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1. BEVEZETÉS 

 
Ezen dokumentum az ajánlatkérési dokumentáció III. kötetének 2. fejezete, mely együtt 
kezelendő az 1. és 3. fejezetekkel 

2. ELŐKÉSZÍTÉS, BONTÁSI MUNKÁK 

2.1. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK 

2.1.1. Felvonulási terület kialakítása 

A Vállalkozó ezen tevékenysége magában foglalja az összes olyan feladatot és költséget, 
amely a Vállalkozó felvonulási és technológiai telepével, az ideiglenes melléképítmények 
létesítésével, üzemeltetésével, fenntartásával és elbontásával kapcsolatos. 
A felvonulási terület kialakítását a Vállalkozónak saját építési ütemezésének megfelelően kell 
kialakítania és berendeznie. A kialakítás során Vállalkozónak figyelembe kell venni a közmű 
hálózatok folyamatos üzemelésének biztosítására vonatkozó előírást. 
 
 A Vállalkozó feladata az érvényes környezetvédelmi előírások betartásával az adminisztratív, 
szociális és egészségügyi létesítmények, munkahelyi laboratórium(ok), raktárak, műhelyek és 
tárolók, ideiglenes infrastruktúrák kiépítése a szükséges hatósági engedélyekkel és 
hozzájárulásokkal, őrzésvédelem és a fentiekhez kapcsolódó összes kockázat viselése. 
A Vállalkozó feladata továbbá a létesítmény és környezetének ideiglenes biztosítása, 
beleértve: minden kerítést, őrzést, világítást, sorompót, védőkorlátot, figyelmeztető táblát, 
forgalomirányítást, valamint a létesítményen előforduló vizekkel kapcsolatos munkákat (vizek 
védelme, létesítmény védelme a vizektől) és az ezekhez kapcsolódó összes kockázatot és 
költség viselését. 
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A felvonulási terület kialakításának terveit Vállalkozónak egyeztetnie és jóváhagyatnia kell a 
Mérnökkel és az Üzemeltetőkkel, vagy Közterület Felügyelettel. Az építés közbeni 
kialakításban történő változtatás csakis a Mérnök és az érintettek jóváhagyásával történhet. 
Felvonulási terület közterületen, vagy - megegyezés alapján - az építkezéssel érintett 
magántulajdonú ingatlanokon is kialakítható. 
 

2.2. BONTÁSI MUNKÁK 

2.2.1. Általános előírások              

Szerkezetek, műtárgyak, közművezetékek, egyéb létesítmények tervezett bontása, illetve a 
tervezett burkolatbontás előtt Vállalkozónak legalább 5 nappal írásos feljegyzést kell adnia a 
Mérnök számára a kezdési szándékáról, ismertetve az érintett munkaterület valamennyi 
terepszint adatát, valamint egyéb részleteket is, amelyekre szüksége lehet a felmérésnél. Nem 
szabad a bontási munkát elkezdeni, amíg a bontandó létesítmény, illetve az építési terület 
megtisztítása, felhagyása, üzemből való kizárása meg nem történt, illetve amíg a Vállalkozó 
nem kap írásos engedélyt a Mérnöktől. 
 
A munkák megkezdése előtt a Vállalkozónak és a Mérnöknek közösen kell a munkaterületet 
felmérni, a bontási technológiákat meghatározni, és minden részletben megegyezni, ami a 
munkák felmérésének alapjául szolgál. Ezeket a felméréseket, mint a Mérnök és a Vállalkozó 
közötti megállapodást, jegyzőkönyvbe kell foglalni, és alá kell írni.  
 
A bontásokról, azok ütemezéséről és kivitelezési technológiájáról Vállalkozónak bontási 
technológiai- és ütemtervet kell készítenie, melyeket a Mérnökkel jóvá kell hagyatni.  
A vállalkozónak meg kell határoznia, és egyeztetnie kell a Mérnökkel és az Üzemeltetővel a 
bontásokhoz igénybe vett géptípusok listáját. Vállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy a 
felsorolt gépek kezelői vizsgázott és megfelelően képzett gépkezelők. 
 

2.2.2. Munka és környezetvédelmi előírások 

Kivitelezés során a munkaterület védelmére gondoskodni kell a védőkorlátok – és szükség 
esetén az éjszakai világító berendezés elhelyezéséről. 
 
Munkavégzés során a területről a keletkezett műanyag hulladék, ragasztós, oldószeres 
göngyöleget és minden, veszélyes hulladéknak minősülő törmeléket és hulladékot össze kell 
gyűjteni és a kijelölt veszélyes hulladékgyűjtő helyre kell elszállítani (hatóság, vállalkozó, 
stb.) 
 
Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata, 
beleértve a folyamatos üzem közbeni munkavégzéssel járó fokozott higiéniai és egészségügyi 
kockázat minimalizálását. 
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A legfontosabb munkavédelmi követelményeket tartalmazó és a tűz elleni védekezés 
szempontjából fontosabb jogszabályok jelen kötet 12-13., munkavédelem és tűzvédelem című 
fejezetében vannak felsorolva. 
A fentieken túlmenően a munkavédelmet (biztonságtechnikát) és a tűz elleni védelmet érintő- 
kötelező hatályú nemzeti szabványainak előírásait is be kell tartani. 

2.2.3. Szerkezeti elemek, gépészeti berendezések bontása 

A szerkezeti elemek, gépészeti berendezések bontásánál be kell tartani az MSZ-04-903:1983 
Munkavédelem. Építőipari bontás munkák biztonságtechnikai követelményei c. szabványban 
foglaltakat. 
 
A bontás során keletkező törmelékeket Vállalkozónak el kell szállítani a területről.  
 
A bontási munkákat csak igazoltan feszültségmentes, illetve közműhálózatból kiiktatott 
létesítményen lehet megkezdeni. 
 

2.2.4. Közművek és közmű jellegű vezetékek, illetve kábelek esetleges bontása, 

felhagyása, keresztezése, feltárása, védelme 

Az esetlegesen bontásra, felhagyásra, átépítésre kerülő közművek esetében Vállalkozónak 
meg kell győződnie adott vezeték, illetve kábel a hálózatból való kiiktathatóságának tényéről 
és arról tájékoztatnia kell a Mérnököt, illetve az Üzemeltetőt. A bontási, felhagyási, átépítési 
munkák csak a Mérnök és az Üzemeltető együttes jóváhagyásával kezdhetők el. Csak azon 
vezetékek, kábelek tekinthetők a hálózatból kiiktathatónak, melyek kiváltása már korábban 
megtörtént, illetve a későbbi üzemhez nem szükségesek. 
DN 300 mm átmérő alatti, felhagyásra kerülő közművezetékeket le kell zárni és az elvágástól 
számított 5-5 m hosszban ki kell injektálni cementhabarccsal. A nagyobb átmérőjű 
vezetékeket ki kell emelni a földből. 
Az elbontandó elektromos és távközlési kábeleket ki kell emelni a földből. 
 
A kiviteli tervezés megkezdése előtt javasolt, hogy a kérdéses közművek tényleges helyének 
meghatározására kutatóárok létesüljön.  
 
A keresztezendő vezetékek 2-2 m-es környezetében a munkavégzés csak kézzel történhet. 
A keresztezett vezetékekhez a mindenkori hozzáférést lehetővé kell tenni és a felszíni 
szerelvények  építési-kivitelezési  munka közbeni védelméről gondoskodni kell. 
 
A tervezett építés idejére – a Vállalkozó terhére – írásban szakfelügyeletet kérni azoktól a 
közmű üzemeltetőktől, akik ezt az üzemeltetői hozzájárulásukban előírták. 
A dúcolásnál különösen fontos a meglévő közművek pontos ismerete, ezért a közművek 
kirendelt szakfelügyelet melletti kutatógödrös feltárására különös gondot kell fordítani. 
A kivitelezési munkákat csak közműfeltárás után lehet elkezdeni! 
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A beruházás során megvalósítandó közmű és közműjellegű vezetékek építésével érintett 
területeken lévő többi közmű és közműjellegű vezetéket (víz-, gázvezetékek, csapadék- és 
szennyvízcsatornák, elektromos és távközlési kábelek, stb.) védeni kell.  
A csőátvezetések építésénél be kell tartani az MSZ 7487-1:1989, -2:1980, -3:1980 „Közmű és 
egyéb vezetékek elrendezése közterületen” c. szabvány vonatkozó előírásait. 
 
Csatorna és nyomóvezeték keresztezésénél amennyiben a két vezeték közötti függőleges 
távolság kisebb 0,5 m-nél, valamint ha csatorna magasabban fekszik a vízvezetéknél, 
csatornát védelemmel kell ellátni. 
A közműkeresztezéseket a betakarás előtt digitális fényképezés formájában dokumentálni 
kell.  

2.2.5. Burkolatbontás, közterület foglalás 

Vállalkozónak bármely közterületi helyfoglalás, vagy közút burkolatának bontása előtt 
közterület foglalási és burkolatbontási engedélyt kell beszereznie az érintett Polgármesteri 
Hivatal Műszaki/Városüzemeltetési osztályától, illetve magánterület esetén az érintett ingatlan 
tulajdonosaitól és kezelőitől. A Vállalkozó által beszerzett közterület foglalási engedély és a 
burkolatbontási engedély másolatait Vállalkozó köteles azok beszerzését követően 3 napon 
belül Mérnöknek átadni.  

2.2.6. Az árvízvédelmi védvonalon végzendő bontások és építési munkák 

A meglévő árvédelmi védvonal partfal megbontásának részleteit a Vízkárelhárítási és 
Környezeti Kárelhárítási terv kell tartalmazza, melyet az érintett Vízügyi Igazgatóság hagy 
jóvá. 
A jóváhagyott Vízkárelhárítási és Környezeti Kárelhárítási terv birtokában a bontás 
megkezdhető.  
Árvédelmi töltés építése kötött talajból a november 15. és március 1. közötti időszakban tilos.                   
Ez alól felmentést egyedi elbírálás alapján a meteorológiai viszonyok figyelembevételével az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság adhat.  
 

3. IRTÁSI MUNKÁK 

 Az építési területen található növényzetet (fásszárú növényzetet, valamint egyéb 
aljnövényzetet) el kell távolítani, azaz a fakitermelést, a cserjeirtást el kell végezni, 
illetve az aljnövényzet le kell kaszálni. A fakitermelést és a cserjeirtást követően a 
vágástakarítást és a tuskózást el kell végezni, továbbá a kaszálásból származó 
hulladékot össze kell gyűjteni. A tuskók elszállításáról és elhelyezéséről a 
Vállalkozónak kell gondoskodnia.  

