szintre emeljük, oly módon, hogy a fejlesztés mindkét irányban szimmetrikusan 

történik. A műtárgy átépítésének lényege, hogy a vasbeton szerkezetet a fejlesztett 

töltésszinthez magasítjuk, a kifolyási oldalon a befogadó Rába irányába zárt vb. csatorna 

kerül kiépítésre közbenső tisztító aknával, a zártcsatorna végénél műanyag csappantyú 

beépítésével.  

Mindkét aknát 190,11 m B.f. szintre megmagasítjuk annak érdekében, hogy az aknákon a 

biztonságos munkavégzés feltételeit megteremthessük (kezelőjárda, fedrács, korlát, 

kapaszkodó, stb.). Az akna megközelítése az eddigi lépcsők és bejáróhíd elbontása után 

korláttal ellátott új bejáróhídon át történik. 

 

Az átalakított műtárgy a következő elemekből áll: 

 Meglévő mentett oldali akna (0,77 m x 1,33 m belső mérettel) egybeépítve sípfejes 

csőtaggal 

 Meglévő, megmaradó közbülső csőtag (0,70 m x 1,50 m)  

 Meglévő vízoldali akna csőtaggal egybeépítve (0,77 m x 1,30 m belső akna mérettel és 

0,70 m x 1,50 m belső cső mérettel)  

 Új csőtag (zártvezeték) (0,70 m × 1,50 m) 

 

Az átépített vasbeton műtárgy összes hossza: 37,20 m lesz.  

A vízoldali akna magasításra kerül a 190,11 m B.f. szintig, hogy a megkívánt árvédelmi 

biztonság teljesüljön. Ugyanezen okok miatt kerül sor a mentett oldali akna magasítására a 

190,11 m B.f. szintig. 

Az aknák szintje mindkét oldalon megegyezik a tervezett zúzottkő burkolat szintjével. 

A meglévő aknák magasítása úgy történik, hogy azok belmérete megmarad, az eddigi 11-31 

cm vastagságú meglévő vasbeton falakra ráépül a 30 cm és 45 falvastagságú magasítás, oly 

módon, hogy az oldalfalak mentén keletkező „kötények” lefelé a látszó felületeken végig 

átfedéssel épülnek. Így, mint egy sapkát „ültetjük” rá a magasított részt a meglévő aknára, a 

régi és új betonrészek kapcsolatát betüskézés biztosítja.  

A mindkét aknát és a töltéskoronát a bejárás biztosítása érdekében bejáróhíddal kötjük össze. 

A bejáró vasbeton híd vastagsága 25 cm. A meglévő töltést az aknák magasítása miatt 

rendezni, csekély mértékben magasítani kell. Mind a vízoldali, mind a mentett oldali rézsű 

rendezése szükséges, 1:3-as rézsű kerül kialakításra mindkét oldalon. A kezelőhidak 

magassága 190,11 m B.f., szélességül 1,40 m, a vízoldalon 4,42 m, míg a mentett oldalon 

4,46 m hosszú. A híd egyik vége az aknán nyugszik, míg a másik vége alá vasalatlan betonból 

alátámasztás létesül az Általános terven megadott méretekben és magassági elrendezésben. 

A meglévő aknákba (mind a mentett oldali, mind a vízoldali esetében) a lejutást acélhágcsó 

biztosítja. A magasítással egyidejűleg kiegészítő hágcsók helyezendők el a betonozás előtt. 

Az új hágcsók vízszintes és magassági értelemben igazodjanak a meglévő hágcsókhoz. 
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Az aknák felső síkján az acélhágcsónál kivehető kapaszkodók épülnek be az aknamagasítás 

vasbetonjába. A tűzi horganyzott kapaszkodó hüvelyét előre kell bebetonozni az akna építése 

során. 

Az aknatetőket zárható, elemekből álló tűzi horganyzással ellátott acélrács fedi le, amelyek 

szintén tűzi horganyzott idomacél keretben lesznek elhelyezve. A beépítendő keretet a 

betonozás során kell előre elhelyezni. 

A meglévő aknákban az ideiglenes elzárás keményfa tábláinak elhelyezésére kettős sorban 

béleletlen hornyok találhatók. Az aknák magasítása során úgy kell a magasítás zsaluzatát 

elkészíteni, hogy az új (ebben az esetben szintén béleletlen) hornyok vízszintes irányú 

elrendezése, mérete szigorúan illeszkedjék a meglévő hornyokéhoz. A horony zsaluzata sima, 

gyalult faanyag, vagy egyéb, sima felületet biztosító anyag legyen. 

Az aknákat és a bejáró hidat tűzi horganyzott acélkorlát övezi, amely dübelezéssel, utólag lesz 

rögzítve a vasbeton lemezhez. A töltésnél az acélkorlátok mindkét oldalon kétsoros lánckorlát 

lezárást kapnak. 

A meglévő aknákban az elzárást biztosító acéltáblák és felhúzó szerkezetek nem kerülnek 

kicserélésre, hanem felújítást (beleértve a megfelelő korrózióvédelmet is) kapnak. 

Ugyanakkor a felújítás során meg kell magasítani (emelni) az akna magasítás mértékével a 

felhúzószerkezetet, nevezetesen magasítani kell a felhúzószerkezetet tartó U vas keretet, 

illetve meg kell hosszabbítani a felhúzószárat. 

Zárt vezeték a hullámtéri oldalon épül a meglévő csőtag meghosszabbításaként. A régi és új 

csőtag csatlakozása a meglévő vízoldali sípfej helyén épül meg.  

Az új zártvezetéknek a régi csőtaghoz való csatlakozásánál kiszélesedéssel olyan „tok” kerül 

kiképzésre, amelybe megfelelő dilatáció képezhető ki. Ennek a dilatációnak a szerepe, hogy 

vízzáró kivitelben lehetővé tegyen korlátozott mértékben szögforgást és függőleges irányú 

elmozdulást a két csőtag között. 

A két csőtag csatlakozásnál a vízzárást biztosító Adeka KM 2020 szalagot speciális Adeka 

ragasztóval a meglévő vasbeton palástjára kell felragasztani.  

A zártvezeték vízoldali végét 30 cm vtg vb. homlokfal zárja le. A zárvezeték lezárása vb. 

homlokfallal történik, a kifolyási szelvénynél műanyag csappantyú kerül beépítésre, 

megakadályozva az eddigi nyílt bevezető árok iszappal történő felrakódását árhullámok 

levonulásakor. A Rábába történő becsatlakozásnál vízépítési terméskő burkolat készül. 

  

Az átalakított vasbeton műtárgy hossza 37,20 m. A műtárgy teljes hosszában esik a mentett 

oldali 184,83 m B.f. folyásszintről a vízoldali 184,68 m B.f. folyásszintig. Az új és a régi 

csőtag csatlakozásánál a folyásfenék 184,82 m B.f. 

A műtárgyhoz kétoldalt kapcsolódó árokszakaszok mélysége a mentett oldalon 3,25 m, a 

vízoldalon 2,2 m. A vízoldalon cca. 5,10 m hosszon 50 cm betonba rakott terméskő burkolatot 

terveztünk beton lezáró borda kialakításával. A betonba rakott terméskő burkolat alá 

geotextília kerül terítésre. 

 

Rába jobb parti töltés X. sz. zsilip fejlesztésének főbb műszaki paraméterei 

Átépítendő műtárgy száma: Rába jobb parti I. r. töltés 0+057 tkm  
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szelvény/ X. sz. zsilip 

Műszaki paraméterei:  

Meglévő mentett oldali akna belső 

mérete, falvastagsága fenékszintje, 

tetőszintje 

a/b=0,77/1,33 m, v=0,13-0,31 m,  

fsz=184,87 m B.f., tsz=189,57 m B.f. 

Meglévő víz oldali akna belső mérete, 

falvastagsága, fenékszintje, tetőszintje 

a/b=0,77/1,30 m, v=0,11-0,28 m,  

fsz=184,84 m B.f., tsz=189,57 m B.f. 

Meglévő, megmaradó közbülső csőtag 

mérete, falvastagsága, hossza,  

a/b=0,70X1,50 m, v=0,30 m, L=12,98 m 

Vízoldali akna magasításának belső 

mérete, falvastagsága, tetőszintje, alsó 

szintjei: 

m=0,54 m, v=0,30-0,45 m,  

tsz=191,11 m B.f.,  

187,81- 188,41 m B.f. 

Mentett oldali akna magasításának belső 

mérete, falvastagsága, tetőszintje, alsó 

szintjei: 

m=0,54 m, v=0,30-0,45 m,  

tsz=191,11 m B.f.,  

187,96- 188,41 m B.f. 

Vízoldali akna bejáróhíd hossza, 

szélessége, vastagsága 

L=4,42 m, b=1,40 m, v=0,25 m 

Mentett oldali akna bejáróhíd hossza, 

szélessége, vastagsága 

L=4,46 m, b=1,40 m, v=0,25 m 

Bejáróhidak alátámasztó alaptest mérete, 

tető szintje, alapozási szintje 

0,60/1,00/1,00 m, 

190,11 m B.f., 189,11 m B.f. 

Tervezett vízoldali zártvezeték hossza, 

belső mérete, falvastagsága, 

L=18,71 m, a/b=0,70/1,50 m,  

v=0,30 m, fsz=184,68-184,83 m B.f.,  

Tervezett tisztító akna belső mérete, 

falvastagsága, tetőszintje 

a/b=0,70/1,40 m, v=0,30 m,  

fsz=184,42 m B.f., tsz=187,12 m B.f. 
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Zártvezeték betorkolásánál betonba rakott 

burkolat nagysága 

30 m
2
 

A terveket az 5. kötet tartalmazza. 

 

4.1.8.4 Rába bal parti elsőrendű védtöltés 2+557 tkm szelvényében (Büdös-árok) található 

szivattyútelep fejlesztése 

Jelenlegi állapot 

A meglévő Büdös-árok zsilip hegyes szögben keresztezi az első rendű árvízvédelmi töltést, 

műszaki állapota nagyon leromlott, elzáró szerkezetei eresztenek, meglévő 

szivattyúkapacitása a tervezett városfejlesztést figyelembe véve nem elégséges, így szükséges 

a zsilipműtárgy korszerűsítése. 

 

Tervezett fejlesztés 

A fejlesztés során a meglévő kétaknás zsilip a meglévő szivattyúházzal együtt elbontásra 

kerül, mely helyett egy új kétaknás vb. zsilip kerül kialakításra, 2+537 tkm szelvényben 

derékszögű töltéskeresztezéssel. A mentett oldalon pedig kialakításra kerül egy vasbeton 

térburkolattal rendelkező új szivattyúzási hely a 2+546 – 2+582 tkm közötti szakaszon, amely 

(a városfejlesztést figyelembe vevő) megfelelő szivattyúkapacitással kerül kialakításra. A 

térburkolat mérete úgy került meghatározásra, hogy az a szállító járművek manőverezését 

biztosítsa. A térbetonhoz csatlakozva, a Büdös-árkon kiépítésre kerül egy uszadékfogó rács 

kezelőhíddal, mely az uszadékok szívótértől való távoltartását valósítja meg. A rács a 

kezelőhídról kézzel tisztítható. A zsilip és a szivattyútér kialakításával együtt megvalósul a 

bal parti árvízvédelmi töltés MÁSZ+1,0 m re történő magasítása is a 2+604 – 2+517 tkm 

szelvények között.  