 A Vállalkozó feladata az érintett földrészletek határainak megfelelő pontosságú terepi 
azonosítása a termelés megkezdése előtt ill. annak folyamán. A határazonosítás hibás 
elvégzéséből, ill. elmulasztásából származó mindennemű jogkövetkezmény a 
Vállalkozót terheli. 
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 A fakitermelésből származó, 10 cm tőátmérőnél vastagabb faanyag esetében az 
iparilag hasznosítható faanyag választékolását a lehető legjobb értékkihozatalt 
eredményező módon kell a Vállalkozónak elvégeznie. A Vállalkozónak a faanyag 
felkészítése (gallyazás, választékolás, darabolás) során a termeléssel érintett 
fafajoknak megfelelően, az MSZ 13307, MSZ 45, MSZ 5351, MSZ 08 0585/1, MSZ 
1220 szabványok ill. azok mindenkor érvényes újabb módosításai alapján az alábbi 
választékokat (erdei termékeket) kell előállítania: lemezipari rönk, fűrészrönk, papírfa, 
rostfa, vastag tűzifa. A 10 cm tőátmérőnél vékonyabb faanyag esetében a Megrendelő 
eltekint a választékolás elvégzésétől. 

 A fentiekben felsorolt választékokat (erdei termékeket) a későbbi munkavégzést nem 
akadályozó módon, választékonként külön-külön kell a területen erdei sarangba 
rendezve készletezni, továbbá az egyes készletekről fafajonként és választékonként 
külön-külön kimutatást kell vezetni. A kész sarangok későbbi háborítatlanságának 
igazolása érdekében a sarangokon a felső sor vágásfelületét folyamatos festékcsíkkal 
kell megjelölni. A kész sarangokat - a készletezett anyag mennyiségi megjelölését 
tartalmazó jegyzőkönyvvel együtt – a Megrendelőnek át kell adni, a termelés 
helyszínétől 15 km-en belül kijelölt helyszínre. A kitermelt faanyag őrzése az átadás 
megtörténtéig a Vállalkozó feladata, az őrzés költségei a Vállalkozót terhelik. 

 
 A készletezett anyagon felüli, a vágástakarításból, cserjeirtásból, tuskózásból, valamint 

a kaszálásból származó növényi hulladékot (cserjét, kaszálási hulladékot, 10 cm-nél 
vékonyabb faágakat, valamint tuskózási hulladékot) fel kell aprítani és a későbbi 
felhasználásig a Megrendelő által a termelés helyszínétől 15 km-en belül kijelölt 
helyszínen, a későbbi munkavégzést nem akadályozó módon, rendezett prizmában 
deponálva kell a Megrendelő részére átadni. A kialakított prizmákat szélelhordás ellen 
megfelelő biztosítással kell ellátni.  

 
 A növényzetnek az építési területen vagy annak környezetében történő elégetése nem 

megengedett. 
 

 A Vállalkozó az engedélyben szereplő építési területről, annak határairól, az azon 
található faállományról ill. növényzetről, valamint a termelés és az anyagmozgatás 
körülményeiről helyszíni bejárás során kell tájékozódnia, melyről a megrendelővel 
közösen jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

4. FÖLDMUNKÁK 

4.1. ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

A Vállalkozónak legalább 5 nappal a munkaterület bármely részén tervezett földmunka 
megkezdése előtt írásos feljegyzést kell adnia a Mérnök számára a kezdési szándékáról, 
ismertetve a terület valamennyi terepszint adatát, valamint egyéb részleteket is, amelyekre 
szükség lehet a felmérésnél. Nem szabad a földmunkát elkezdeni, amíg a terület megtisztítása 
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előre nem haladt, a Mérnök megelégedésére, illetve amíg a Vállalkozó nem kap írásos 
engedélyt a Mérnöktől. 
 
A munkák megkezdése előtt a Vállalkozónak fel kell mérnie a munkaterületet, a szinteket és 
minden egyéb részletet meghatározni, ami a munkák felmérésének alapjául szolgál. Ezeket a 
felméréseket, mint a Mérnök és a Vállalkozó közötti megállapodást, jegyzőkönyvbe kell 
foglalni és alá kell írni.  
A felmérés során az építési területen meg kell határozni a földmunkák által érintett területen 
lévő bontandó, kiváltandó létesítményeket, közműveket. Elő kell írni a terület 
megtisztításához szükséges műveleteket. 
 
A munkaárok földmunkájának megkezdése előtt - burkolt terület esetén - a burkolatot a 
szükséges szélességben el kell bontani és az elszállításig külön területen deponálni kell. 
Burkolatlan, zöldterület esetében a munkaárok kiemelését megelőzően a területen lévő 
humuszt el kell távolítani és a föld visszatöltéséig elkülönítetten deponálni kell. 
 
A csőfektetésnél a munkaárok szélessége célszerűen csőátmérő + 40-40 cm legyen. Nagyobb 
árokszélesség azért sem célszerű, mert a kibontott talaj szerkezete visszatöltés után 
megváltozik, és ez többletterhelést okozna a fektetett csatornára. Az ettől való eltérést a 
szélesebb munkaárok irányába, a Vállalkozó saját felelősségére alkalmazhatja. 
 
A földmunkák és munkagödör megtámasztása során az alábbi szabványok előírásait kell 

betartani:  

- MSZ EN 1997-1:2006,   MSZ EN 1997-2:2008 Geotechnikai tervezés, …..       

- MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai  

      követelményei, 

- MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások, alapozások  
biztonságtechnikai követelményei, 

4.2. FÖLDMUNKÁK KITŰZÉSI KÖVETELMÉNYEI 

Kitűzési pontosság: 

 Magassági értelemben: 10 mm 
 Vízszintes értelemben: 20 mm 

4.3. A BEÉPÍTÉSRE KERÜLŐ ANYAGOK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI 

Csak azt a földet lehet visszatölteni, melynek minősége kielégíti a visszatölthető földre 
vonatkozó követelményeket. A föld visszatölthetőségéről a Mérnök nyilatkozik. A 
visszatöltésre kerülő talaj minősége az eredeti kiemelt talaj minőségénél nem lehet rosszabb. 

Ahol az alapsík alatt nem megfelelő földet vagy egyéb anyagot találtak, azt ki kell emelni, és 
el kell szállítani. Az így üresen maradt helyet megfelelő töltésanyaggal (cseretalajjal) kell 
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feltölteni és legalább Tr=95%-ra tömöríteni. 

Ha a Vállalkozó úgy látja, hogy valamely anyag szennyezett, akkor erről a Mérnököt 
haladéktalanul informálni kell, aki eldönti, hogy az adott anyagot szennyezettnek kell-e 
tekinteni, vagy sem. A szennyezett anyag kezelési költségeit a Vállalkozónak kell viselnie 
akkor, ha a Mérnök véleménye szerint a szennyezettség a Vállalkozó hibájából keletkezett. 

A nem megfelelő anyag eltávolításáért csak a Mérnök írásos utasítása alapján lehet fizetni. E 
tétel felmérésének alapja a visszatöltött és tömörített anyag. 

4.4. TÖLTÉS ÉPÍTÉS 

A kivitelezés árvízmentes időben, vízügyi szakfelügyelet mellett végezhető, a Dunán 
kialakuló vízállások folyamatos figyelemmel követése mellett, az ÉDUVIZIG által 
jóváhagyott árvízvédelmi terv alapján végezhető. A jelenlegi árvízi biztonság fenntartása az 
építés ideje alatt a Vállalkozó feladata a szükséges erő- és anyagi források biztosításával. 

A szakfelügyeletet meg kell rendelni az ÉDUVIZIG –től.  

A töltés környezetében anyag-nyerőhelyeket - részletes szivárgáshidraulikai és 
töltésállékonysági számítások nélkül - a vízoldalon a töltéslábtól mért 60 m távolságon túl, 
mentett oldalon a töltéslábtól mért 110 m távolságon túl lehet létesíteni, külön eljárásban 
kiadásra kerülő engedély alapján. 

A védőtöltésbe beépítendő földet előzetesen, akkreditált laboratórium által, a ajánlatkérési 
tervben hivatkozott szabványok alapján részletes talajvizsgálatoknak kell alávetni. 

A beépítésre kerülő talajnál laboratóriumban meg kell vizsgálni:  

 szemleoszlást 

 konzisztencia határt 

 szervesanyag-tartalmat 

 kötött rétegek természetes víztartalmát 

 relatív konzisztencia indexet 

 diszperzitást 

A vizsgálatokból meghatározandók: 

 fajsúly 

 térfogatsúly 

 szivárgási tényezők 

 nyírási jellemzők 

 összenyomódási modulus 

 talajszerkezet 

 tömöríthetőség 

Az elvégzett talajmechanikai és egyéb vizsgálatok minősített dokumentációját jóváhagyásra 
be kell nyújtani az Mérnök számára. 
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A betakarásra kerülő vízilétesítményeket betakarás előtt be kell mutatni az Mérnöknek, a 
szintek megfelelőségét beméréssel kell igazolni. 

A töltés készítések és kiegészítések helyén a csatlakozó felületeket humusztalanítani kell, a 
töltéskorona kavicsolását is el kell távolítani.  

Az árvízvédelmi gátak alapvető jellemzője, hogy időszakos kapcsolatban vannak a vízzel, így 
nemcsak szilárdsági követelményeket kell kielégíteniük, hanem meg kell felelniük a víz által 
okozott igénybevételnek is. Ezért elsősorban a földanyag minőségére, nedvességállapotára és 
a beépített föld tömörségére vonatkozó előírásokat kell betartani. A fenti jellemzők az 
anyagnyerőhelytől annak volt művelésétől, az időjárástól, talajvíz helyzetétől, a kitermelés és 
a beépítés technológiájától és az építési időszaktól függően változik. 

A töltések építése, fejlesztése és a műtárgyak építése során megbontott újonnan épülő, 
kiegészítésként létesülő töltésnél, vagy visszatöltésénél a kötött anyagú töltésrészeket 
Trγ=97%, a szemcsés anyagúakat Trγ=95%-os tömörségűre kell tömöríteni. Az előírt 
tömörség elérését 25 cm-enkénti rétegenként tömörségvizsgálattal igazolni kell és a 
tömörségmérési jegyzőkönyveket be kell mutatni a Mérnöknek. A további rétegek beépítése 
csak a vizsgált réteg tömörségének elfogadása után lehetséges. 

A töltések megtámasztására illetve alvízi rézsűire egyes szakaszokon a 
mintakeresztszelvényeken, illetve keresztszelvényeken ábrázoltak szerint kőszórás épül. 

A kőszórás és a meglévő talaj, illetve tervezett feltöltés elválasztására nem szőtt geotextíliát 
(min. 400 g/m2 sűrűségű) kell lefektetni 40-50 cm-es átfedéssel. 

A kőszórás LMA (TB) fagyálló vízépítési terméskőből épül, a mederáttöltés készülhet HMA 
fagyálló vízépítési terméskőből illetve előregyártott betontömbökből. 

Kötött anyagból az árvízvédelmi töltést csak március 1. – november 15. közötti időszakban 
lehet építeni. 

Amennyiben munkaterületen többlet földanyag keletkezik azt az ÉDUVIZIG által megjelölt 
helyen (10 km belül) depóniába rendezve kell elhelyezni. 

A töltés és vízfolyás keresztezéseket és a védvonal térségi munkákat a vizek hasznosítását, 
védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
szabályokról szóló 147/2010.  Korm. rendelet előírásai szerint kell elvégezni. Ezen rendelet 
IX. fejezete és melléklete tartalmazza a vizek és vízilétesítmények más, nyomvonal jellegű 
létesítménnyel történő keresztezésére és megközelítésére vonatkozó előírásokat, melyek 
betartása kötelező. 

A védőtöltés lényeges eleme a rézsűvédelem, ezért a kivitelező kötelessége a gyepfelület 
megerősödéséig (első kaszálásig) a gyep kialakítása majd további egy éven keresztül (4 
kaszálás) a gyep karbantartását elvégezni és ez által a rézsűvédelmet biztosítani . 

A töltéskoronán bogárhát kiképzést kell kialakítani, az építendő kavicsstabilizációt külön 
tömöríteni kell. 

A kiviteli munkálatok befejezésekor a védvonal környezetét eredeti állapotára helyre kell 
állítani. 

A kivitelezést követően a vízmércék, valamint őrpontok geodéziai beméréséről jegyzőkönyvet 
kell készíteni. A mérést hitelesített eszközökkel kell végezni és dokumentummal igazolni. 
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A védőtöltés tartozékaként folyamatos szelvényezés szerinti 200 m szelvényekbe 
szelvényköveket kell elhelyezni. 

 

4.5. MUNKAGÖDÖR, MUNKAÁROK KIALAKÍTÁSA 

A Vállalkozó a lehető legnagyobb gondossággal járjon el és teremtsen meg minden szükséges 
előfeltételt, hogy megakadályozza a földanyag lecsúszását és leomlását a munkagödör és a 
töltések oldaláról. 

Megcsúszás és omlás esetén a Vállalkozónak ki kell javítani valamennyi földmunkát és ezzel 
kapcsolatos károsodást, és végre kell hajtani a munkálatok bármely módosítását a Mérnök 
megelégedésére, külön költség felszámítása nélkül. 

A munkagödröt és a munkaárkot 80 cm mélység felett dúcolni kell. A dúcolat olyan legyen, 
hogy az a megtámasztott földtömeg vagy építmény állékonyságát, illetve a munkahelyen 
dolgozó testi épségét biztosítsa, a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható, illetve a 
kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. 

A földkiemelési munka befejezése előtt, az alapozási sík felett 20 cm-rel lévő szint elérésekor 
a Vállalkozónak értesítenie kell a Mérnököt. A Vállalkozó és a Mérnök együtt 
szemrevételezik az alapsíkban található talajréteget, felmérik az elvégzett munkát. 

A munkahelyeket, munkaárkokat úgy kell kialakítani, hogy azokban a lefolyó csapadékvíz 
kárt ne tegyen. Az árkokat az esés irányával szemben haladva kell kinyitni, biztosítva a 
vízelvezetés zavartalanságát. Gáttal, terelőárokkal, és más, a helyszínnek megfelelő 
megoldással gondoskodni kell a munkaárok felszíni vizektől való védelméről. A 
munkagödrökben nyíltvíztartással kell gondoskodni a csapadékvizek összegyűjtéséről és 
elvezetéséről.  
A munkaárok és munkagödör típusának és a megtámasztás módjának megválasztásakor a 
figyelembe kell venni:  
 a földmunkák céljára rendelkezésre álló szabad terület nagyságát,  
 a tervezett vezetékek építéséhez, elhelyezéshez szükséges szabad tér biztosíthatóságát,  
 az építés forgalmi igényeit, illetve az ebből a munkaárokra jutó terhelés nagyságát, 
 a földmunkákkal érintett területen elhelyezkedő, az építési munkákkal veszélyeztetett 

meglévő létesítményeket   
 közlekedési létesítményeket, 
 közműveket,  
 utakat,  
 fákat, növényeket. 
 aktuális és várható talajvíz viszonyokat  
 
Törekedni kell arra, hogy a földkiemelési munkák a lehető legkevesebb meglévő létesítmény 
elbontását, ideiglenes kiváltását igényeljék. 
 
A dúcolás végrehajtásakor különösen fontos a meglévő közművek pontos ismerete, ezért a 
közművek szakfelügyelet melletti kutatógödrös feltárására különös gondot kell fordítani és a 
dúcolást csak közműfeltárás után, a közművak pontos helyének ismeretében lehet elkezdeni. 
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A dúcoláskor a közműkeresztezéseknél kihagyott hézagok vízszintes irányú pallózására is 
különös gondot kell fordítani a beszivárgó talaj kivédése érdekében. 
A dúcolásokat kitámasztásokat folyamatosan ellenőrizni kell, tekintettel a munkaterület 
melletti folyamatos dinamikus terhelésre. 

4.6. VÍZTELENÍTÉS AZ ÉPÍTÉS IDEJÉN 

A munkagödörből a beszivárgott csapadékvizet, illetve talajvizet el kell távolítani. A 
víztelenítésre kerülő munkaterületen összefüggő víztükör a víztelenítéskor nem jelentkezhet. 
A víztelenítés következtében a talajban káros kiüregelések és fellazulások nem 
keletkezhetnek. 

A Vállalkozónak bele kell foglalnia az egységárakba a munkagödör víztelenítését a 
munkagödör visszatöltésének befejezéséig. 

A munkagödör víztelenítési, illetve vízelvezetési módját a Mérnökkel jóvá kell hagyatni. A 
Vállalkozónak kell biztosítania, hogy elegendő készenléti felszerelés legyen a helyszínen az 
egész idő alatt, nehogy megszakadjon a víztelenítés folyamatossága. 

A Vállalkozónak meg kell győződnie arról, hogy: 
 Milyen vízszintek várhatók az építkezés ideje alatt, 
 Ezek a vízszintek a terepszint alatt vagy fölött vannak, 
 Milyen áramlások és vízszintek várhatók, 
 Milyen a talaj és az altalaj állapota, 
 És minden egyéb dolog, ami az ideiglenes munkák megfelelőségével és maguknak a 

műtárgyaknak és létesítményeknek az eredményes és megfelelő kivitelezésével 
kapcsolatos. 

A Vállalkozónak minden óvintézkedést meg kell tennie, hogy megelőzze a munka 
csapadékvízzel történő elöntését, és saját költségére kell minden veszteséget vagy rongálódást 
pótolnia, kijavítania. 

A víztelenítés csak olyan mértékben és formában hajtható végre, hogy talajtörés ne 
alakulhasson ki és a munkagödör és annak megtámasztására beépített szerkezeti rendszer 
teherbírása és állékonysága veszélyeztetve ne legyen. 

4.7. KÖZMŰÉPÍTÉS, FÖLDVISSZATÖLTÉS ÉS TÖMÖRÍTÉS 

A Vállalkozó köteles minden segédeszközt – dúcolást, zsaluzatot stb. – eltávolítani a 
munkagödörből a földvisszatöltés megkezdése előtt. A visszatöltésre való engedély, valamint 
kifizetés feltétele, hogy a Mérnök a megépített szerkezet minőségével és a munkagödör 
állapotával elégedett legyen. 

A visszatöltött földet a szerkezet igényei szerint, de minimum Tr=90%-nak megfelelően 
tömöríteni kell, a tömörségi fokot vizsgálatokkal ellenőrizni kell. 

A földvisszatöltést 0,25 m vastag rétegenként kell elteríteni és tömöríteni, a tömörséget pedig 
0,50 m-ként kell ellenőrizni. 

Az építmények mellé a földvisszatöltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépített 
szerkezet a földterhelésből és a tömörítésből származó dinamikus terhelés felvételéhez 
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szükséges teherbíró képességet már elérte. Visszatöltéskor a talaj víztartalma az optimális 
érték körül legyen. 

A talajt legfeljebb 0,25 m-es rétegenként szabad visszatölteni, de 10 cm-nél nagyobb rögök és 
fagyott talaj nem építhető be. 

A visszatöltésre nem kerülő földet a Vállalkozónak el kell szállítania. 

4.8. DEPÓNIA KÉSZÍTÉSE 

A kiemelt földet – amennyiben visszatöltésre alkalmas és szükséges – deponálni kell. A 
kiemelt földet úgy kell elhelyezni, hogy az eredeti talajrétegződés szerint legyen 
visszatölthető. A földdepónia és az árok vagy munkagödör között legalább 50 cm széles 
padka legyen. 

Az építési munkák során kitermelt és a későbbi földvisszatöltés miatt a helyszínen tartott 
földmennyiséget a Vállalkozó köteles - rendezett módon - depóniában tárolni. A depónia 
hajlásszöge feleljen meg a tárolt talaj belső súrlódási szöge alapján számítható, biztonságosan 
állékony rézsű hajlásszögének. 

 
A munkaárok környezetében kialakított depónia méretei és elhelyezése nem akadályozhatják 
a kivitelezést és az egyéb, nem az építkezéshez kapcsolódó forgalmi igényeket.  
Helyszíni tárolás esetén a depóniát a kiemelt munkagödörtől olyan távolságban kell 
elhelyezni, hogy a munkagödör falát ebből adódó terhelés ne érje. 
 

A depóniában elhelyezett anyagot a Vállalkozó saját költségére köteles védeni az időjárás 
által okozott káros hatásoktól (pl. csapadék okozta kimosódás, szárazság esetén szemcsésedés, 
poremisszió stb.) és az anyagot a beépítésre tervezett anyagminőségnek megfelelő állapotban 
tartani. 

4.9. FELÜLETKÉPZÉS ÉS ALAKÍTÓ FÖLDMUNKÁK 

A felületképzési munkálatok a végső tereprendezésnek és útépítésnek megfelelően 
készítendők. A terepszintek kialakításánál figyelembe kell venni a meglévő és a tervezett 
létesítmények, útpályák, gyalogjárdák, műtárgyak csatlakozási szintjeit. 

A felületképzési és alakító földmunkák során a terepet olyan mértékig kell rendezni és 
tömöríteni, mely alkalmassá teszi azt a tereprendezést végző gépek közlekedésére. A finom 
tereprendezés során a terepet végső állapotába kell kialakítani. 

A rendezett terep magassági szintjei a tervezettől maximum 2 cm-t térhet el. 