A Büdös-árki szivattyútelep kapacítás számítása 

Az érintett belterületi részeken a csapadékból származó vízhozam Babos-féle, racionális 

hidrológiai számítással lett meghatározva. Mivel a területeken a rövid ideig tartó, hirtelen 

lehulló, nagy mennyiségű csapadék okoz problémát, ennek a módszernek az alkalmazása ad 

hozzávetőleg a legpontosabb eredményt a vizsgálat során. A számításokhoz a Műszaki 

irányelvekben (MI-10-455/ 1-1988-Belterületi Vízrendezés Általános Követelmények, VMS 

201-1:1977 Rövididejű (10-180 perces) csapadékok meghatározása) szereplő értékek (pl.: 

lefolyási tényezők) lettek felhasználva. A vízgyűjtő területek vízzáró felülete súlyozott 

lefolyási tényezővel lett figyelembe véve. A számítás p=2 év és p=33 év visszatérési időkkel 

lett elvégezve.  

 

Megoldási javaslat 

A vizsgálatban kimutatott mennyiségek átszivattyúzása az átemelési pontokon mind műszaki, 

mind pénzügyi vonatkozásban teljes mértékben nem valósíthatók meg. Az érintett területek 

mentesítése javítható a fixen telepített szivattyúkkal (1 db elektromos, 2 db ASG 500 

szivattyú) és a szükség esetén telepíthető mobil szivattyúzási helyekkel (2 db ASG 500 

szivattyú). 
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Vízgyűjtő 

neve 

Átemelési 

pont neve, 

helye 

Csapadékból 

származó, 

maximum 

árvízhozam 

m
3
 /s 

Javasolt szivattyú száma 

Fixen telepített 

szivattyúk 

Szükség 

esetén 

telepítendő 

szivattyúk 

Büdös-

árok 

Büdös-árki 

zsilip Rába 

bal parti I. 

rendű 

árvízvédelmi 

töltés 2+555; 

2+552 tkm 

Q3%= 8,00 

Q50%=3,40 

3 db 

(1 db elektromos, 2 

db ASG 500 

szivattyú) 

2 db 

(2 db ASG 

500 szivattyú) 

 

Mobil szivattyúállás kialakítása nyomóvezetékekkel 

A Büdös-árkon érkező vízhozamok - egy esetleges Rábai árhullám levonulása és a zsilip 

lezárása esetén – a Rábába történő átemelése a Rába bal parti I. rendű árvízvédelmi töltés 

2+536-2+582 tkm szelvényei között a mentett oldalon kialakításra kerül új szivattyúállásssal 

biztosítható. A térburkolaton három db fix telepítésű szivattyú (1 db elektromos, 2 db ASG 

500 szivattyú) és két db ASG 500 típusú szükség esetén telepíthető mobil dízelmotoros 

szivattyú kerül kialakításra.  

A két db fix telepítésű ASG 500 szivattyúk részére kiépül egy zárható, könnyű szerkezetű, 

leemelhető tetős szivattyúház a szivattyúk daruval történő ki- és beemeléséhez és 

vagyonvédelméhez. Az elektromos búvárszivattyú egy D-200 cm átmérőjű előregyártott 

elemekből kialakított szivattyúaknába kerül telepítésre. Az akna és a Büdös–árok között egy 

Ø80 cm-es vb. csövekből kialakított bejátszó cső kerül kialakításra, a víz aknába történő 

beáramlásának biztosítása érdekében. 

Mind a fixen és a mobil jelleggel telepítésre kerülő ASG 500 szivattyúkhoz véglegesen 

kiépítésre kerülnek mind a szívóvezetékek, mind a nyomóvezetékek. Így a szükség esetén 

telepítendő szivattyúk kiépítésénél csak a rákötést biztosító elemeket és pillangószelepeket 

kell beépíteni. A mobil szivattyúállások kiállásait üzemen kívüli állapotban blindkarimával 

kerülnek lezárásra. 

Az ASG 500-as mobil szivattyúk D508/10 acél nyomóvezetékei a térszín alatt párosával egy-

egy D813/10 acélcsőbe kerülnek egyesítésre. Ezen két nagy átmérőjű vezetékkel valósul meg 

a Rába bal parti I. rendű árvízvédelmi töltés keresztezése a 2+552 és a 2+555 tkm 

szelvényben a mértékadó árvízszint (MÁSZ) + 10 cm-es magasságban. A fixen telepített 

elektromos szivattyúhoz egy KPE D150-es nyomóvezeték kerül kiépítésre mely szintén 

keresztezi a védtöltést a két acélcső között és csatlakozik a vízoldali betonba rakott terméskő 

vápához. 

A nyomóvezetékek kitorkollásától a meglévő vízoldali burkolt árokig egy betonba rakott 

terméskő vápa kerül kialakítására, mely az átszivattyúzott vizet továbbítja a tervezett zsilip 

alvízi mederburkolatába, megvédve a töltés épségét, rézsűjének kimosódásától. 



60 

 

Minden szivattyú nyomóvezetékébe egy-egy pillangószelep kerül kiépítésre a szivattyúk 

szakaszolási lehetőségének biztosítása érdekében. 

A tervezett térburkolat minden időjárási viszonyok mellett lehetővé teszi a szállító járművek 

manőverezését a telepítéskor, és egy esetleges gépcsere esetén. A térbetonhoz csatlakozva, a 

Büdös-árkon kiépítésre kerül egy uszadékfogó rács kezelőhíddal, mely az uszadékok 

szívótértől való távoltartását valósítja meg. A rács a kezelőhídról kézzel tisztítható. 

A Büdös árok tervezett kialakítása biztosítja a szivattyúzáshoz szükséges tározóteret 

az újonnan épülő kétaknás csőzsilip befolyási szelvényéig, melynek egy közel 30 m hosszú 

szakasza betonba rakott terméskő burkolattal, míg többi szakasza terméskő burkolattal kerül 

kialakításra a megfelelő stabilizálás biztosítása érdekében. 

A teljes szivattyútér 2,0 m magas kerítéssel kerül bekerítésre vagyonvédelmi és 

balesetvédelmi okokból. illetve a rongálások- és az illetéktelenek bejutásának 

megakadályozása érdekében. 

A beavatkozások során a töltésmagasítás miatt szükségessé válik az árvízvédelmi töltés 

2+589 tkm szelvényében található fel- és lejáró rámpák hozzáigazítása a tervezett 

töltéskoronához. Ezen munkálatok a rámpák tömörített magasításával és járó felületük 

mechanikai stabilizációjával valósul meg. A mentett oldali rámpa hajlása 1:8, míg a vízoldali 

rámpa hajlása 1:7 lesz.  

A töltésmagasítás és a meglévő töltéskorona csatlakozása egy 10,0 m hosszú, 1:10 hajlású 

átmenettel valósul meg. 

 

Üzemeltetés 

A megfelelő szivattyúzás biztosítása érdekében, a Büdös-árok lekerített nyílt mederszakaszát, 

tározótér kapacitását mindenkor biztosítani és üzemelésre alkalmas állapotba kell tartani. 

A tervezett szivattyúállás főbb műszaki paraméterei 

Szivattyúállás helye 

Rába bal parti I. rendű árvízvédelmi töltés 

2+536-2+582 tkm szelvényei közötti szakaszon 

a mentett oldalon 

Vb. szivattyútér mérete 345 m
2
 

Vb. szivattyútér magassága 188,00 – 188,20 m B.f. 

Vb. szivattyútér lejtése 1,0 – 2,5 % 

Mobil szivattyú típusa Dieselmotoros ASG 500 

Mobil szivattyú max. vízszállító 

képessége 
500 l/s 

Mobil szivattyúk nyomóvezeték 

anyaga 
acél 
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Nyomóvezeték átmérője D508/10, D813/10 

Mobil szivattyúk pillangó szelepei  4 db D 500 

Fix telepítésű búvárszivattyú elektromos búvárszivattyú 

Búvárszivattyú max. vízszállító 

képessége 
80 l/s 

Búvárszivattyú nyomóvezeték anyaga KPE 

Nyomóvezeték átmérője D150 

Mobil szivattyúk pillangó szelepei  

186,79 m B.f. 

190,06 m B.f. (MÁSZ + 10 cm) 

190,06 m B.f. 

Könnyű szerkezetű, leemelhető tető 

megoldású szivattyúház 
5,20m x 9,95m= 51,74 m

2 

Büdös-árok fenékszélessége 3,0 m 

Büdös-árok rézsűhajlása 1:1,5 

Büdös árok fenékszintje 184,85-184,70 m B.f. 

Betonba rakott terméskő burkolat 

vastagsága 
40 cm 

Vízépítési terméskő szórás vastagsága 50 cm 

Vízoldali vápa fenékszélessége 4,50 m 

Vízoldali vápa rézsűhajlása 1:3 – 1:5 

Vízoldali vápa hosszirányú lejtése 1:3; 2,0 % 

Vízoldali vápa burkolata Betonba rakott terméskő burkolat 

Vízoldali vápa burkolatának 

vastagsága 
50 cm 

 

A megfelelő szivattyúkapacitás érdekében az alábbi 3 db szivattyú kerül kialakításra: 
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1. SZÁMÚ SZIVATTYÚ 

Szivattyú típusa: Búvárszivattyú 

Szivattyú meghajtása: Elektromotor 

Szivattyú szállítókapacitása: 80 l/s 

Szivattyú telepítési módja: Fix telepítésű 

 

2. SZÁMÚ SZIVATTYÚ 

Szivattyú típusa: ASG 500 

Szivattyú meghajtása: Dieselmotor 

Szivattyú szállítókapacitása: 500 l/s 

Szivattyú telepítési módja: Fix telepítésű 

 

3. SZÁMÚ SZIVATTYÚ 

Szivattyú típusa: ASG 500 

Szivattyú meghajtása: Dieselmotor 

Szivattyú szállítókapacitása: 500 l/s 

Szivattyú telepítési módja: Fix telepítésű 

 

Szivattyúház műszaki ismertetése 

A szivattyúházzal kapcsolatban külön építési engedélyezési tervrész készül, az épület főbb 

műszaki paramétereit az alábbiakban ismertetjük. 

A tervezett szivattyúház egyirányú lejtésű tetővel fedett, 10,00 m hosszú és 5,20 m széles, 52 

m2 alapterületű. A tiszta belmagasság: 3,00-3,59 között lesz. Az épület huzamos emberi 

tartózkodásra nem szolgál, nem fűtött. 
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Alapozás: beton tömbalap alapozási terv szerint, figyelembe véve a részű miatti szakadósíkot. 

Lábazat: 20 cm széles, 65 cm magas vasbeton lábazat készül körben, a kapuknál csökkentett 

magassággal. 

Szerkezet: 3 db idomacél keret IPE200 szelvényből (előirányzat).  

Falváz: a kapuk körül mellett 100×100×4 zártszelvényből. 

Oldalfal: Lindab LVP8 trapézlemez álló elhelyezéssel, világosszürke színben, 1,5 mm 

lemezvastagság. 

Szelemenek: Z150 acél, a tetőperemnél C150 keret. 

Tetőfedés: Lindab LTP45 trapézlemez sötétszürke színben. 

Párkányszegély: Lindab lemez sötétszürke színű. 

Kapu: a két véghomlokzaton egy-egy 200/210 cm méretű, acéllemezzel burkolt zártszelvény 

keretes kétszárnyú nyílókapu, sötétszürke. 

Ablak: a déli homlokzaton 2 db 90/90 cm-es műanyag bukó-nyíló ablak, kívül biztonsági 

ráccsal. 

Padló: 25 cm kavicságyon 10 cm háló vasalású beton padlólemez. 

 

A terveket az 5. kötet tartalmazza. 