A tervezett földművek teljes tömegében minimálisan 85%-os tömörségi fokot kell biztosítani, 
míg a felső 0,30 m-ben 90%-os tömörségi fokot kell biztosítani. 

Az eltakarásra vagy átadásra kerülő földművek (földmű részek) ellenőrzése 
szemrevételezéssel, vizsgálatokkal és mérésekkel történik. A szemrevételezés során a munkák 
elvégzésének tényét és a nyilvánvaló hibákat kell rögzíteni. Az így megállapított hibákat ki 
kell javítani. 
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A tömörséget az eltakart munkákra vonatkozó szabályok szerint kell ellenőrizni. A 
vizsgálatok jelentéseit és eredményeit a Vállalkozónak jól áttekinthető nyilvántartási 
rendszerbe kell foglalni. A munkaterületet nem szabad olyan állapotban tartani, illetve úgy 
kialakítani, hogy a vizek levonulása a köz- és magánvagyonban kárt okozhasson, és hogy 
sértse a környezetvédelem értékeit. Ha ezen követelmény érvényesítéséhez technikai 
beavatkozásra szükség van, azt a Vállalkozó tartozik haladéktalanul végrehajtani. 

Az egyes részterületeket úgy kell rendezni, hogy azokról felületi esésük következtében a 
lehulló csapadék elvezethető legyen. 

A földművek építését úgy kell megtervezni, ütemezni és végrehajtani, hogy kivitelezés 
közben a csapadék és egyéb víz az épülő földműben lehetőleg kárt ne okozzon. A 
munkaterületektől rendszeres és haladéktalan elvezetéssel kell távol tartani a vizet. 
 

5. SZERKEZETÉPÍTÉS 

5.1. FELHASZNÁLT ANYAGOK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI 

5.1.1. A beton és vasbeton anyagai és vizsgálatuk 

Külső keverőtelepről származó, mixerben beszállított betonkeverékek esetében is el kell 
végezni a minőségvizsgálatokat legalább heti rendszerességgel, ezen felül a keverőtelep 
üzemeltetőjének minden szállítmány esetében nyilatkoznia kell a felhasználásra került 
anyagok minőségéről. A keverőtelepi minőségi tanúsítvány nem mentesíti a Vállalkozót a 
nem megfelelő minőségű betonkeverék beépítésének felelősége alól. 
 

5.1.1.1. Cementminőségek 

A cement feleljen meg az MSZ EN 197-1:2000/A1:2004 (angol ny.), MSZ EN 197-1:2000 V 
(angol ny.), MSZ EN 197-1:2011 V (angol ny.) követelményeinek. A cement típusának 
kiválasztásánál a cementkötési, szilárdulási tulajdonságát figyelembe kell venni. 

Felhasználható cementtípus: 

 portlandcement /pc/ 
 kohósalak portland cement /kspc/ 
 szulfátálló portland cement /spc/ 

A Mérnök engedélye alapján a szabadon betonozott szerkezeteknél más típusú cement is 
alkalmazható, amely a vonatkozó magyar szabványok előírásait is kielégíti. A felhasználható 
legmegfelelőbb cementtípus kiválasztásánál alapvető követelmény, hogy a kész beton a 28 
napos korban elért szilárdság, a zsugorodás, és a lassú alakváltozás szempontjából a 
Technológiai Utasításban foglaltakat kielégítse. 

Mielőtt a Vállalkozó a cementet nagy mennyiségben megrendeli, illetve helyszínre szállíttatja, 
a Mérnök részére jóváhagyás céljából be kell nyújtani egy részletes jegyzéket az alkalmazni 
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kívánt cementek származási helye, gyártó és márkanév, a szabvány szerint vizsgált szilárdság, 
valamint a felhasználás céljának megadásával. A Vállalkozó minden külön ellenszolgáltatás 
nélkül köteles a Mérnök részére minden cementszállítmányról vizsgálati bizonyítványt átadni. 

Minden bizonylaton fel kell tüntetni, hogy a szállítmányból vett mintát a gyártó vagy az 
elfogadott laboratórium megvizsgálta, és hogy minden vonatkozásban megfelel a Műszaki 
Feltételek követelményeinek. 

Külön költség felszámolása nélkül a Vállalkozó köteles a Mérnök kérésére a szállítás alatt 
lévő, vagy a helyszínen tárolt cementből – 50 tonnánként – mintákat küldeni a kijelölt 
laboratóriumba vizsgálat céljából. 

A cement szállítása és tárolása 

Minden cementet cementszállító zárt tartálykocsiban kell a helyszínre szállítani a szabvány 
előírásai szerint. A cementet olyan mennyiségben kell szállítani, hogy a munka megfelelő 
előrehaladását biztosítani lehessen. A cementet megfelelően kialakított silókban kell tárolni. 

Minden zsákos cementet külön erre a célra létesített időjárásálló, vízálló és megfelelő 
légzárósággal rendelkező épületben kell tárolni. 

A munkáknál felhasznált minden cementet súly szerint kell mérni. 

A cement selejtezése 

A cementek szükséges vizsgálati bizonyítványáról, illetve a Mérnök jóváhagyásától 
függetlenül, a Mérnök további vizsgálatok alapján kiselejtezhet minden olyan cementet, 
amely nem megfelelő védelem vagy egyéb ok miatt leromlott, és minden olyan esetben is, 
amikor a cement nem felel meg a kívánalmaknak. 

A Vállalkozó köteles saját költségére a leselejtezett cementet késedelem nélkül a 
munkahelyről eltávolítani, és saját költségén pótlásról gondoskodni. 

5.1.1.2. A keverővíz minősége 

A betonozáshoz használt keverővíz elégítse ki az MSZ EN 1008:2003 (angol ny.) előírásait. 

A víz legyen tiszta és káros anyagoktól mentes. Ahol vizsgálatokra van szükség, azokat a 
szabvány követelményeinek megfelelően kell végezni. Vezetékes ivóvíz vizsgálata nem 
szükséges amennyiben az nem gyógyvíz, ásványvíz, hévíz, vagy egyéb különleges – bár iható 
– víz.  

Az utókezeléshez használt víz nem lehet ipari szennyvíz, nem tartalmazhat agresszív 
szénsavat és 0,3%-nál több kénsav anhidridet (SO4). A víz legyen tiszta és káros anyagoktól 
mentes. Ahol vizsgálatokra van szükség, azokat a szabvány követelményeinek megfelelően 
kell végezni. 

5.1.1.3. Adalékanyagok 

A „C” jelű normál betonok készítéséhez felhasznált adalékanyagok feleljenek meg, illetve 
legyen összhangban az MSZ EN 12620: 2002+A1 2008 követelményeivel.  Az adalékanyag 
legálabb Q minőségi és legalább T tisztasági osztályú legyen. A betonoknál az adalék típusát 
és összetételét próbakeverések eredményeinek összevetésével, alapos körültekintéssel kell 
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megválasztani. 

Az adalékanyag vizsgálatát a szabványok szerint kell végezni: 
 szemeloszlás, 
 szemcsealak, 
 agyag-iszaptartalom 
 vegyi szennyeződés 

Az adalék szemeloszlása a műszaki előírások szerinti határgörbén belül legyen. Az adott 
szerkezeti beton előállításához legalább három mérettartományú adalékanyag szükséges. 

Az adalékok tárolása 

Az adalékanyagok minden frakcióját egymástól elválasztva, szennyeződéstől védve kell 
tárolni, biztosítva a csapadékvíz elvezetését. 

Az adalékok előzetes vizsgálata 

A Vállalkozónak mintákat kell küldenie az alkalmazni kívánt adalékokból a Mérnök által 
megjelölt anyagvizsgálati laboratóriumba. A mintavételt és a vizsgálatokat a szabványban 
leírt módszerekkel kell végezni. 

Amennyiben az adalék forrását a Vállalkozó kérésére és a Mérnök beleegyezésével a munka 
folyamán bármikor megváltoztatták, a vonatkozó fejezetekben előírt minden mintavételt és 
vizsgálatot meg kell ismételni a Vállalkozó költségére. 

Miután egy adott adalékra a Mérnök megadta az engedélyt, az adott adalékból egy 50 kg-os 
mintát meg kell őrizni a Mérnöknek, amellyel minden további mintát össze fognak 
hasonlítani.  
 
Az adalékanyagok munkahelyi vizsgálatai 

A szerződés végrehajtása közben az adalékok munkahelyi vizsgálatát a Mérnök által, illetve 
az MSZ-ben előírt gyakorisággal kell végezni a Vállalkozó költségére. A vizsgálatokat a 
következő módszerekkel kell végrehajtani, hacsak a Mérnök másként nem rendelkezett: 

 szemeloszlás 
 agyag-iszaptartalom 
 nedvességtartalom 
 szerves szennyeződés tartalom 

5.1.1.4. Beton adalékszerek 

Az adalékszerek általános alkalmasságát az MSZ EN 934-2:2009+A1:2012 (angol ny.) szerint 
kell megállapítani. 

A jelen követelményekben előírt cement, víz és adalékanyagokon kívül – bármilyen beton 
készítéséhez – csak olyan adalékszerek használhatók, amelyeket a Mérnök az adott esetre 
írásban engedélyez, vagy amelyeket elrendel, és amelyek alkalmazását az illetékes magyar 
hatóságok engedélyezték. A Mérnök csak olyan adalékszereket fogad el, amelyre megfelelően 
dokumentált vizsgálati eredmények állnak a rendelkezésre, hogy az adott adalékszerrel 
készített beton próbatest 28 napos minimális szilárdsága, illetve végszilárdsága nem 
kevesebb, mint az adott adalékszer nélküli betoné. Ezen kívül a Mérnök – a Vállalkozó 
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költségére – elrendelheti próbatestek készítését és vizsgálatát olyan betonokból, amelyek ilyen 
adalékszereket tartalmaznak, mielőtt megadná az engedélyét, hogy a javasolt adalékszert 
alkalmazzák a végleges műtárgy betonjához. 

Az alkalmazott adalékszer nem csökkentheti a beton sűrűségét, nem növelheti a porozitást, 
nem okozhat gyengébb felületű szerkezetet, és a beton nem lehet érzékenyebb a nedvességre 
és a hőmozgásokra, mint a kérdéses adalékszer nélkül. 

Semmilyen körülmények között nem szabad használni kálciumkloridot, vagy kálciumklorid 
tartalmú adalékszert beton, habarcs vagy cementpép keveréséhez. 

A Vállalkozó legyen tudatában annak, hogy a Mérnök részére a jóváhagyás végett 
előterjesztett adalékszert nem elégséges csupán márka- vagy kereskedelmi névvel leírni. A 
késedelem elkerülése érdekében a Vállalkozó részletesen írja le a javasolt adalékszer kémiai 
összetételét és annak várható hatását az adott keverékre, amelyben alkalmazni kívánja. 
Minden adalékszert konténerben vagy egyedi csomagolásban kell a munkahelyre szállítani, 
amelyek világosan el vannak látva a javasolt adagolási utasítással. 

Szabályos időközönként mintákat kell venni az adalék súlyának és adagolásának ellenőrzése 
céljából, és erről jegyzőkönyvet kell vezetni, hogy lehetőség legyen a vizsgálati próbatestek 
és a szerkezetben lévő adalékszert tartalmazó beton közötti kapcsolat kimutatására. 

Mielőtt az adalékszert vagy az adalékszerek kombinációját bármely keverékben felhasználják, 
a Vállalkozó köteles saját költségére próbakeveréseket végezni a Mérnökkel való 
jóváhagyatás céljából, aki eldönti, hogy a munkahelyen használt cementekkel és 
adalékanyagokkal együtt használható-e az adalékszer. 

A lehetőségek szerint a próbakeveréseket hasonló körülmények között kell bekeverni és 
tömöríteni, mint ami a tényleges szerkezetnél leginkább várható. 

A próbakeverésekből kiválasztott mintákat megfelelő időben meg kell vizsgálni szilárdság, 
szín megegyezés, felületi minőség, víz abszorpció, sűrűség, bedolgozhatóság és konzisztencia 
szempontjából; és össze kell hasonlítani az azonos betonból adalékszer nélkül készült 
próbatestekkel. A korábban kiadott engedélyt a Mérnök visszavonhatja bármely adalékszerrel 
készített adaggal kapcsolatban, ha az adott adalékszer a munkahelyi körülmények között nem 
kielégítő eredményt mutat. 

Az adalékszer megnevezését (márkajelét), gyártóját, a gyártás és az átvétel időpontját, 
továbbá a minőségtanúsítási adatait fel kell jegyezni, az adagolást a gyártó technológiai 
utasításának megfelelően kell végezni. Csak bevizsgált és tanúsított adalékanyag használható. 

5.1.1.5. Betonacélok 

A vasbetonszerkezetekhez - statikai megfontolások és méretezések alapján szükséges - 
vasbetétként csak az MSZ EN 10080:2005  szerinti B500C (B60.50), illetve – szerelő- és 
kiegészítő vasként - B240 (B38.24) minőségű betonacél használható. 

A betonacélok szabvány által előirt minősítő vizsgálatát és minősítését a beépítés előtt el kell 
végezni. Csak megfelelő minősítést elért betonacél használható.  

Típus, minőség és tárolás 

A betonok acélbetétjeinek periodikus betonacélokból vagy hegesztett hálókból kell állnia, 
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kivéve, ha valahol más van feltüntetve. 

A Vállalkozónak a munkákhoz használt acélbetétekből vizsgálati mintadarabokat kell 
szolgáltatnia a szabvány szerint. Mintadarabokat a Mérnök jelenlétében kell venni, és azoknak 
olyan méretűeknek kell lenniük, hogy vele az alább leírt vizsgálatokat el lehessen végezni. 

A vizsgálatot az erre kijelölt laboratóriumban kell elvégeztetni, és a vizsgálati eredményeket a 
Mérnökhöz kell továbbítani. 

A mintadarabok hajlítási és húzószilárdsági vizsgálatán felül a hegesztett hálók hegesztési 
nyírószilárdságát is meg kell vizsgálni. 

A vizsgálati módszereknek és követelményeknek összhangban kell lenniük a szabvány 
vonatkozó előírásaival. A munkákhoz nem használhatók fel olyan acélbetétek, amelyeknek a 
vizsgálati eredményeit a Mérnök nem hagyta jóvá. 

A betonacélt tartóállványokon vagy támaszokon kell tárolni, földszennyeződésektől 
mentesen.. A különböző típusú és méretű acélbetéteket külön kell tárolni. 
 
Hajlítási és leszabási jegyzékek 

A Vállalkozó hajlítási terveket és betonacél kimutatásokat, a hegesztett hálókra nézve pedig 
leszabási terveket és táblaméret kimutatásokat kell készítsen minden egyes önálló 
műtárgyhoz, a tervek előírásai alapján. 

 
Védelem és tisztítás 
 
A betonacélt védeni kell a kedvezőtlen külső behatásoktól, a szerkezetbe való 
elhelyezéskor mentesnek kell lennie a szennyeződésektől, reverétegtől, leveles rozsdától, 
festéktől, olajtól, vagy egyéb idegen anyagtól. Minden betonacélt gondosan meg kell 
tisztítani minden zsaluzat-olajtól, ami rákerülhetett a szomszédos munkák 
kivitelezésekor. 
 
Betonacélok hajlítása 

Az acélbetéteket egyenes szálakból kell leszabni, amelyek mentesek a sérülésektől. Az 
acélbetéteket hidegen kell hajlítani. 

Minden hajlítási méretnek összhangban kell lennie a szabvánnyal. A már egyszer meghajlított 
betonacélt nem szabad a korábbi hajlítás helyén újrahajlítani. 

Betonacélok és hegesztett hálók toldása 

A betonacélok és hegesztett hálók toldása megengedett, ha ez a terveken fel van tüntetve, 
vagy ha szükséges és a Mérnök hozzájárul. A betonacélok és a hegesztett háló toldását a 
szabvánnyal összhangban kell elvégezni. A szerkezeti betonacélokat általában nem szabad 
hegeszteni, hacsak az nincs a terveken részletezve, vagy a Mérnök által jóváhagyva. 

 
Betonacélok rögzítése 

Minden betonacélt pontosan a tervrajzokon feltüntetett módon kell elhelyezni és rögzíteni, 
majd abban a helyzetben kell tartani a betonozás során. A betonacélok előírt betonfedését a 
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Mérnök által elfogadott műanyag távtartókkal vagy rögzíthető beton pogácsákkal kell 
biztosítani. Ezek a távtartók a látható betonfelülettel azonos színűek és textúrájúak legyenek. 

A betonacélokat acélból készült dróttal kell kötözni és pontos helyzetében megkötni. 

Egyéb követelményeken túlmenően a betonacélokat oly módon kell rögzíteni, hogy elbírja az 
önsúlyát és minden olyan terhelést, ami ránehezedhet az építés során anélkül, hogy 
elmozdulna, lehajlana, vagy bármilyen mozgást végezne. 

A betonacélok takarása feleljen meg a vonatkozó szabvány előírásainak. 

Minden olyan, a szerkezetből kiálló, az időjárásnak előreláthatólag hosszú ideig kitett 
betonacélt vagy egyéb szerelvényeket a betonozás megkezdése előtt műanyag 
ragasztószalaggal, cementhabarccsal vagy egyéb anyagokkal kell bevonni annak érdekében, 
hogy megelőzzék az erős rozsdásodást, vagy a körülvevő beton elszíneződését. Ha a 
megelőző intézkedések ellenére rozsdás elszíneződés fordulna elő valamilyen állandóan 
látható felületen, akkor azt el kell távolítani.  

Jóváhagyás a betonozás előtt 

Minden vasszerelést, miután a helyére rögzítették, meg kell szemlélnie, és át kell vennie a 
Mérnöknek. A betonozás csak a Mérnök engedélyével kezdhető meg. 

Minden, e követelmények ellenére beépített betont – ha a Mérnök úgy rendelkezik – el kell 
távolítani az acélbetéttel együtt, és a Vállalkozónak azt saját költségén kell pótolni. 
 

5.1.2. Acélszerkezetek anyagai 

Alapanyag 

A tervezett szerkezeteket az MSZ EN 10025-1:2005 Melegen hengerelt termékek szerkezeti 
acélból. 1. rész: Általános műszaki szállítási feltételek  szabvány szerinti S235JR (a régi MSZ 
500:1981 szerinti A38) minőségű alapanyagból kell készíteni. 

Hegesztő elektródák 

A hegesztő elektródákat úgy kell megválasztani, hogy azok alkalmasak legyenek a gyártáshoz 
és szereléshez felhasznált szerkezeti acélokhoz.  

A hegesztő elektródának olyan típusúaknak és minőségűeknek kell lenniük, hogy vizsgázott 
hegesztő kezében jó hegeszthetőséget mutassanak, fröcskölésmentesek legyenek vízszintes, 
függőleges, rézsútos és fej feletti helyzetekben egyaránt. És elégítsék ki az előírt 
követelményeket és tesztvizsgálatokat. 

 

Illesztő csavarok 

Az illesztett csavaroknak ki kell elégíteniük az MSZ EN ISO 4014:2011 „Hatlapfejű 
csavarok. A és B pontossági fokozat”  c. szabványban előírt követelményeket.  

Nyers csavarok 

Az nyers csavaroknak ki kell elégíteniük az MSZ EN ISO 4014:2011 „Hatlapfejű csavarok. A 
és B pontossági fokozat”  c. szabványban előírt követelményeket.  
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Eltérés az előírtaktól 

Amennyiben bármely acélanyag nem elégíti ki a megkívánt és előírt fenti követelményeket, a 
Mérnök visszautasítja. Abban az esetben, ha az előírtaktól eltérő, de elfogadott acélanyagokat 
építenek be a szerkezetbe, minden pótlólagos költség a Vállalkozót terheli. 

Minőségellenőrzés 

Az acélanyagok és termékek kémiai és mechanikai tulajdonságait a gyártómű garantálja. 

Az acélszerkezetek minőségellenőrzését vagy a Mérnök, vagy egy arra jogosu1t intézmény 
vagy testület végzi, melyet a Mérnök jelölhet ki, összhangban a magyar szabványok és 
műszaki szabályzatok előírásaival. 

A szükséges vizsgálatok programját és a mintavételi tervet a Vállalkozó állítja össze, és a 
Mérnök hagyja jóvá. 

Mintadarabok vételét az érvényes szabványokkal és műszaki feltételeikkel összhangban kell 
elvégezni az ellenőrző szervezet jelenlétében. 

A késztermékek vizsgálatát a tervezési követelmények és az ellenőrző szervezet által 
kidolgozott program alapján kell elvégezni.  

5.1.3. Zsaluzat és állványzat 

Fogalom meghatározás 

A zsaluzatok magukba foglalnak minden zsalutáblát, amelyek a betonszerkezetek 
kialakításához szükségesek, beleértve a zsaluzatokat tartó szerkezeteket is. 

A szerkezetek betonozásához készülő állványzatok magukban foglalják a fa, a fa és acél, vagy 
csak acélszerkezetű állványzatok építéséhez és bontásához szükséges munkákat és anyagokat. 

A munka megkezdésének feltételei 

A Vállalkozó köteles az általa alkalmazni kívánt zsaluzatokról és állványzatokról rajzokat és 
statikai számításokat benyújtani a Mérnöknek jóváhagyás céljából. 