 

4.1.8.5 A Rába bal parti töltés 2+537 tkm szelvényében tervezett zsilip fejlesztése 

A fejlesztés során a meglévő kétaknás (IV. számú) zsilip elbontásra kerül, mely helyett egy új 

kétaknás vb. zsilip kerül kialakításra, 2+537 tkm szelvényben derékszögű töltés 

keresztezéssel. A műtárgy magassági kialakítása a töltésfejlesztéshez igazodva 

(MÁSZ+1,00m) kerül kialakításra. 

 

A műtárgy helye és rendeltetése 

A keresztező műtárgy a Rába 06.02. sz. körmendi árvízvédelmi szakaszon, a Rába bal parti I. 

rendű árvédelmi töltés 2+537 tkm szelvényében épül az újjá építendő Büdös árki 

szivattyútelep környezetében. Körmend város egy részének belterületi csapadékvizeit a 

Büdös-árok gyűjti össze, amelyet a tervezett két aknás zsilip gravitációsan vezet át a töltésen 

keresztül a Rába folyóba. Az árvizek idején zárva tartott zsilip esetén a csapadékvíz átemelése 

a töltésen keresztül szivattyúzással történik. 

Az átépítésre kerülő csőzsilip száma: IV. sz. zsilip. 

 

A műtárgy jelenlegi kialakítása 

A meglévő Büdös-árok zsilip hegyes szögben keresztezi az első rendű árvízvédelmi töltést, 

műszaki állapota nagyon leromlott, elzáró szerkezetei eresztenek, így szükségessé vált az 

átépítése a meglévő szivattyúházával együtt. 

A védvonal füvesített földmű, koronaszélessége 3,0 m, a rézsűhajlás a vízoldalon és a mentett 

oldalon ~1:3. 
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A korona burkolattal, homokos kavics stabilizációval rendelkezik. Magassága 190,22 m B.f., 

az aknák tetőszintje e fölött mintegy 52 cm-rel található.  

A jelenleg hatályos mértékadó árvízszint a műtárgy tengelyében 189,96 m B.f., tehát a 

védvonal és a műtárgy 74, illetve 22 cm-es magassági hiánnyal bír. 

 

A műtárgy tervezett átépítése 

A műtárgy környezetében a töltés magasításra kerül, annak érdekében, hogy a műtárgy és a 

töltés a MÁSZ+1,00 m-es biztonságot biztosítani tudja. A töltés fejlesztése víz és mentett 

oldal irányába szimmetrikusan történik ~1,04 m mértékben. 

Az átalakított műtárgy a következő elemekből áll: 

 Kétaknás csőzsilip aknái 110×220 cm belmérettel, sípfejes csőtaggal egybeépítve 

(12,69 m és 12,24 m hosszban) 

 Közbülső csőtag (1,10×1,40 m) (5,68 m hosszban) 

 Tervezett vízoldali burkolat (24,30 m hosszban, tengelyben mérve) 

 Tervezett mentett oldali burkolat (15,70 m hosszban, tengelyben mérve) 

Az új vasbeton műtárgy összes hossza: 35,01 m lesz.  

 

Mindkét akna tetőszintje 191,16 m B.f.- re épül, mely megegyezik a tervezett zúzottkő 

burkolat szintjével. 

Az aknák tetején kezelőszint lesz kialakítva. A kezelő járda síkja 191,16 m B.f.. A kezelőszint 

mérete 3,80 m × 2,70 m. A vasbeton kezelőjárda vastagsága 30 cm, bejáró hidak nem 

épülnek.  

Az aknákba (mind a mentett oldali, mind a vízoldali esetében) a lejutást acélhágcsó biztosítja.  

Az aknatetőket zárható, elemekből álló tűzi horganyzással ellátott acélrács fedi le, amelyek 

szintén tűzi horganyzott idomacél keretben lesznek elhelyezve. A beépítendő keretet a 

betonozás során kell előre elhelyezni.  

Az aknákon tűzi horganyzott acélkorlát készül, amely dübelezéssel, utólag lesz rögzítve a 

vasbeton lemezhez. 

Az aknákban elzárást biztosító acéltáblák és felhúzó szerkezetek kerülnek beépítésre 

rozsdamentes acélból. 

A Rábába történő becsatlakozásnál betonba rakott terméskő burkolat készül a mederrézsűben 

a kőszórással kialakítandó rézsűlábig 24,30 m hosszban. Az ezt követő terméskő rakat hossza 

4,00 m hosszú. 

A műtárgy teljes hosszában esik a mentett oldali 184,70 m B.f. folyásszintről a vízoldali 

184,57 m B.f. folyásszintig (1,0 %). A műtárgyhoz kétoldalt kapcsolódó árokszakaszok 

mélysége a mentett oldalon 2,62 m, rézsűhajlása 1:1,5, esése 0,5 %, a vízoldalon 3,05 m, 

rézsűhajlása 1:1,5, esése 1,0 %. A burkolat 50 cm vastagságú betonba rakott terméskőből 

készül, alatta 10 cm vastag homokos kavics kerül lefektetésre. A homokos kavics és a termett 

talaj között geotextília képezi az átmenetet. 
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A tervezett kétaknás zsilip főbb műszaki paraméterei 

Zsilip helye 
Rába bal parti I. rendű árvízvédelmi töltés 

2+537tkm szelvénye 

Töltéskorona magassága a 

töltéstengelyben 
191,26 m B.f. 

Folyási fenékszint 184,70 – 184,57 m B.f. 

Zsilip hosszirányú lejtése 1,0 % 

Vízszintes csőtag szabad 

keresztmetszete 
1,20 × 1,40 m 

Vb. szerkezet vastagsága 30 cm 

Zsilipaknák belmérete 1,20 × 2,20 m 

Zsilipakna felső szintje (kezelőtér) 191,16 m B.f. 

Zsilip teljes hossza 35,0 m 

Vízoldali vb. homlokfal szintje 188,00 m B.f. 

Mentett oldali vb. homlokfal szintje 187,60 m B.f. 

 

4.1.9 Gátőrházak, védelmi központok 

4.1.9.1 Szentgotthárdi gátőrház fejlesztése  

A szentgotthárdi gátőrház és szakaszvédelmi központ Szentgotthárd, István király u. 17. szám 

alatt található. 

Az árvíz elleni feladatok ellátásához és a műtárgyak fenntartásához, üzemeltetéséhez 

szükséges védelmi felszerelések, anyagok és eszközök, valamint gépek és berendezések 

tárolásához az árvízvédelmi szakaszon szakaszvédelmi központ létesült. Ez védelmi 

központból, raktárakból és kiszolgáló épületekből áll. 

A gátőrház-telep két épületből áll, egy kétszintes épületben lévő szolgálati lakásból, és 

szolgálati pihenő-blokkból, valamint egy tömegbe épített védelmi központból, kéziraktárból 

és szertárból. A szolgálati lakás és szolgálati pihenő hagyományos szerkezetű: tégla falazat, 

előre gyártott vb. E-gerendás, béléstestes födém, nyeregtetős, síkpala fedésű kétszintes épület. 

A védelmi központ hagyományos szerkezetű: tégla falazatú, a szertárrész vasbeton vázas, 

tégla kitöltő falakkal, síkpala fedésű nyeregtetővel. Az épületek jelenleg már több 

szempontból korszerűtlenek, felújításra szorulnak. A szolgálati lakás és védelmi szállás 

ablakai már nagyrészt cserére kerültek. 

A felújítás, korszerűsítés során a következő munkák történnek a gátőrháznál: 
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- Zsaluzás és állványozás 

- Ácsmunka 

- Vakolás és rabicolás 

- Égéstermék-elvezető rendszerek 

- Tetőfedés 

- Nyílászárók 

- Felületképzés 

- Szigetelés 

- Gázszerelés 

- Bádogozás   

 

4.1.9.2 Körmendi gátőrház és védelmi központ fejlesztése  

A körmendi szakaszvédelmi központ Körmend, Szent Imre herceg u. 55. szám alatt található 

szám alatt található. Az árvíz elleni feladatok ellátásához és a műtárgyak fenntartásához, 

üzemeltetéséhez szükséges védelmi felszerelések, anyagok és eszközök, valamint gépek és 

berendezések tárolásához az árvízvédelmi szakaszon szakaszvédelmi központ létesült. Ez 

védelmi központból, raktárakból és kiszolgáló épületekből áll. 

A gátőrház-telep külön épületben lévő szolgálati lakásból, garázs-tároló épületből, és egy 

tömegbe épített védelmi központból és szertárból áll. A szolgálati lakás hagyományos 

szerkezetű: tégla falazat, előre gyártott vb. E-gerendás, béléstestes födém, eltolt nyeregtetős, 

síkpala fedésű földszintes épület. A védelmi központ hagyományos szerkezetű: tégla falazatú, 

a raktárrész vasbeton vázas, tégla kitöltő falakkal, síkpala fedésű nyeregtetővel. Az épületek 

jelenleg már több szempontból korszerűtlenek, felújításra szorulnak. A védelmi központ 

ablakai már cserére kerültek. 

A felújítás, korszerűsítés során a következő munkák történnek: 

Tetőfelújítás minden épületen: 

- Síkpala tetőfedés és lécezés bontása 

- Tetőfelület fóliázása, ellenlécezése, oromdeszkázat készítése, festése Lindab lemezből 

szegélybádoggal fedése 

- Cserépfedés készítése Terran hornyolt cseréppel, gerinccseréppel 

- 2 db tetőkibúvó beépítése a szolgálati lakás felett 

- Függőeresz-csatorna bontása és Lindab rendszerű csatorna szerelése 

- Födém hőszigetelése a szolgálati lakás felett 15 cm ásványgyapot paplannal, ill. 20 cm 

vtg. polisztirol lemezzel 

Szolgálati lakás felújítása, korszerűsítése 

Nyílászárók cseréje 

- Meglévő fa ablakok és bejárati ajtók bontása és műanyag ablakok beépítése külső-

belső könyöklővel 

Külső építmények a szolgálati lakásnál 

- Korszerűtlen üvegezett veranda bontása, helyette fa szerkezetű tornác építése 

- Kazánház építmény építése az épület mellett  

- Szennyvízcsatorna új bekötése 
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Homlokzat hőszigetelése  

- Állványépítés 

- Laza vakolatok leverése, vakolatjavítás 

- Lábazat hőszigetelése 6 cm vtg. zártcellás XPS hőszigetelő lemezzel, burkoló lapok 

ragasztása 

- Homlokzat hőszigetelése 12 cm vtg. polisztirol EPS szigetelő lemezzel, ablakkávák 

kialakítása, homlokzat színezése 

Fűtéskorszerűsítés 

- Gázkazán cseréje, fali kondenzációs gázkazán beszerelése, radiátorok cseréje, 

szükséges központi fűtés szereléssel a szolgálati lakásban 

- Alternatív fűtésként vegyes tüzelésű kazán beszerelése, csatlakozása a radiátoros 

központi fűtésre a szolgálati lakásban 

- Gázszerelés épületen belül, fali kondenzációs gázkazán beszerelése, radiátoros 

központi fűtés szerelése a védelmi központban 

Védelmi központ felújítása, korszerűsítése (csak a védelmi rész) 

Homlokzat hőszigetelése 

- Laza vakolatok leverése, vakolatjavítás 

- Lábazat hőszigetelése 6 cm vtg. zártcellás XPS hőszigetelő lemezzel, burkoló lapok 

ragasztása 

- Homlokzat hőszigetelése 12 cm vtg. polisztirol EPS szigetelő lemezzel, ablakkávák 

kialakítása, homlokzat színezése 

Fűtéskorszerűsítés: 

- Vízteres kandalló és hozzá csatlakozó radiátoros központi fűtés szerelés 

Belső felújítás 

- Belső ajtók felújítása, mázolása 

- Falfelületek és mennyezetek festése 

 

4.1.9.3 Sárvári szakaszvédelmi központ felújítása 

A sárvári szakaszvédelmi központ Sárvár, Esze Tamás u. 42. szám alatt található. Az árvíz 

elleni feladatok ellátásához és a műtárgyak fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges 

védelmi felszerelések, anyagok és eszközök, valamint gépek és berendezések tárolásához az 

árvízvédelmi szakaszon szakaszvédelmi központ létesült. Ez védelmi központból, raktárakból 

és kiszolgáló épületekből áll. 