A rajzoknak tartalmazniuk kell a javasolt anyagokat és a szerkezet részleteit, mint például a 
zsalutáblák, merevítések, támaszok, csavarok és ékek méreteit, távolságát és elhelyezkedését. 
A zsaluzatok és állványzatok építését nem szabad addig megkezdeni, amíg a rajzokat és a 
számításokat a Mérnök jóvá nem hagyta, de egy ilyen jóváhagyás nem mentesíti a Vállalkozót 
azon felelőssége alól, hogy a zsaluzatok és állványzatok megfelelők legyenek. 

A zsaluzat legyen megfelelő kialakítású és kivitelű ahhoz, hogy elviselje a friss beton súlya, 
és egyéb hatások okozta terheléseket káros alakváltozások nélkül. A zsaluzat legyen 
megfelelően zárt, hogy a víz és a habarcs ne folyjon ki a betonból. 

5.1.3.1. Zsaluzatok 

Anyagok a zsaluzathoz 

A fazsaluzatot jó minőségű fából kell készíteni. A zsaluzathoz alkalmazott faanyag legalább 
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25 mm vastag legyen! 

A zsaluzat betonnal érintkező felületeinek simának, a látható betonfelületeknél gyalultnak, a 
csatlakozásoknak pedig zártnak kell lenniük. 

A zsaluzat rögzítése 

A zsaluzatot vonalban és síkban pontosan rögzíteni kell, a csatlakozásoknál hasadékok nem 
lehetnek. A zsaluzatot úgy kell kitámasztani, hogy a helyét elmozdulás és deformáció nélkül 
tartsa meg a betonozás és a beton tömörítése közben. Minden csatlakozás vagy vízszintes 
vagy függőleges legyen, hacsak a beton végső alakja ezt másként nem kívánja meg. 

A zsaluzatok felületének kezelése 

Minden betonnal érintkező felületet jóváhagyott összetételű anyaggal kell bevonni minden 
használat előtt a beton tapadásának megakadályozására. 

A zsaluzat eltávolítása 

A kizsaluzást úgy kell végezni, hogy a betonban károsodás ne történjék. A zsaluzatokat csak 
akkor szabad eltávolítani, miután a beton kellőképpen megkötött és megszilárdult. A 
helyszínen betonozott különféle szerkezetek esetére a betonozás és a kizsaluzás közötti 
minimális időtartamokat a MÉASZ ME-04-19:1995 tartalmazza. A munkahelyi hőmérséklet 
változása, valamint az érlelési körülmények függvényében a Mérnök megváltoztathatja a 
táblázatban adott időket. 

A Vállalkozónak nem szabad megkezdenie a kizsaluzást, amíg a Mérnök véleménye szerint a 
beton nem érte el a megfelelő szilárdságot, amit tájékoztató próbatestek törésével kell 
igazolni. 

A beton elemek oldalairól a zsaluzat akkor távolítható el, amikor a beton olyan mértékben 
kötött meg, hogy zsugorodási repedések már nem fordulhatnak elő, és nem történhet semmi 
sérülés vagy deformáció. 

Kizsaluzás vagy állványleeresztés okozta betonsérüléseket a Vállalkozónak saját költségére 
kell kijavítani a Mérnök jóváhagyásával és megelégedésére. 

5.1.3.2. Állványzatok 

A faanyagok és acél elemek méretei, fajtája és minősége, az állványzat alapozásának módja és 
az állványzat elemei közötti minden kapcsolat feleljen meg a statikai számításoknak és az 
állványzati tervnek, és feleljenek meg a faszerkezetekre és acélszerkezetekre vonatkozó 
érvényben lévő szabályzatoknak és szabványoknak. 

A kész állványzatnak olyan szerkezetűnek kell lenni, hogy az állványzat leengedhető, 
emelhető és szétszerelhető legyen. Az állványzatot szintezni kell a betonozás előtt, és a 
betonozás közben a süllyedést lécekkel mérni kell. 

A betonozás közben kötelező jelleggel kell figyelni az állványzatot és a zsaluzatot. Az 
észrevett lazulásokat és deformációkat azonnal ki kell javítani. 

A zsaluzatot és az állványzatot a szerkezet egyik részéről sem szabad eltávolítani addig, amíg 
a beton meg nem szilárdul. A kizsaluzásra és állványbontásra a Mérnök ad engedélyt, 
tájékoztató próbatestek törési eredménye alapján. 
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5.2. BETON ÉS VASBETON SZERKEZETEK ÉPÍTÉSE 

Általános előírások 

A Műszaki Előírások ezen fejezete (a betoncsöveket kivéve) valamennyi beton és vasbeton 
szerkezetre vonatkozik. Ezeket a szerkezeteket a kiviteli terveknek megfelelően kell 
elkészíteni. 

Építészeti megjelenés 

A betonszerkezetek különböző részeinek építészeti kezelése megkívánja, hogy a beton 
egységes textúrájú és színű legyen. A Vállalkozónak ezért minden szerkezethez azonos 
gyárból kell biztosítania a cementet, illetve azonos forrásból az adalékanyagot, ha csak nincs 
ettől eltérő írásos engedélye a Mérnöktől. A látható felületek zsaluzatának anyagát (fém, 
gyalult fa, műanyag), illetve a felület kiképzésének módját a Mérnökkel előzetesen jóvá kell 
hagyatni. A látható, de nem zsaluzott betonfelületeket a vonatkozó Műszaki Előírások szerint 
kell kezelni. 

A szerkezet alakhűsége 

A szerkezetnek az MSZ 7658-2:1982  szerint 1. minőségi szintre előírt értékeknek kell 
megfelelniük. Az terv szerinti méretek ellenőrzését a Mérnök el kell végezze és az építési 
naplóban kell rögzítse. 

Az elkészült felület szemrevételezése 

Az eltakarásra kerülő beton felületen észlelt hiányosságokat a Vállalkozónak saját költségén 
ki kell javítania a Mérnök megelégedésére. A teljes felületet szemrevételezni kell az MSZ 
7658-2:1982 szerint. A földdel eltakarásra kerülő szerkezeten m2-ként legfeljebb öt, 
egyenként legfeljebb 500 mm2-nél nem nagyobb felületi hiány engedhető meg, ha a betonacél 
előírt betontakarása biztosítva van, és az csorbulás mélysége a 10 mm-t nem haladja meg. 
Észlelt fészkes szerkezetet a Mérnök által jóváhagyott módon kell javítani. 

Súly szerinti adagolás és keverés 

A Vállalkozó csak a Mérnök által jóváhagyott keverőtelepen készíttethet betont. Minden 
minőségű betonhoz az anyagokat súly szerint kell adagolni egy elfogadott súly szerinti 
adagolóval, és teljesen el kell keverni egy elfogadott méretű és típusú keverőben olyan 
módon, hogy az anyagok egyenletes eloszlásúak legyenek a beton adagban. 

A keverőgépet és a kiszolgáló berendezéseket alaposan ki kell tisztítani mielőtt más típusú 
cementet tartalmazó betont kezdenek keverni. Semmilyen körülmények között sem engedhető 
meg, hogy egy adagot egynél több típusú cementtel keverjenek. 

Előkészítő munkálatok 

A Vállalkozónak a betonozási munkákhoz részletes technológiai utasítást kell készítenie és a 
Mérnökkel jóvá kell hagyatni (keverés, szállítás, bedolgozás és utókezelés). 

Bármilyen beton bedolgozása előtt a Mérnöktől írásos engedélyt kell kérni. 

A zsaluzatot megfelelő alakban és beállításban tartó ideiglenes támaszokat, alátámasztásokat 
és merevítéseket, amelyek helyére beton fog kerülni, teljes egészében el kell távolítani, 
amikor a bebetonozás olyan magasságot ért el, hogy a továbbiakban már nincs rájuk szükség. 
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Ha szükséges, illetve ha a Mérnök elrendeli, a Vállalkozó köteles a zsaluzatot lehűteni, ha az 
túlmelegedett. Vagy különlegesen kiszáradt a napsugárzásnak való hosszabb kitétele miatt. 

A Vállalkozó gondoskodjon arról, hogy minden fából készült sablon megfelelő nedvességét 
megtartsa ahhoz, hogy zsugorodás és deformáció ne keletkezzen, A zsaluzat mindenfajta 
áztatása vagy permetezése csak tiszta vízzel történhet. 

A Mérnök letilthatja a betonozást olyan zsaluzatban, amely túl meleg vagy túl száraz lett 
ahhoz, hogy ezekben a Műszaki Feltételeknek megfelelő betont lehessen előállítani. A 
zsaluzat hűtéséért, illetve áztatásáért, és a túl meleg zsaluzattal kapcsolatban felmerült 
költségekért semmiféle külön költség nem számolható el. 

A beton szállítása és bedolgozása 

A Vállalkozónak biztosítani kell a mixerek soron kívüli kiszolgálását a keverőtelepen. A 
mixerkocsik számát a bebetonozandó szerkezet építési üteme határozza meg. A folyamatos 
betonozást megfelelő biztonsággal garantálni kell. A beton szállításának és bedolgozásának 
módjait úgy kell meghatározni, hogy az anyagok szétosztályozódása ne történhessen meg, és 
a módszereket jóvá kell hagyatni a Mérnökkel, mielőtt a betonozást megkezdik. 

Amennyiben a szállítás és a betonozás késedelme miatt a beton kötni kezd, akkor azt nem 
szabad bedolgozni, és el kell távolítani a munkahelyről. 

Általában a betont úgy kell üríteni, hogy a szétosztályozódás veszélyét kiküszöböljék. A fent 
lévő betonvasakat ne fedje be a beton túl korán. 

Ha a műtárgy valamely részét vagy egységét folyamatos művelettel kell betonozni, a 
megszakítást nem lehet megengedni a Mérnök engedélye nélkül. Ahol a betonozást meg kell 
szakítani, ott megfelelő elővigyázatossággal biztosítani kell, hogy a korábban bedolgozott 
betonhoz a későbbi megfelelően kössön. 

Ahol a műtárgy egy részének vagy egészének betonozásakor az egymást követő betonozási 
műveletek között több, mint egy óra késedelem történt, ott a betonozást csak akkor lehet 
folytatni, amennyiben a Mérnök véleménye szerint a korábban bedolgozott betonnak elegendő 
ideje volt a kötéshez, és az így létrehozott csatlakozást munkahézagként kell kezelni.  

A rögzített vasalás fölött a betont nem szabad szállítani a bedolgozáshoz, ha nem 
gondoskodtak arról, hogy a vasalás el ne mozdulhasson, és ne károsodhasson. 

A betont vízszintes rétegekben kell bedolgozni, amelynek vastagsága vasbeton esetén 
maximum 0,30 m, tömegbeton esetén 0,50 m, kivéve a később tárgyalt eseteket. 