A gátőrház 20,00×9,20 m külső befoglaló méretű, hagyományos szerkezetű: tégla falazat, 

előre gyártott vb. E-gerendás, béléstestes födém, nyeregtetős, síkpala fedésű földszintes 

épület. Az épület jelenleg már több szempontból korszerűtlen, felújításra szorul. A felújítás 

elkezdődött, a lakásrészen az ablakok cseréje megtörtént. 

A felújítás, korszerűsítés során a következő munkák történnek: 

Tetőfelújítás mindhárom épületen (gátőrház, szertár, melléképület: 

- Síkpala tetőfedés és lécezés bontása 
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- Tetőfelület fóliázása, ellenlécezése, oromdeszkázat készítése, festése Lindab lemezből 

szegélybádoggal fedése 

- Cserépfedés készítése Tondach hornyolt cseréppel, gerinccseréppel 

- 4 db tetőkibúvó beépítése a gátőrházon 

- Függőeresz-csatorna bontása és Lindab rendszerű csatorna szerelése 

- Födém hőszigetelése a gátőrházon 15 cm ásványgyapot paplannal 

Nyílászárók cseréje, felújítása a gátőrházon 

- Meglévő fa ablakok és bejárati ajtók bontása és műanyag ablakok beépítése a védelmi 

központ részen és a közös előtérben 

- Nyílásbontás, Porotherm áthidalók beépítésével, nyílásszűkítés, javító kőművesmunka 

új ablak elhelyezéséhez 

- Külső alu lemez és belső műanyag ablakkönyöklő elhelyezése minden ablakhoz 

Homlokzat hőszigetelése a gátőrházon 

- Állványépítés 

- Laza vakolatok leverése, vakolatjavítás 

- Lábazat hőszigetelése 6 cm vtg. zártcellás XPS hőszigetelő lemezzel, burkoló lapok 

ragasztása 

- Homlokzat hőszigetelése 12 cm vtg. polisztirol EPS szigetelő lemezzel, ablakkávák 

kialakítása, homlokzat színezése 

Fűtéskorszerűsítés 

- Fűtőhelyiség kialakítása a padlásfeljáró és közös előtér egy részének felhasználásával, 

válaszfal bontással, Ytong válaszfallapokból, új ajtók beépítésével, födémnyílás 

lezárása gipszkarton szerkezettel, T30 tűzállóságú, lehúzható padlásfeljáróval, 

lapburkolás, festés 

- Kémény építése Schiedel UNI rendszerű elemekből 

- Vegyes tüzelésű kazán beszerelése, radiátoros központi fűtés szerelése a szolgálati 

lakásban 

- Gázszerelés épületen belül, fali kondenzációs gázkazán beszerelése, radiátoros 

központi fűtés szerelése a védelmi központban 

Védelmi központ felújítása, korszerűsítése 

- Padlóburkolat készítése meglévő burkolatra laminált padlóból irodában, tárgyalóban 

- Padlóburkolat készítése meglévő burkolatra járólappal előtérben, közlekedőben, 

teakonyhában, zuhanyzóban, WC-ben és előterében 

- Előlépcső burkolása csúszásmentes járólappal, a fellépők módosításával 

- Belső ajtók felújítása, mázolása 

- Falfelületek és mennyezetek festése 

- Konyhabútor beépítése mosogatóval és szerelvényezéssel 

- Irodabútorok cseréje 

- Teljes villamos rendszer felújítása 

- Informatikai rendszer fejlesztése 

Szolgálati lakás felújítása 

- Padlóburkolat készítése meglévő burkolatra laminált padlóból szobákban 
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- Padlóburkolat készítése meglévő burkolatra járólappal előtérben, közlekedőben, 

étkezőben, konyhában, fürdőben és WC-ben 

- Előlépcső burkolása csúszásmentes járólappal, a fellépők módosításával 

- Vizesblokk (fürdő, WC) felújítása, berendezések, szerelvények cseréje 

- Konyhabútor beépítése mosogatóval és szerelvényezéssel 

- Gáztűzhely beszerelése gázszereléssel 

- Gáz vízmelegítő-tároló beszerelése gázszereléssel, égéstermék kivezetéssel 

- Cserépkályha felújítása 

- Belső ajtók felújítása, mázolása 

- Falfelületek és mennyezetek festése 

Külső felújítások 

- Bejárati járda építése térkőből, szegélyezéssel 

 

4.1.10 Vízrajzi fejlesztések 

4.1.10.1 Vízrajzi törzsállomásokon javasolt munkák 

 

Körmend, Rába vízmérce állomás (I. prioritás)  

- Vízmérce átépítése. Acélszerkezetű, állítható lapvízmérce kialakítása (tervezés, 

mederrézsű, lábazat, acélszerkezet, rézsűburkolat)  

Elvégzendő feladatok:  

Kiviteli terv készítése, geodéziai felméréssel. Meglévő vb. gerendás és nem 

állítható fekvő vízmérce elbontása. Fekvő vízmérce alépítményének felújítása 

állítható rozsdamentes acélszerkezetű vízmércére történő átépítéssel a teljes mérési 

tartományban. A vízmérce melletti rézsűburkolat helyreállítása és építése. A 

burkoltatok csatlakoztatása a mederrézsűhöz és a lábazati kőrakathoz. 

 

T.szám Állomás neve EOV X EOV Y Helyrajzi szám 

000343 Rába, Körmend 187 575 464 729 0254/185, 0254/182  

 

Sárvár, Rába vízmérce állomás (III. prioritás) 

- Meglévő vízmérce házikó elbontása (alap maradhat a töltéstestben) 

Elvégzendő feladatok:  

Kiviteli helyszínrajz (bontás, kábelezés, védőcső fektetés árvízvédelmi töltésben). 

Vízmérce tégla házikó elbontása (falak, tető, lépcső). Új acél védőház építése tartó 

oszlopra szerelve a töltés koronánál. Távközlő földkábel feltárása és szerelése. Új 

kábelvédőcső fektetése acél védőház és meglévő szerelő akna között. 

Tereprendezés. 

 

T.szám Állomás neve EOV X EOV Y Helyrajzi szám 

000344 Rába, Sárvár 213 526 491 521 0346/2, 0330/1 
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4.1.10.2 Hídra szerelhető, radaros távmérő vízszintregisztrálók  

 

Rába folyó  

- 3 közúti hídra (Csörötnek, Ikervár, Rábagyarmat) 

- 3 ártéri közúti hídra (Vasvár, Sótony, Döröske) 

 

Elvégzendő feladatok, állomásonként (összesen 6db): 

Helyszíni egyeztetés a mérőállomásnál (műszerdoboz, szerkezet, tartórendszer, 

védelem, biztonsági elemek). 

Műszerezési feladatok megoldása (radar szenzor (HW, SW) illesztés a távmérő 

állomáshoz, energiaellátás biztosítása). 

Helyszíni kivitelezési munkálatok elvégzése (lapvízmérce hídra szerelése). 

Mérőállomás árvízi célú távmérő rendszerbe való illesztése, üzembe helyezés. 

 

T.szám Állomás neve EOV X EOV Y Hrsz. 

160004 Rába, Ikervár 209 331 487 480 0137 

160006 Rába ártér II., Sótony 209 027 490 092 049 

160104 Rába, Csörötnek 182 161 445 916 bt 367 

160131 Rába, Rábagyarmat árvízi vm. 181 827 450 516 014/20 

160141 Csörnöc, Vasvár árvízi vm. 192 827 477 931 0369 

160148 Rába ártér (Csörnöc-p.), Döröske árvízi vm. 189 175 471 472 0157/4 

 

 

4.1.10.3 Egyéb árvízi vízmércéknél szükséges munkák 

Lapincs árapasztó vápa vízmércék kiváltása (II. prioritás) 

- Vápa feletti Szentgotthárd-Rábafüzes közúti hídra szerelhető, radaros, távmérő 

vízszintregisztráló létesítése 

Elvégzendő feladatok: 

Helyszíni egyeztetés a mérőállomásnál (műszerdoboz, szerkezet, tartórendszer, 

védelem, biztonsági elemek). 

Műszerezési feladatok megoldása (radar szenzor (HW, SW) illesztés a távmérő 

állomáshoz, energiaellátás biztosítása). 

Helyszíni kivitelezési munkálatok elvégzése (lapvízmérce hídra szerelése). 

Mérőállomás árvízi célú távmérő rendszerbe való illesztése, üzembe helyezés. 

 

T.szám Állomás neve EOV X EOV Y Hrsz. 
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160120 Lapincs árapasztó vápa, Szentgotthárd 2.szelv. 184 579 439 638 0241/2 

 

Láhn-p.-Vasszentmihály vízmérce távmérővé tétele 

- Vízszintérzékelő távmérő berendezés beépítése szerelése 

Elvégzendő feladatok:  

Műszerezési feladatok megoldása (vízszintmérő, kommunikációs eszköz- és 

szolgáltatás, energiaellátás biztosítása). 

Helyszíni kivitelezési munkálatok (meglévő acélszerkezetek karbantartása). 

Mérőállomás árvízi célú távmérő rendszerbe való illesztése, üzembe helyezés. 

 

T.szám Állomás neve EOV X EOV Y Hrsz. 

160121 Lahn-patak, Vasszentmihály 1.sz. 183 549 448 895 0103 

 

Rába ártér, Vörös-patak, Csákánydoroszló ártéri vízmérce (I. prioritás) 

- Közúti hídra szerelhető radaros, távmérő vízszintregisztráló létesítése  

a Rába-völgyi víz és a Vörös p. árvizeinek mérésére 

 

Elvégzendő feladatok:  

Helyszíni egyeztetés a mérőállomásnál (műszerdoboz, szerkezet, tartórendszer, 

védelem, biztonsági elemek). 

Műszerezési feladatok megoldása (radar szenzor (HW,SW) illesztés a távmérő 

állomáshoz, energiaellátás biztosítása). 

Helyszíni kivitelezési munkálatok elvégzése (lapvízmérce hídra szerelése). 

Mérőállomás árvízi célú távmérő rendszerbe való illesztése, üzembe helyezés. 

 

T.szám Állomás neve EOV X EOV Y Hrsz. 

160172 Rába ártér (Vörös-p.), Csákánydoroszló árvízi vm. 183 825 456 605 bt, 570 

 

4.1.11 Bontási munkák 

 

Szentgotthárdon a bontásra kerülő épületek a kaszagyár területén, a Rába felőli (keleti) 

telekhatáron vagy annak közvetlen közelében állnak. Az épületek nem állnak helyi védelem 

alatt. Az alábbi épületek, alépítményeinek, csatlakozó vezetékeinek, közműveinek, kiegészítő 

létesítményeinek elbontása a védvonal fejlesztés megkezdése előtt a kivitelező feladata. 

A sorszámozás dél felől északi irányba növekvő számok szerint: 

1. Lapostetős csarnok (volt kazánház), 30 cm vtg. B30 téglablokk falazatú, egy 

keresztirányú belső fallal. A hosszfalak felső 150 cm-es sávja dupla kopilit üveg és acél 

keretes ablak, alatta körbefutó vb. koszorú. Külső falakban 2 db 380×380 cm-es és 1 db 
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320×320 cm-es kapunyílás. Tető (födém) kereszt irányban összefordított hengerelt U 

gerendákon acél trapézlemez, hőszigetelés, 8 cm háló vasalású (?) beton lemez és bitumenes 

lemez szigetelés bádogszegéllyel. Padozata beton, padlócsatornákkal. Kívül kőporos, belül 

sima vakolat. 3 oldalról 1 m széles beton járda. 

Méretek: szélessége 7,80 m, hossza 30,50 m, belmagasság 6,00 m, teljes magasság 6,30 m, 

bruttó befoglaló méret: 1499 lm3 

 

2. Lapostetős csarnok (a 3. sz. épülettel szerkezetileg függetlenül összeépítve), 38 cm 

vtg. kisméretű tégla falazatú, 2 keresztirányú belső fallal. A hosszfalakban 10+12 db 270×270 

cm-es szögacél keretes üvegfelületek (pm: 1,20 m), felettük egy. vb. áthidalók és 2 db 

300×300 cm-es kapukeret, felettük egy. vb. áthidalók. Minden második ablakközben tégla 

erősítő pillér az áthidalók alsó szintjéig (+3,90 m). Födém szintjén körbefutó vb. koszorú. 

Tető (födém) kereszt irányban monolit vasbeton gerendák, közötte tégla betétes vb. lemez 

(horcsik), felette lejtésképző 20-30 cm salakfeltöltés, 8 cm háló vasalású (?) beton lemez 20-

20 cm párkánykialakítással és bitumenes lemez szigetelés bádogszegéllyel. Padozata beton, 

töredezett. Kívül kőporos, belül sima vakolat.  Épület előtt kb. 3 m széles beton térburkolat. 

Méretek: szélessége 9,00 m, hossza 33,00 m, belmagassága 5,50 m, teljes magasság 5,90 m, 

bruttó befoglaló méret: 1752 lm3 

 

3. Lapostetős csarnok (a 2. sz. épülettel szerkezetileg függetlenül összeépítve), 38 cm 

vtg. kisméretű tégla falazatú, 3 keresztirányú belső fallal. A hosszfalakban 19+22 db 270×270 

cm-es szögacél keretes üvegfelületek (pm: 1,20 m), felettük monolit vb. gerenda, és 3 db 

300×300 cm-es kapukeret, felettük egy. vb. áthidalók. A végfalon 2 db 220×220 cm-es 

kapukeret, felettük egy. vb. áthidalók.  Minden második ablakközben tégla erősítő pillér az 

áthidalók alsó szintjéig (+3,90 m). Födém szintjén körbefutó vb. koszorú. Tető (födém) 

kereszt irányban monolit vasbeton gerendák, közötte tégla betétes vb. lemez (horcsik) 

lejtésben, felette 20 cm salakfeltöltés, 8 cm háló vasalású (?) beton lemez 20-20 cm 

párkánykialakítással és bitumenes lemez szigetelés bádogszegéllyel. Padozata beton, 

töredezett. Kívül kőporos, belül sima vakolat.  Épület előtt kb. 3 m széles beton térburkolat. 

Méretek: szélessége 9,00 m, hossza 55,00 m, belmagassága 4,30 m, teljes magasság 4,70 m, 

bruttó befoglaló méret: 2327 lm3 

 

4. Enyhe lejtésű tetejű, fa szerkezetű, hullámpala oldalfal-borítású és tetőfedésű tároló 1 

db 380×380 cm-es deszka kapuval. Padozata beton. 

Méretek: szélessége 6,00 m, hossza 10,00 m, teljes magasság átlag 4,20 m, bruttó befoglaló 

méret: 246 lm3 

 

5. L-alakú alaprajzú épület enyhe lejtésű, fagerendás félnyereg, hullámpala fedésű 

tetővel. 25 cm vtg. km. tégla falazat, erősítő pillérekkel, fa ablakokkal, ajtókkal. Kereszt 

irányban 4 db válaszfal km. téglából. 2 db falazott kémény. Kívül-belül sima vakolat. 

Padozata beton. 

Méretek: szélessége 7,10 m, hossza 31,50 m, a keresztszárny 6,70 m × 7,00 m, teljes 

magasság átlag 4,00 m, bruttó befoglaló méret: 1082 lm3 
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6. Enyhe lejtésű, fagerendás (szelemenes) nyeregtetejű épület, hullámpala fedésű tetővel. 

25 cm vtg. km. tégla falazat, acél keretes ablakokkal, ajtónyílásokkal. Hossz- és 

keresztirányban 1-1 db válaszfal km. téglából. Kívül-belül sima vakolat. Padozata beton. 

Méretek: szélessége 6,00 m, hossza 7,00 m, teljes magasság átlag 3,20 m, bruttó befoglaló 

méret: 134 lm3 

 

7. Acél cső lábakon, enyhe lejtésű, nyeregtetős fedett, oldalt nyitott tároló szín, szögacél 

rácsos gerendás, hullámpala fedésű tetővel. Padozata beton. 

Méretek: szélessége 11,00 m, hossza 11,00 m, teljes magasság átlag 3,00 m, bruttó befoglaló 

méret: 364 lm3 

 

8. Nyeregtetős téglaépület  60 fm  

Méretek: szélessége 3,70 m, hossza 9,30 m, 

 

9. Vasalt beton paneles kerítés 240 cm magas  60 fm  

 

10. Tégla kerítés 25 cm vtg, 220 cm magas 45 fm  

 

11. Az 1-3. épületek keleti oldalán, acél lábakon, de részben a homlokzatra, tetőre 

telepített hőtáv-vezetéki és egyéb technológiai csövek futnak. Hossza összesen kb. 600 

fm  

 

12. Kéménybekötés kb. 1×1 m keresztmetszetű lemezből szerelt kürtő 20 fm  

 

 

4.2 Az ÉDUVIZIG működési területén levő projektelemek 

4.2.1 A Tervezett fejlesztés általános ismertetése 

4.2.1.1 A tervezett vízilétesítmények célja 

 A tervezett fejlesztés célul tűzi ki a Rába folyó Sárvár-Győr közötti szakaszának egy 

helyszínén az árvízi levezető képesség lokális javítását, amely által az adott folyószakasz 

árvízvédelmi töltéseinek terhelése, így a térség árvízi veszélyeztetettsége is csökkenthető. A 

másik fontos cél a kijelölt Rába jobbparti szükségtározó területén elhelyezkedő települések 

árvízvédelmének fejlesztése, a lakott területeket mentesítő védvonalak kiépítése. A 

célkitűzések valós szükségleteket jelenítenek meg, hiszen a tervezett fejlesztések 

megvalósításával lakott területek, az ott élő emberek és vagyon árvízi biztonsága teremthető 

meg. 
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4.2.1.2 Tervezett létesítmények általános bemutatása 

4.2.1.2.1 Mentett oldali beavatkozások általános ismertetése 

A Rába jobbparti kijelölt szükségtározó területén öt település érintett kisebb vagy nagyobb 

területen az elöntéssel egy esetleges tározó nyitás során. Az egyes településrészek védelme 

érdekében szükséges kiépíteni a települési körtöltéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi 

előírások alapján másodrendű védvonal besorolást kapnak. 

Az érintett települések az alábbiak: Ostffyasszonyfa, Csönge, Kenyeri, Pápoc és 

Kemenesszentpéter. A másodrendű árvízvédelmi vonalak az alábbi paraméterekkel kerülnek 

kiépítésre: 

 

 3 m nettó koronaszélesség, 

 1:2 rézsűhajlás a víz és mentett oldalon egyaránt, 

 50 cm-es magassági biztonság alkalmazása, 

 maximum 6 méteres előterek (szükség esetén csökkenthető): 3 m gyep + 3 m kavicsos 

út víz és/vagy mentett oldalon. 

 megfelelő szivárgási paramétereket biztosító töltéstest. 

 a körtöltések épülhetnek homogén szerkezettel, töltésépítésre alkalmas földanyagból, 

vagy szerkezetes töltésként vízzáró kötött maggal és szemcsés anyagú háttöltéssel. A 

végleges műszaki megoldást a rendelkezésre álló anyagminőségek és mennyiségek 

ismeretében kell kiválasztani, és a kiviteli tervben véglegesíteni. 

A keresztező utaknál, illetve, ahol hosszabb szakaszon nincs átjárási lehetőség (kb. 500 

méterenként) rámpákat kell kialakítani. A különböző keresztezések szelvényében 

(burkolt/burkolatlan út, vízfolyás, árok, stb.) a keresztező út kiemelése vagy kulisszanyílás és 

tartalék depóniák kialakítása szükséges. 

A Rába jobbparti szükségtározó egy dinamikus tározó, amelyben a vízlevezetés feltételeinek 

biztosítása ugyanúgy fontos, mint a nagyvízi mederben. A Rába mértékadó árvízi hozamát a 

hullámtéren és a szükségtározóban 2/3 – 1/3 arányban megosztva, párhuzamosan szükséges 

levezetni. A numerikus hidrodinamikai modellvizsgálatok eredményei alapján a mentett oldali 

vízlevezetés kritikus szelvénye Pápoc térségében a jelenleg is meglévő természetes, illetve a 

másodrendű védvonal kiépítésével létrejövő szűkület. Ezen a helyen szükséges a lefolyási 

szelvény bővítése a kiemelt földutak lesüllyesztésével és tereprendezéssel, valamint az 

érdesség csökkentése a területhasználatok megváltoztatásával. 

4.2.1.2.2 Hullámtéri beavatkozások általános ismertetése 

A Rába jobbparti szükségtározó igénybevétele esetén is csak korlátozott vízhozam vezethető 

ki a mentett oldalra, ugyanis a Pápoci szűkület hozam átbocsátó kapacitása véges. Ennek 

megfelelően a Rába Sárvár alatti folyószakaszának árvízvédelme érdekében kiemelten fontos 

a hullámtéri levezető képesség javítása. 

Jelenleg a folyó nagyvízi medre erősen benőtt, jelentős területen folyik erdőművelés, ami 

kedvezőtlenül befolyásolja a tetőző vízszinteket mértékadó árvízi helyzetben. 

A hullámtéri beavatkozások között a Rába-völgy projekt I. ütemében szükséges egy nagyvízi 

levezető sáv és árapasztó vápa kialakítása. Az fővédvonalat terhelő árvízszintek csökkentése 

érdekében létrehozott nagyvízi levezető vápából kikerülő földanyagot a hullámtérből ki kell 

szállítani, és a Pápoci másodrendű árvízvédelmi töltés kiépítéséhez kell felhasználni 

(földanyag a nagyvízi meder területén még ideiglenesen sem deponálható). 
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4.2.1.2.3 01.08. árvízvédelmi szakasz fejlesztésének általános ismertetése 

Rába balparti töltés mentén a 0+440 és 0+710 töltésszelvények közötti szakaszon (Győr, 

Belterület, Mihálkovics T. sétány) az előírásoknak megfelelő keresztmetszeti és magassági 

kiépítettség mellett árvizek idején a töltés alatt, a kavicsos altalajon keresztül jelentős 

mennyiségű szivárgás – talpszivárgás és fakadóvizek megjelenése – tapasztalható mind a 

terepszinten, mind az épületek pincéjében. Az árvízi károk minimalizálása érdekében az 

érintet védvonal szakasz mentett oldalán megcsapoló rendszer (nyomáscsökkentő kutak, 

gyűjtő-elvezető rendszer, szivattyús átemelő) kerül kiépítésre. 