Amennyiben egy művelettel kevesebb, mint egy réteget raknak le, akkor azt egy függőleges 
fallal kell lehatárolni. Minden réteget be kell dolgozni és tömöríteni, mielőtt a megelőző adag 
kötése megkezdődött. 

A beton szivattyúzása 

A szerkezeti betonokat lehetőleg betonszivattyúval kell a bedolgozás helyére juttatni. A 
berendezést úgy kell elhelyezni, hogy ne keletkezzen rezgés, amely a frissen elhelyezett 
betonban sérülést okozna. Tartalék betonszivattyúról a Vállalkozónak kell gondoskodnia. 

A berendezés fajtája legyen alkalmas és legyen megfelelő teljesítményű az adott munkához. A 
betonszivattyú működése olyan legyen, hogy folyamatos betonáramlást biztosítson 
levegőzsák nélkül. 
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A beton tömörítése 

A betont elhelyezése után alaposan tömöríteni kell bemerülő vibrátorral.  

Minden hozzáférhető helyen belső vibrátort kell alkalmazni, és csak a nem hozzáférhető 
helyeken lehet külső vibrátort alkalmazni. 

A bemerülő vibrátorok frekvenciája nem lehet 7000/perc értéknél kisebb, bemerített 
állapotban. 

A Vállalkozónak megfelelő mennyiségű vibrátort kell biztosítania ahhoz, hogy minden 
bebetonozott adagot azonnal tömöríteni lehessen. 

A betonozási időszak alatt a Vállalkozónak legalább 50%-os tartalékról kell gondoskodni a 
vibráló berendezésekből. 

A vibrátorok nem érhetnek hozzá a vasaláshoz és a zsaluzathoz, és nagyon kell ügyelni a 
túlvibrálás elkerülésére, mivel az szétosztályozódást, vagy üregeket okoz a bedolgozott 
betontömegben. A vibrátorokat kezelő személyeket oktatásban kell részesíteni a megfelelő 
használatot illetően. 

A vibrátorokat úgy kell kezelni, hogy a beton tökéletesen körülfogja a vasalásokat, a beépített 
rögzítő elemeket, valamint a zsaluzás sarkait és szögleteit. 

A vibrálást nem szabad közvetlenül vagy a vasaláson keresztül átvinni olyan betonrészekre 
vagy rétegekre, amelyek már olyan mértékben megkötöttek, hogy a vibráció hatására már 
nem tudnak plasztikusan viselkedni. A vibrációt nem szabad arra használni, hogy a betont 
folyassák olyan távolságokra, amely már szétosztályozódást okozhat, és a vibrációt nem 
szabad arra alkalmazni, hogy a betont a sablonon belül szállítsák. 

A bemerülő vibrátorok alkalmazásánál ügyelni kell arra, hogy a zsaluzathoz csatlakoztatott 
vasalások és szerelvények ne mozduljanak el, és hogy ne sérüljön meg a már megkötött beton 
és a zsaluzat belső felülete. A sűrűn vasalt és a szűkebb helyeken kisméretű vibrátorra lehet 
szükség. A Vállalkozó gondoskodjon arról, hogy megfelelő méretű vibrátor álljon 
rendelkezésre a munka minden részéhez. 

Minden esetben a betonozás előtt a Mérnök jóváhagyását kell kérni a zsaluvibrátorok számát, 
elhelyezését és távolságát illetően. 

A zsaluzat kézi szerszámokkal való ütögetésével nem szabad tömöríteni. 

Betonozás kedvezőtlen körülmények között 

Az intézkedésekkel kapcsolatos előírásokat a MÉASZ ME-04-19:1995 tartalmazza.  

A kedvezőtlen időjárási körülmények közötti betonozáshoz külön betontechnológiai előírást 
kell készíteni, és azt a Mérnökkel jóvá kell hagyatni. 

Nem szabad betonozni: 

- nagy esőben 
- amikor a levegő hőmérséklete 2 C0 alá esik 
- amikor a beton hőmérséklete 30 C0 fölé emelkedik 
- amikor az adalék felülete, vagy az a felület, amelyhez a betonozás történik, jeges 
- amikor a levegő hőmérséklete meghaladja a 30 C0 értéket, a betonozás csak akkor 

végezhető a Mérnök jóváhagyásával, ha speciális intézkedésekkel gondoskodtak a 
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beton korai kötésének megakadályozásáról, mint például a keverővíz 
hőmérsékletének csökkentésével, az adalékok és a zsaluzatok folyamatos vízzel való 
permetezésével, vagy a kész beton ideiglenes lefedésével. 

A betonozás és utókezelés közben a beton hőmérsékletét regisztrálni kell. 

Hideg évszakban, és amikor a hőmérséklet várhatóan +5 C0 alá csökken, a Vállalkozó köteles 
megfelelő hővédelemmel ellátni a beépített betont. 

A Vállalkozó zárja körül a szerkezetet olyan módon, hogy a körülzárt térben a levegő és a 
beton hőmérsékletét három napon keresztül + 15 C0 fölötti hőmérsékleten lehessen tartani. 

Ezeknek a műveleteknek a költségeit külön nem lehet elszámolni. 

Szerelőbeton 

Szerelőbeton réteget kell elhelyezni minden vasbeton alaptest alá, és mindenütt, ahol a rajzok 
mutatják, illetve ahol a Mérnök elrendeli. A szerelőbeton készítéséhez a Mérnök engedélye 
szükséges. A szerkezeti betonozás megkezdése előtt a szerelőbeton réteget be kell 
nedvesíteni, hogy az a friss betonból ne vonjon el vizet. 

A beton utókezelése 

Az intézkedésekkel kapcsolatos előírásokat a MÉASZ ME-04-19:1995 tartalmazza.  

A Vállalkozó köteles az általa használni kívánt utókezelési módszer leírását előzetesen 
jóváhagyásra benyújtani a Mérnök részére. 

A betonozástól számított hét napon keresztül a betont védeni kell a nedvesség elvesztésétől, a 
gyors hőmérsékletváltozástól, esőtől és folyó víztől, mechanikus sérülésektől, és a levegőben 
szálló por és homok általi szennyeződésektől. 

A frissen elhelyezett beton minden utókezelő és védő módszerét előzetesen jóvá kell hagyatni 
a Mérnökkel. Ilyen módszerek: a fólia borítás, öntözés, gőzölés, lefedés, és minden olyan 
módszer, amit a Mérnök elrendel. A vizet tartó paplant, vagy egyéb megfelelő anyag 
felhasználásával készített védelmet, amelyet nedvesen tartanak, el kell helyezni amint a beton 
már annyira megszilárdult, hogy a lefedést sérülés nélkül tartani tudja. 

A Vállalkozó kötelezhető a betont tartalmazó zsaluzat vízpermettel való hűtésére, és ezt 
minden olyan helyen el kell végezni, ahol erre a Mérnök utasítást ad, függetlenül attól, hogy a 
beton utókezelésére milyen egyéb módszert alkalmaz a Vállalkozó. 

Hideg időben a Vállalkozó köteles a kötésben lévő betont megfelelő hőszigetelő anyaggal 
védeni a betonozástól számított hét napon keresztül. 

A Vállalkozónak az utókezeléssel kapcsolatos minden idegen anyagot el kell távolítani a 
Mérnök megelégedésére. 

A zsaluzat eltávolítása 

A zsaluzat eltávolításával kapcsolatos előírásokat a MÉASZ ME-04-19:1995 tartalmazza. 

 

A szerkezet különféle részeinek sablonjait nem szabad addig eltávolítani, amíg a beton a 
Szabványban előírt szilárdságot el nem éri. 

Az 50C hőmérséklet alatt betonozott szerkezet zsaluzatát nem szabad eltávolítani addig, amíg 
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tájékoztató próbatest törésével meg nem győződnek a beton megfelelő szilárdságáról, 
függetlenül az eltelt időtől. 

Minden zsaluzatot el kell távolítani, függetlenül attól, hogy a talajszint alatt vagy felett 
helyezkedik el. 

Bebetonozandó acélszerkezetek és egyéb elemek 

Az összes olyan acélszerkezetet és egyéb elemet, amelyet be kell betonozni, a terveknek 
megfelelően kell a Vállalkozónak rögzíteni és bebetonozni a Mérnök engedélye alapján. 

A Vállalkozónak kell szolgáltatnia a fent említett szerkezetek és egyéb elemek pontos 
beálltásához szükséges alátéteket és egyéb kiegészítő elemeket. 

A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a fent említett minden szerkezet és elem idejében a 
munkahelyen legyen, hogy elkerülhető legyen a betonozási munkák folyamatának 
megszakítása. 

Földvisszatöltés 

Ha a Mérnök másképp nem rendelkezik, a betonszerkezetek körül és fölött földvisszatöltést 
nem szabad elvégezni a betonozástól számított 15 napon belül. 

Betonfelületek burkolatai 

A betonszerkezetek különböző részeinek építészeti kezelése megkívánja, hogy a beton 
egységes textúrájú és színű legyen. A Vállalkozónak ezért minden szerkezethez azonos 
gyárból kell biztosítania a cementet, illetve azonos forrásból az adalékanyagot, ha csak nincs 
ettől eltérő írásos engedélye a Mérnöktől. A látható felületek zsaluzatának anyagát (fém, 
gyalult fa, műanyag), illetve a felület kiképzésének módját a Mérnökkel előzetesen jóvá kell 
hagyatni. A látható, de nem zsaluzott betonfelületeket a vonatkozó műszaki előírások szerint 
kell kezelni. 

 

Általános leírás 

Hacsak nincs másféle előírás, vagy a Mérnök másképpen nem rendelkezik, minden kilátszó 
betonfelületet, közvetlenül a bedolgozás után le kell simítani. 

Cementsimítás saját levében 

A lemezek és falak felső felületeit, melyek sem szerkezettel, sem feltöltéssel nem lesznek 
eltakarva, saját levében el kell simítani. 

A simítást közvetlenül a betonozás után kell elvégezni, mielőtt még a beton megkötött volna. 

A már lesimított felületeket az utókezelés ideje alatt mindenféle rongálódástól meg kell 
védeni. Az utókezelést olyan gondosan kell végezni, hogy a zsugorodásból vagy hőhatásból 
keletkező repedések tágassága 0,2 mm-nél kisebb legyen. 

Beton felületek javítása 

A javítást a Mérnök által jóváhagyott technológia és ellenőrzés mellett kell elvégezni. Nem 
megfelelő esztétikájú javítás esetén bontás és újrabetonozás is előírható. 