 

4.2.2 A tervezett árvízvédelmi fejlesztés részletes ismertetése 

4.2.2.1 Mentett oldali beavatkozások részletes ismertetése 

4.2.2.1.1 Ostffyasszonyfa 

Az Ostffyasszonyfai másodrendű védvonal nyomvonalának meghatározásakor műszaki célok, 

alapelvek teljesítésén túl a megszerzendő ingatlanok számának minimalizálása volt a cél. 

Ennek megfelelően a nyomvonal legnagyobb arányban mezőgazdasági művelés alatt álló 

területeket vesz igénybe, de érint meglévő önkormányzati utakat is. A tervezett védvonal 

keresztezi a 8452. számú (Celldömölk-Uraiújfalu) közutat a Lánka-patak és a beépített 

településrész között. Közúti keresztezésben kulisszanyílás és a töltésre vezető rámpák 

kialakítása szükséges, az elzáráshoz szükséges földmennyiséget pedig a lehető legközelebb 

helyezzük el egy töltéshez kapcsolódó depónia formájában. 

A tervezett nyomvonal két helyen (0+431 és 1+412 tkm) keresztezi a Lánka-patak 

mellékágát. A tapasztalatok alapján ez a meder az év nagy részében nem szállít vizet, az 

altalaj és a jellemző talajvízszint figyelembevételével nagyobb vízhozam lefolyására nem kell 

számítani a Lánka-patak mellékágában.  A felső keresztezésnél áttölthető a meder, a terepen 

lefolyó vizek töltéstől való távol tartására a vízoldalon szivárgó árok kialakítása szükséges a 

keresztezés szelvénye és a Lánka-patak közötti szakaszon. Az alsó keresztezésben az 

esetlegesen megjelenő nagyobb mennyiségű, belterületi víz vagy a Cser-ár átvezetése 

érdekében kulisszanyílás és tartalék depónia kerül kialakításra. 

A tervezett védvonal magassági vonalvezetésére három szakaszra bontható. A 8452. sz. közút 

a szükségtározóban kisebb lokális visszaduzzasztást okoz, ezért a közúti keresztezés alatt és 

felett (a 0+500 és 1+000 tkm közötti szakaszon) 1,5 ‰, míg a köröltés többi szakaszán 0,3 ‰ 

eséssel kerül kialakításra. A kiépítendő töltéstest magassága jellemzően 1,5-2,0 méter, de a 

mélyvonulatok és a magasparti bekötés környezetében lesznek ettől eltérő magasságú 

szakaszok is. 

 

Ostffyasszonyfai másodrendű védvonal főbb műszaki paraméterei 

Teljes hossza 2003 m 

Töltésépítés új nyomvonalon 0+000 – 0+787 tkm 

0+900 – 2+003 tkm 

1890 m 
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Meglévő földút kiemelése 0+787 – 0+900 tkm 

113 m 

Magaspart nincs magasparti szakasz 

Földmű nettó koronaszélesség 3,0 m 

Rézsűhajlás (vízoldali)  1:2 

Rézsűhajlás (mentett oldali) 1:2 

Szükségtározó elöntési szint 144,69 m B.f. – 145,68 m B.f. 

Árvízi biztonság +0,50 m 

Töltés nettó koronaszint 145,12 m B.f. – 146,29 m B.f. 

Szivárgó árok (ill. Lánka-patak mellékág 

kiváltása) készül (50 cm fenékszélesség, 50 

cm átlagos mélység, 1:1,5 hajlású rézsűk) 

0+431 – 0+560 tkm mentett oldal 

0+900 – 1+413 tkm vízoldal 

1+413 – 1+490 tkm mentett oldal 

1+750 – 1+860 tkm vízoldal 

Védvonal jellemző pontjai, műtárgyai 0+000 

Védvonal kezdete, bekötés a földútba 

0+431 

Lánka-patak mellékág keresztezése, 

kulisszanyílás és egyoldali tartalék 

depónia kialakítása 

0+787 

Közút keresztezése, kulisszanyílás és 

egyoldali tartalék depónia kialakítása 

Földút kiemelése a kiépítési szintre 

0+912 

Szivárgó árok átvezetése földút alatt 
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1+413 

Lánka-patak mellékág keresztezése 

(áttöltés) 

1+490 

Földút keresztezése, rámpák kialakítása 

1+929 

Földút keresztezése, rámpák kialakítása 

2+003 

Védvonal vége, bekötés a földútba 

 

 

Szivárgó árok átvezetése földút alatt a 0+912 tkm szelvényben 

Műtárgy helye 0+912 tkm (védvonalon kívül, vízoldali 

rámpa alatt) 

Befogadó Lánka-patak 13,420 cskm 

Műtárgy anyaga beton csőáteresz 

Hossz 20 m 

Átmérő 0,8 m 

folyásfenék szint  142,70 – 142,65 m B.f. 

befogadó fenékszint 141,57 m B.f. 

4.2.2.1.2 Csönge 

A 2D numerikus hidrodinamikai modellezés rendelkezésre álló eredményei alapján Csönge 

település lakott részeit megközelíti ugyan, de nem éri el az elöntés szükségtározó megnyitás 

esetén. Mivel a magassági biztonság azonban nincs meg ezeken a területeken, célszerű az 

esetleges kiépítéshez szükséges területet megszerezni és védekezésre alkalmas magaspartként 

gyepes művelés alatt fenntartani annak érdekében, hogy a későbbiek során, egy esetleges 

elöntés veszélyekor gördülékenyen lehessen beavatkozni. A javasolt nyomvonal többnyire a 

meglévő önkormányzati utat venné igénybe, annak keleti és nyugati végén gondoskodni kell a 

magasparti bekötés nyomvonalának kialakításáról. 
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Csöngei védekezésre alkalmas magaspart főbb műszaki paraméterei 

Teljes hossza 991 m 

Tereprendezés, védekezésre alkalmas 

gyepfelület kialakítása 

0+000 – 0+127 tkm 

0+722 – 0+991 tkm 

396 m 

Meglévő önkormányzati ingatlan 

(közút / járda) 

0+127 – 0+722 tkm 

595 m 

Szükségtározó elöntési szint 141,68 m B.f. – 141,72 m B.f. 

Védvonal jellemző pontjai 0+000 

Védvonal kezdete, bekötés a közútba 

0+991 

Védvonal vége 

 

4.2.2.1.3 Kenyeri 

A tervezett védvonal keresztezi a 8611. sz. (Kossuth utca) burkolt közutat, a keresztezés 

szelvényében kulisszanyílás és a töltésre vezető rámpák kialakítása szükséges, az elzáráshoz 

szükséges földmennyiséget pedig a lehető legközelebb deponálni kell. Az érintett ingatlanok 

többsége szántó vagy rét/legelő művelésű, egy rövid szakasz pedig a település északi részén 

lévő földúton vezet, amelyet ki kell emelni a megfelelő kiépítési szintre és biztosítani kell a 

rávezető rámpák kialakítását. A földút alatt található egy mára funkcióját vesztett áteresz 

(0+558 tkm), melyet el kell bontani. 

A Lánka-patak és a beépített településrész közötti legelő lefolyástalan terület lesz a védmű 

megépülése után, azonban az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján ezen a területen és a 

Lánka-patak holtmedrében elszikkadnak a településen keletkező vizek. A jó 

áteresztőképességű altalaj és a talajvízviszonyok miatt nem kell jelentős felszíni lefolyással 

számítani itt (a Lánka-patak medre sem szállít vizet jó ideje). 

A tervezett védvonal magassági vonalvezetése egységes, 0,5 ‰ eséssel kerül kialakításra a 

tározóban kialakuló felszínesésnek megfelelően. A kiépítendő töltéstest magassága 

jellemzően 1,0-1,5 méter nagyságrendű, de a mélyvonulatok és a magasparti bekötés 

környezetében lesznek ettől eltérő magasságú szakaszok is. 
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Kenyeri másodrendű védvonal főbb műszaki paraméterei 

Teljes hossza 1383 m 

Töltésépítés új nyomvonalon 0+000 – 0+480 tkm 

0+655 – 1+383 tkm 

1208 m 

Meglévő földút kiemelése 0+480 – 0+655 tkm 

175 m 

Magaspart nincs magasparti szakasz 

Földmű nettó koronaszélesség 3,0 m 

Rézsűhajlás (vízoldali)  1:2 

Rézsűhajlás (mentett oldali) 1:2 

Szükségtározó elöntési szint 137,50 m B.f. – 138,11 m B.f. 

Árvízi biztonság +0,50 m 

Töltés nettó koronaszint 137,91 m B.f. – 138,59 m B.f. 

Védvonal jellemző pontjai, műtárgyai 0+000 

Védvonal kezdete, bekötés a közútba 

0+527 

Közút keresztezése, kulisszanyílás és 

egyoldali tartalék depónia kialakítása 

0+558 

Áteresz elbontása 

0+655 

Vízoldali rámpa kialakítása 

1+383 
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Védvonal vége, bekötés a földútba 

 

4.2.2.1.4 Pápoc 

A Rába jobbparti szükségtározóban Pápoc település (természetes terepgeometriai 

elhelyezkedéséből adódóan) a leginkább veszélyeztetett elöntéssel. Az árvízvédelmi 

fővédvonal és a magasabban fekvő belterületi részek között lévő szűkület a mentett oldali 

vízlevezetés legszűkebb keresztmetszete. Pápoc esetében a szűkület vízlevezető képességének 

javítása az 1+270 és 1+460 tkm szelvények között történik. Fő cél a természetes szűkület 

vízemésztő képességének javítása, a jelenlegi viszonyok mellett kb. 1,5 méteres 

visszaduzzasztás csökkentése. A legjelentősebb beavatkozások a magasan vezetett földutak 

visszabontása, egy vápa létrehozása, melynek hosszirányú esése ~3 ezrelék, az eredeti 

terepszintbe való bekötése pedig 1:10 hajlással történik hossz és kereszt irányban egyaránt. 

További szükséges intézkedés a szűkületben jelenleg erdőművelési ágú ingatlanok kivonatása 

és átalakítása gyepes területté. 

A tervezett nyomvonal keresztezi a fővédvonalra vezető földutat a szűkület szelvényében, a 

keresztezés szelvényében (1+343 tkm) kulisszanyílás és a töltésre vezető rámpák kialakítása 

szükséges, az elzáráshoz szükséges földmennyiséget pedig a lehető legközelebb, a védvonal 

magasparti bekötésénél deponálni kell. A mentett oldali levezetést javító beavatkozások 

között szerepel a fenti út lesüllyesztése, tehát a rámpák átalakítása/kialakítása során 

figyelembe kell venni, hogy az hidraulikailag kedvező legyen. Ennek érdekében meg kell 

szüntetni a fővédvonalra vezető rámpát és utat, illetve át kell helyezni azokat a szűkület fölé. 

A 2D numerikus hidrodinamikai modellezés rendelkezésre álló eredményei alapján a tervezett 

nyomvonal mentén található egy magasparti szakasz, amely mentén a szükségtározó 

megnyitása esetén nem érint az elöntés beépített területeket. Ez a magasparti szakasz a 

védvonal részét képezi, a szelvényezés ezen a szakaszon is folytonos. 

A tervezett másodrendű védvonal két helyen is keresztezi a Lánka-patakot Pápoc nyugati 

részén, ezért a fejlesztéshez kapcsolódóan szükséges a meder áthelyezése ezen a szakaszon. A 

patak új nyomvonala az ún. „Burgenland” településrész mellett fog húzódni a tervezett 

védvonal vízoldalán. A vázolt új meder nyomvonal hossza mintegy 900 méter. 

 

Pápoci másodrendű védvonal főbb műszaki paraméterei 

Teljes hossza 3015 m 

Töltésépítés új nyomvonalon 0+178 – 0+264 tkm 

1+206 – 1+343 tkm 

1+460 – 3+015 tkm 

1778 m 

Meglévő földút kiemelése 0+000 – 0+178 tkm 
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0+264 – 0+370 tkm 

1+343 – 1+460 tkm 

401 m 

Magaspart 0+370 – 1+206 tkm 

836 m 

Földmű nettó koronaszélesség 3,0 m 

Rézsűhajlás (vízoldali)  1:2 

Rézsűhajlás (mentett oldali) 1:2 

Szükségtározó elöntési szint 135,72 m B.f. – 136,96 m B.f. 

Árvízi biztonság +0,50 m 

Töltés nettó koronaszint 136,20 m B.f. – 137,50 m B.f. 

Szivárgó árok készül 

(50 cm fenékszélesség, 50 cm átlagos 

mélység, 1:1,5 hajlású rézsűk) 

1+460 – 1+646 tkm mentett oldal 

 

Védvonal jellemző pontjai, műtárgyai 0+000 

Védvonal kezdete, bekötés a közútba 

0+264 

Mélyvonulat keresztezése, kulisszanyílás 

és egyoldali tartalék depónia kialakítása 

0+370 

Magasparti szakasz kezdete 

1+206 

magasparti szakasz vége 

1+343 

Közút keresztezése, kulisszanyílás és 

egyoldali tartalék depónia kialakítása 
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1+460 

Vízoldali rámpa kialakítása 

1+646 

Földút keresztezése, kulisszanyílás és 

egyoldali tartalék depónia kialakítása 

2+146 

Lánka-patak régi meder áttöltése 

2+547 

Közút keresztezése, kulisszanyílás és 

egyoldali tartalék depónia kialakítása 

2+954 

Lánka-patak régi meder áttöltése 

3+015 

Védvonal vége, bekötés a közútba 

 

 

Áteresz építése a Lánka-patak új mederszakasza és a földút keresztezésébe 

Műtárgy helye 2+547 tkm (Lánka-patak új meder 1+022 

cskm) 

Műtárgy anyaga hullámlemez csőáteresz 

Hossz 20 m 

Átmérő 2,5 m 

Folyásfenék szint  133,23 – 133,20 m B.f. 

Tervezett pályaszint  136,25 m B.f. 

4.2.2.1.5 Kemenesszentpéter 

Kemenesszentpéter a kijelölt Rába jobbparti szükségtározó alsó részén, a megnyitási helytől 

legtávolabb helyezkedik el, ezért az esetleges tározónyitástól számítva itt nagyobb védekezési 

időelőnnyel számolhatunk, mint a többi település esetén. Ezért ebben az esetben a Rába-völgy 
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projekt I. ütemében nem kerül kiépítésre a másodrendű védvonal az elöntési szint + 0,5 m 

biztonsági szintre. 

Kemenesszentpéter esetében (Csöngéhez hasonlóan) védekezésre alkalmas magaspart kerül 

kialakításra a projekt I. ütemében, amely azt jelenti, hogy a teljes nyomvonal mentén 3 méter 

szélességben és 30 cm vastagságban kavicsolt út építendő, a majdani (II. ütemben kiépítendő) 

védvonal teljes szélességében – mentett-és vízoldali fenntartó sávokat is figyelembe véve – 

pedig terepkiegyenlítés és gyepes sav kialakítása szükséges. 

 

Kemenesszentpéteri védekezésre alkalmas magaspart főbb műszaki paraméterei 

Teljes hossza 2062 m 

Szükségtározó elöntési szint 127,29 m B.f. – 128,00 m B.f. 

Védvonal jellemző pontjai, műtárgyai 0+000 

Védvonal kezdete, bekötés a földútba 

0+433 

Földút keresztezése 

0+640 

Földút keresztezése 

1+832 

Közút keresztezése 

2+062 

Védvonal vége, bekötés a közútba 

 

4.2.2.2 Hullámtéri beavatkozások részletes ismertetése 

A hullámtéri beavatkozások között kiválasztottuk azokat a szelvényeket, amelyekben 

kiemelten fontos a nagyvízi levezető képesség javítása. Ezeken a helyszíneken árapasztó 

vápák kotrása és/vagy gyepes nagyvízi levezető sávok kialakítása szükséges. Szintén 

árvízvédelmi célokat szolgál a hidak szelvényének rendezése, melyek a nagyvízi meder árvízi 

levezető képessége szempontjából a legszűkebb keresztmetszetek. 

A beavatkozások tervezésekor figyelembe vettük, hogy a lehető legkevesebb idegen ingatlant 

érintsen, a levezető sávok egy jelentős része jelenleg is az ÉDUVIZIG vagyonkezelésében 

lévő erdőterületeken történne. Az árapasztó vápákból kitermelt földanyagot a települési 

körtöltések kiépítéséhez kell felhasználni, amennyiben ott töltésépítésre alkalmas anyag 

található. 
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4.2.2.2.1 Nagyvízi levezető sáv és árapasztó vápa kialakítása 

Az 1995. évi LVII. vízgazdálkodásról szóló törvény 24. § (1) bekezdése alapján "A nagyvízi 

meder elsődleges rendeltetése a mederből kilépő árvíz és a jég levezetése".  

A Rába 60,458 - 58,695 fkm szelvénye között tervezett nagyvízi levezető sáv és árapasztó 

vápa egyértelműen ennek az elsődleges rendeltetésnek felelnek meg, mivel a Rába nagyvízi 

medrében súlyos levezető képességi problémák jelentkeztek az elmúlt évtizedekben. A 

gyepes, levezető sávok és vápák létesítésének szükségessége kulcsfontosságú a térség 

árvízvédelme szempontjából. 

A tervezett beavatkozás csak rövid szakaszokon érinti a parti galéria erdőket, az élővilág 

szempontjából kiemelten fontos parti sáv csak a levezető sáv ki-és visszavezetésénél kerül 

megnyitásra, szintén ilyen szakaszos lesz az övzátonyok visszabontása. A jelenleg egységesen 

benőtt nagyvízi mederben létesítendő gyepes sávok elősegítik a mozaikos szerkezet 

kialakulását, ami nem csak árvízvédelmi, hanem ökológiai szempontból is kedvező. 

A beavatkozás során a mellékelt mintakeresztszelvényeknek megfelelően a növényzet és a 

humusz ideiglenes eltávolítását követően terepszint süllyesztés történik a hossz-szelvényen 

jelölt mértékig. Ahol a magassági nyomvonalvezetés lehetővé teszi, ott csak a teljes gyepes 

állapot fenntartásához szükséges mértékű növényzetirtás valósul meg. 

A terepsüllyesztés során a tervezett vápa szintjétől 1:10-es rézsűhajlás alakítandó ki a 

meglévő terephez csatlakozva. 

4.2.2.3 Insula Lutherana - Mentett oldali szivárgó rendszer kiépítése a 01.08. árvízvédelmi 

szakasz Rába bp. 0+440 és 0+710 tkm szelvények közötti szakaszán 

A szivárgó és fakadóvizek mennyiségének mérséklése érdekében csökkenteni célszerű a 

mentett oldali fedőrétegre alulról ható víznyomást, ami egy megcsapoló, nyomáscsökkentő 

rendszer kiépítésével válhat lehetségessé. A szivárgások nyomásveszteségi vonalának, illetve 

a felhajtó erő csökkentésére az altalajból történő vízkivétel útján a megcsapoló rendszer 

hivatott. A kialakuló nyomásvonalak végeselemes modellezéssel kerültek meghatározásra. 

 A megcsapoló rendszer létesítményei a következők: 

1. nyomáscsökkentő kutak a nyomás alatti talajvíz nyomáscsökkentésére 

2. vízelvezető rendszer a nyomás alatti vizek kifolyó vizeinek fogadására és elvezetésére 

3. szivattyús átemelő az összegyülekezett vizek befogadóba (Rába) emelésére 

A terület beépítettsége, helyi adottságai miatt a vízelvezető rendszer zárt kialakítással kerül 

kialakításra. A termezett műszaki megoldás részletei és a kapcsolódó rajzi anyagok a szivárgó 

rendszer vízjogi engedélyezési tervében találhatók, melyet mellékelünk a jelen anyaghoz. 

A projektelem vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik. 

4.2.2.4 Marcaltői védelmi központ korszerűsítése 

A gátőrház-telep egy kétszintes épületből áll. Az épület szerkezeti megerősítése, belső 

átalakítása megtörtént. 

A jelenleg tervezett felújítás, korszerűsítés során a következő munkák történnek: 

Tető felújítása, padlástér hőszigetelése 

- Orom- és párkánydeszkázat festése 

- Függőeresz-csatorna festése 

- Padlásfödém hőszigetelése 15 cm vtg. ásványgyapot paplannal 
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Homlokzat hőszigetelése 

- Homlokzati állványépítés 

- Előtetők bontása, majd visszaépítése 

- Lefolyócsatornák leszerelése, majd visszaszerelése 

- Laza vakolatok leverése, vakolatjavítás 

- Lábazat hőszigetelése 6 cm vtg. zártcellás XPS hőszigetelő lemezzel, burkoló lapok 

ragasztása 

- Homlokzat hőszigetelése 12 cm vtg. polisztirol EPS szigetelő lemezzel, ablakkávák 

kialakítása, homlokzat színezése 

Homlokzati nyílászárók cseréje 

- Homlokzati nyílászárók bontása 

- Nyílásszűkítés a lépcsőházban 

- Műanyag bejárati ajtó és ablakok beépítése 

- Külső alu párkány és belső műanyag könyöklő elhelyezése az ablakokhoz 

- Redőnyök és szúnyoghálók felszerelése ablakokhoz 

- javító kőműves munka 

Belső felújítás 

- Belső helyiségek oldalfalainak, mennyezetének festése diszperziós festékkel 

Külső létesítmények 

- Bejárati járda készítése térkőből, szegélykővel 

5 TERVEZÉSI FELADATOK  

 Kiviteli tervek készítése  

 Esetlegesen szükségessé váló további közmű kiváltási tervek  

 Egyéb tervezési munkák 

- Komplex bányaműveleti terv készítése 

- Árvízvédekezési intézkedési terv készítése 

- Üzemelési szabályzat készítése 

 Megvalósulási tervek készítése 

6 ENGEDÉLYEZTETÉSI FELADATOK  

 Komplex bányaműveleti terv engedélyeztetése 

 Közmű kiváltási tervek engedélyeztetése  

7 EGYÉB VÁLLALKOZÓI FELADATOK 

 Lőszermentesítés 

 Régészeti feltáró munkák során együttműködés a régészeti szervekkel 

 Szakfelügyeletek biztosítása  

 Közreműködés PR-tevékenységben 
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8 ÁRVÍZVÉDEKEZÉSI INTÉZKEDÉSI TERV 

Az árvízvédekezési intézkedési terv (továbbiakban Terv) a térség árvízvédelmi biztonságának 

megőrzése érdekében a kivitelezési időszakban meghatározza a szükséges árvízvédekezési 

intézkedéseket, amelyeket  Vállalkozónak el kell végeznie. A Tervet a Vállalkozó készíti el és 

a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság hagyja jóvá.  

A Helyszínen (FIDIC 1.1.6.7) a védelmi szakasz szakasz-védelemvezetője az árvíz- és a 

belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet (továbbiakban Rendelet) 

alapján rendeli el és irányítja a védekezési munkát, mely a Helyszínre való jog biztosítását 

(FIDIC 2.1) követően az átadás-átvételi eljárás lezárásáig (FIDIC 10.1) tartó időszakban a 

Vállalkozóra tekintve kötelező. 

A Tervben meghatározott valamennyi tevékenység ellátásának költsége Vállalkozót terheli.  

Vállalkozónak az árvízvédekezést az elrendelt árvízvédekezési készültségi fokozatnak 

megfelelően kell végeznie, melyhez tartozó vízszinteket a Rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza.  Vállalkozó az elrendelést követően az árvízvédekezési munkákat az 

árvízvédelmi szakaszon érvényes III. fokú árvízvédekezési készültségi fokozat + 1,0 m-es 

vízállásig köteles a Szerződés költségkeretén belül elvégezni. A III. fokú árvízvédekezési 

készültségi fokozat + 1,0 m-es vízállás felett az árvízvédekezéshez szükséges kapacitást a 

területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság biztosítja, ezen időszakban  Vállalkozó a Helyszínen 

a védelmi szakasz szakasz-védelemvezetője által elrendelt munkavégzéshez a Helyszínre való 

bejutást lehetővé kell tennie. 

A Terv főbb tartalmi részei: 

 A kivitelezés főbb munkafolyamatainak ismertetése, a munkafolyamatoknak 

megfelelő intézkedések árvízmentes illetve árvízvédekezési időszak alatt, a 

védekezésért felelős jogi és természetes személyek megnevezése, elérhetőségei. 

 Organizáció, ütemezés. 

 Rajzi mellékletek. 

9 TERVBÍRÁLAT 

A Tervbíráló Bizottság és a Mérnök által (FIDIC 5.2 alcikkely szerint) jóváhagyott, illetékes 

hatóságokkal engedélyeztetett terv/tervek alapján készítheti el a kiviteli terveket, illetve 

készítheti elő és végezheti a kivitelezést az építési vállalkozó.  

Terv/tervek alatt különösen az alábbiak dokumentumok értendőek: az engedélyezési 

eljárásokhoz szükséges valamennyi terv, tanulmány; a kivitelezés lebonyolításához szükséges 

valamennyi terv, részletterv. 

9.1 A Tervbíráló Bizottság 

Valamennyi terv szakmai bírálatának végrehajtására Tervbíráló Bizottság kerül felállításra.  

A Tervbíráló Bizottság a terv/tervek jóváhagyására feljogosított, a területileg illetékes 

Vízügyi Igazgatóság igazgatójának véleményező és javaslattevő szerve. A Tervbíráló 

Bizottság elnökét, titkárát, szakági felelősét, állandó tagjait, és további esetlegesen bevonandó 

tagokat az illetékes Vízügyi Igazgatóság igazgatója jelöli ki. 

A Tervbíráló Bizottság ülésére meg kell hívni az Országos Vízügyi Főigazgatóság 

képviselőjét,  az építési vállalkozó(k) képviselőjét/képviselőit, tervezőjét, illetve az 

üzemeltető képviselőjét,  valamint tájékoztatni kell a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság 

igazgatóját az ülés időpontjáról és napirendjéről. 
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Az Országos Vízügyi Főigazgatóság képviselőjét az Országos Vízügyi Főigazgatóság 

műszaki főigazgató-helyettese jelöli ki. 

A Tervbíráló Bizottság összehívását a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság szakági 

felelőse kezdeményezi, miután a hiánytalanul összeállított tervet/terveket számára az építési 

vállalkozó átadta, melyet a Bizottság elnöke hagy jóvá. A jóváhagyást követően a Tervbíráló 

Bizottság titkárának, vagy megbízottjának kell leadni a bírálatra kerülő tervet/terveket, a 

kijelölt opponensek névsorát, a bírálatra kerülő terv/tervek rövid műszaki tartalmának 

összefoglalásával úgy, hogy a tervbírálatról szóló értesítés és a szükséges tervek 1-1 

elektronikus példánya 8 nappal az ülés előtt az érdekeltek rendelkezésére álljon. 

A Tervbíráló Bizottság elé csak hiánytalanul összeállított, szakhatóságokkal előzetesen 

leegyeztetett terveket lehet előterjeszteni. A terv/tervek bírálatra való alkalmasságáért a 

szakágazati felelős felel, de annak alkalmasságát a bizottság titkárának ellenőriznie kell. 

Az opponenseket a szakágazati felelős javaslata alapján a Tervbíráló Bizottság elnöke jelöli 

ki. 

A tervhez/tervekhez opponensi véleményt kell készíteni minden esetben:  

 a szakágazati felelősnek; 

 a Tervbíráló Bizottság állandó tagjainak; 

 az esetenként kijelölt tagnak. 

Az opponensi véleményeket az ülés előtt 4 nappal kell a Tervbíráló Bizottság elnökének és 

titkárának eljuttatni, ahonnan az építési vállalkozó tervezőjéhez és kivitelezőjéhez kell egy-

egy példányt megküldeni felkészülés céljára. 

9.2 A tervbírálat lefolytatása 

A tervet/terveket a szakágazati felelős terjeszti elő, megindokolva a beruházási munka 

szükségességét. Ezt követően az építési vállalkozó tervezője ismerteti a tervet/terveket. 

Elsőként a tervet/terveket a szakágazati felelős, vagy az általa javasolt opponens bírálja, majd 

a többi felkért opponens. 

Az építési vállalkozó tervezője az opponensi véleményekre egyenként válaszol, valamint az 

ülésen esetlegesen szóban tett véleményekre.  

A Tervbíráló Bizottság a terv szakmai bírálata során megvizsgálja többek között azt, hogy  

 a tervben/tervekben foglaltak beilleszkednek-e az érintett terület vízgazdálkodásának 

rendjébe, s megfelelnek-e a távlati fejlesztési célkitűzéseknek;  

 az építési vállalkozó tervezője, illetve az építési vállalkozó eleget tett-e az adott 

feladatnak, beszerezte-e és érvényesítette-e az illetékes szervek (hatóságok) előírásait, 

kikötéseit;  

 a terv/tervek kielégíti(k)-e a korszerű műszaki követelményeket, a gazdaságosság, 

takarékosság és a műszaki fejlesztés követelményeit;  

 a terv/tervek nem térnek-e el a Megrendelő Követelményeiben foglalt gazdasági és 

műszaki jellemzőktől;  

 organizációs terv esetén a megvalósítás tervezett időtartama összhangban van-e az 

alkalmazandó technológiával;  

 a költségvetések mennyiségi kiírásai helyesek-e, és megfelelnek-e az előírásoknak, 

organizációs feltételeknek, ill. körülményeknek.  
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Az ülésről a Tervbíráló Bizottság elnöke által megbízott személynek jegyzőkönyvet kell 

vezetni, melyben a lényegi vélemények rögzítésre kerülnek. 

A bizottsági tagok az üléseken szótöbbséggel alakítják ki a véleményüket, és a tervet/terveket 

az  

alábbiak szerint minősítik:  

 elfogadásra javasolja; 

 átdolgozásra (kiegészítésre) javasolja; 

 elfogadásra alkalmatlannak nyilvánítja. 

Amennyiben a Tervbíráló Bizottság a tervet/terveket átdolgozásra (kiegészítésre) javasolja, 

állást kell foglalnia abban, hogy az átdolgozást (kiegészítést) az építési vállalkozó tervezője 

milyen határidőre köteles elvégezni. Amennyiben az építési vállalkozó több tervet nyújt be 

bírálatra úgy az egyes tervek külön-külön is minősíthetőek. 

9.3 A tervjóváhagyás 

A Tervbíráló Bizottság nevében a tervet/terveket a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság 

vezetője, vagy az általa erre felhatalmazott személy hagyja jóvá. 

A tervjóváhagyás tényét az Tervbíráló Bizottság titkára vezeti rá a terv/tervek borítólapjára, a 

műszaki leírásra, az általános tervre, az átnézetes és részletes helyszínrajzra, valamint a 

költségvetés kiírásra. 

A fentiek szerinti tervjóváhagyást követően nyújthatja be az építési vállalkozó a Mérnök 

számára a tervet/terveket jóváhagyásra. 

A Tervbíráló Bizottság és a Mérnök által (FIDIC 5.2 alcikkely szerint) jóváhagyott terv/tervek 

képezheti(k) a tervezésre vonatkozó részteljesítés(ek) elszámolásának alapját. 

10 A FEJLESZTÉS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI JOGSZABÁLYI KERETEI 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK irányelve. Az Európai Parlament és a 

Tanács 2007/60/EK sz. alatt irányelvet fogadott el az árvízkockázatok értékeléséről és 

kezeléséről. Ennek célja, hogy meghatározza az árvízkockázatok értékelésére és 

kezelésére irányuló tevékenységek kereteit, az emberi egészségre, a környezetre, a 

kulturális örökségre és a gazdasági tevékenységre gyakorolt káros következmények 

csökkentése érdekében. 

Az irányelv 9. cikkének 2. pontja értelmében ezen irányelv 7. és 14. cikkében említett 

első árvízkockázat-kezelési tervek kidolgozását és későbbi felülvizsgálatait a 

2000/60/EK irányelv 13. cikkének (7) bekezdésében meghatározott vízgyűjtő-

gazdálkodási tervek felülvizsgálataival összehangolva kell végrehajtani, és azok e 

felülvizsgálatokba beépíthetők. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a 

közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról. A Víz Keretirányelv célja a felszíni 

vizek és a felszín alatti vizek megóvásának, védelmének és kezelésének legjobb 

gyakorlata megvalósítása. 

 A 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet a vizek többletéből eredő kockázattal érintett 

területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a 

kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról. 
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 2004. évi LXVII. törvény a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az 

érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv 

továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról. 

A 2006-os Tisza- és Duna-völgyi rendkívüli árvizeket követően a 1003/2007. (I. 24.) 

Korm. határozat alapján  módosításra került a 2004. évi LXVII. törvény, aminek 2. § 

(3) bekezdése előírja, hogy a „(3) A (2) bekezdésben megfogalmazott alapelveknek 

megfelelően a VTT keretében a következőket kell megvalósítani:  

a) a Tisza-völgy árvízvédelmi műveinek előírás szerinti kiépítését, összhangban a 

nagyvízi medrek vízszállító képességének növelésével, a lefolyás elősegítését 

szolgáló beavatkozásokkal, biztosítva a folyók hullámtereinek táj- és 

földhasználatváltását; 

b) a Tisza-völgyben az ártér reaktiválását szabályozott vízkivezetéssel biztosító 

vízkárelhárítási célú szükségtározókat a belső vízkormányzást és a víz 

továbbvezetését szolgáló létesítményekkel; 

c) a tározók megépítése és a nagyvízi medrek vízszállító képességének növelése által 

a Tisza teljes hazai szakaszán a rendkívüli árhullámok csúcsvízszintjeinek 1,0 m-

rel való csökkentését; 

d) a monitoring rendszer és előrejelzés fejlesztését, az árapasztó tározórendszer és a 

hozzá kapcsolódó tájgazdálkodási vízrendszer üzemrendjének megvalósításhoz 

igazodó kialakítását; 

e) a vízkárelhárítási célú szükségtározók vízilétesítményeinek megvalósításával 

összehangolt ütemezésben a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket a 

tájhasználatváltással együtt. 

 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó 

vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók 

esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 

szabályokról. 

 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről. 

 

 

 