Ha a betonszerkezetek javítására van szükség, akkor az MSZ EN 1504 szabványsorozat  
előírásai és útmutatásai szerint kell eljárni.   
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A helyszíni beton minőségellenőrzése a szabványban előírtak szerint kell végezni. 

Látszóbeton felületek kialakítása, minősége 

A kivitelezés során a látszóbeton felületek kialakításának vonatkozásában a Magyar 
betonszövetség és a Magyar Szerkezetépítők Szövetség által megfogalmazott irányelvek 
alapján történő besorolás a mérvadó, mely a látszóbetonokat négy osztályba sorolja be a 
hozzájuk társított követelményrendszer kötelező betartásával. 

A műtárgyak látszó „nyersen” maradó új vasbeton szerkezeteinek felületei, melyek 
eltakarásra nem kerülnek, az SB2 besorolású látszóbeton osztályba tartozó minőségi 
követelményeknek kell hogy megfeleljenek. 

Ez a látszóbeton–osztály normál felületek megvalósítására alkalmas. Nem minden esetben 
tervezett felület, készítése zsaluzási terv nélkül is lehetséges. Zsaluzási terv nélküli építés 
esetén a felületi kialakításhoz az alkalmazott zsalurendszer kiválasztásához és a zsaluzás 
módjához a tervező jóváhagyása szükséges.  

Vízzáró betonokra és szerkezetekre vonatkozó előírások 

A vízzáró beton minőségi követelményeire és vizsgálatára az MSZ 4798-1:2004 szabvány a 
mértékadó. 

A vízzáró beton minőségének biztosítása a Kivitelező feladata. MSZ 4798-1:2004 szerint 

Vizsgálata: MSZ EN 12390-8:2009 A megszilárdult beton vizsgálata. 8. rész: A vízzáróság 
vizsgálata szerint. 

A vízzáró betonszerkezetekkel szembeni követelményeket a MÉASZ ME-04-19:1995  8. 
fejezete írja elő. 

 

5.3. EGYÉB SZERKEZETÉPÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ MUNKÁK 

5.3.1. Cölöpalapozások 

A cölöpalapozási munkák során az MSZ EN 1536:2010+A1:2015 Speciális geotechnikai 
munkák kivitelezése. Fúrt cölöpök szabványban foglalt  követelményeket kell  kielégíteni. 
Konstrukciós okok miatt fúrt cölöpöknél a cölöp fejlemezének legalább 30 cm-rel a cölöpök 
fölé kell nyúlnia. A cölöp fejlemeze legyen legalább 60 cm vastag. 
A hosszanti vasalást a teljes kerületen egyenletesen kell elosztani. A betonfedés biztos 
betartásához és a hosszirányú vasalás helyzetének biztosításához az armatúrára legfeljebb 
2,50 m-ként távtartó elemeket kell hegeszteni.  
A cölöptalp szintjét és a teherbíró altalajba való megfelelő bekötési hosszúságokat a megbízó 
és/vagy  
a geotechnikai szakértő ellenőrizze. 
Ellenőrizni kell a kivitelezett cölöpök tényleges helyzetét, elhajlását és méreteit és 
anyagminőségét. 
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5.3.2. Résfal építés 

A résfalépítési munkák során az MSZ EN 1538:2010+A1:2015 Speciális geotechnikai 
munkák kivitelezése. Résfalak szabványban foglalt  követelményeket kell  kielégíteni. 
A résfal vastagságát az elérni kívánt cél ( szivárgásgátlás, szilárdság) határozza meg, amelyet 
összhangba kell hozni a technológiai lehetőségekkel. 
A réstáblák vasalásának beemeléskor szükséges merevségét biztosítani kell. A terv szerint 
elhelyezett vasalást úgy kell rögzíteni, hogy a betonozás alatt el ne mozdulhasson. 
A réstáblák tetején a zaggyal keveredett betont le kell vésni és a táblák együttdolgozását 
biztosító fejgerendát kell készíteni. 
Ellenőrizni kell az elkészült résfal talpmélységét, a teherbíró altalajba ill. vízzáró rétegbe való 
megfelelő bekötési hosszúságokat, a  réstáblák  tényleges helyzetét, elhajlását és méreteit és 
anyagminőségét. Vízzáró résfal esetén a vízáteresztő képességet kivésett próbatesteken kell 
vizsgálni. 

5.3.3. Talajszilárdítás és vízzáró réteg létrehozása jet-grouting eljárással 

A jet-grouting eljárással végzett talajhabarcsosításra a MSZ EN 12716:2002 Speciális 
geotechnikai munkák kivitelezése. Jethabarcsosítás szabványt kell alkalmazni.  
Az építés megkezdése előtt a rendelkezésre kell állni az injektálási pontok helyzetét, 
távolságát és irányát bemutató tervnek. 
Egyedi vizsgálatokkal (pl. fúrás) ellenőrzni kell az injektálás eredményét (pl. szilárdság, 
áteresztőképesség). 
Tömörítési injektálás alkalmazása esetén próbamezők kialakításával kell ellenőrizni az 
injektálandó habarcs nyomását és mennyiségét, és a távolságértékeket a megfelelő injektálási 
pontoknak megfelelően. 

5.3.4. Acélszerkezetek és egyéb fémszerkezetek építése 

Az acélszerkezeteknek ki kell elégíteniük az érvényes és vonatkozó szabványok előírásait. 

Hegesztések 

A hegesztett kapcsolatoknak meg kell felelniük az acélszerkezetek ömlesztőhegesztéssel 
készített kötéseinek és szerkezeti elemeinek gyártási követelményeivel foglalkozó 
szabványban előírt követelményeknek s előírásoknak. 

Hegesztett kapcsolatokra vonatkozó követelmények  Tompavarratok 

A tompavarratok feleljenek meg az MSZ EN ISO 5817:2008 (angol ny.) szerinti C 
osztály előírt követelményeinek. 

a/ Sarokvarratok 

A sarokvarratok feleljenek meg az MSZ EN ISO 5817:2008 (angol ny.)  szerinti C 
osztály előírt követelményeinek. 

Hegesztési terv 

A Vállalkozónak hegesztési tervet kell készítenie, melynek a hegesztett kapcsolatok 
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megfelelő minőségben történő elkészítéséhez szükséges összes lényeges előírást és 
intézkedést tartalmaznia kell. A hegesztési terv jóváhagyás tárgyát képezi, de a jóváhagyás 
nem tekinthető felmentésnek a Vállalkozó számára bármely felelősség alól, melyet a 
hegesztési munkák vonatkozásában viselnie kell. 

A hegesztési tervnek tartalmaznia kell: 

 a hegesztési eljárások technológiáját, 
 a hegesztők minősítését és vizsgáztatását, 
 a hegesztési varratok szükséges roncsolásmentes vizsgálatait, 
 a vizsgálatokhoz szükséges próbadarabok számát. 

A hegesztők minősítése és vizsgáztatása 

Bármely típusú kapcsolat hegesztéséhez a hegesztő szakmunkásoknak igazolással kell 
rendelkezniük arra nézve, hogy vonatkozó szabványban előírt tesztvizsgálatoknak kielégítő 
módon megfeleltek. 

A Mérnök megkívánhatja, hogy a tesztvizsgálatokat a jelenlétében vagy személyes 
képviselőjének jelenlétében folytassák le. 

Összeszerelés a gyártóműben és összejelölés az újraszereléshez 

Mielőtt az acélszerkezetek elszállítják azokat ideiglenesen össze kell szerelni a gyártóműben 
szemlére és átvételre, vagy teljes méretre összeállítva, vagy olyan részletekben, ahogyan azt a 
Mérnök előírja, hogy az kielégítő legyen az egyenesbe állítás és az összes elem 
illeszthetőségének szempontjából. A méreteket és alakhelyességet műszeres méréssel kell 
igazolni. 

Erre a célra elegendő számú szerelőtüskét és szorosra meghúzott fűzőcsavart kell alkalmazni. 
A Mérnököt értesíteni kell, ha a gyártómű a szemlére készen áll. Ha a Mérnök vagy 
képviselője a szerkezetet átvette, és mielőtt azt elbontják, minden részt gondosan össze kell 
jelölni az újraszerelés részére, jól látható jelekkel, és ha a Mérnök azt előírja tartósan 
megmaradó pecsétjelzésekkel. Ezeket a jelzéseket tartalmazó tervekből a Mérnöknek kapnia 
kell. A jelölések olyanok legyenek, hogy azok ne okozzanak kárt az anyagban. 

A Vállalkozó tartozik a szerkezeteket beszerelni, beállítani és végleges formájában elkészíteni 
az előírt vonalvezetéssel és magassági szintekkel, azt műszeres méréssel igazolni, ahogyan azt 
a szerződés tartalmazza, mindezt összhangban a tervekkel és a Műszaki Előírások 
követelményivel. 

A Vállalkozónak kell gondoskodnia az állványzatról, és neki kell szolgáltatnia minden olyan 
szerszámot, gépet és berendezést, beleértve a szerelőtüskéket és fűzőcsavarokat is, melyek a 
szerkezetek mozgatásához és szereléséhez szükségesek. 

Korrózióvédelem 

Az acélszerkezetet SA2 fokozatú révétlenítéssel és korrózióvédelemmel kell ellátni. 

A tervezett acélszerkezetek és a kötőelemek az MSZ EN ISO 1461:2009 szerinti 
tüzihorganyzott kivitelben készüljenek. A bevonat átlagos és helyi vastagsága igazodjon az 
acél alapanyag vastagságához. A bevonatok vastagságának ellenőrzésére az MSZ EN ISO 
2178:2001 (angol ny.) szerinti mágneses elven működő mérőberendezések használata 
javasolt. A tüzihorganyzás megrendelőjének a bevonat készítőjével közölnie kell a 
ténylegesen felhasznált alapfém (horganyzandó darab) összetételét és bármely olyan 
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tulajdonságát, amely befolyásolhatja a tüzihorganyzást. 
Az átvételi vizsgálatkor az összes tüzihorganyzott darab lényeges felületei szabad szemmel 
vizsgálva mentesek legyenek csomóktól, hólyagoktól (azaz szilárd fémhez való kötődés 
nélküli, kiemelkedő területektől), érdességtől és éles csúcsoktól (ha azok sérülést 
okozhatnak), valamint bevonat nélküli területektől. A megrendelőnek előre közölnie kell, 
hogy melyek számára a termék felhasználása tekintetében a fontos, kiemelt figyelmet érdemlő 
felületek. 
A nem KO acélszerkezetek tüzihorganyzottak vagy alapmázolással és kétrétegű közbenső és 
egyrétegű fedőmázolással felületkezeltek. 
 

5.3.5. Épületszerkezethez, téglához, betonhoz való rögzítés 

Ahol előzőleg már megépített szerkezetekhez kell valamit rögzíteni, ott előre megfúrt 
lyukakba ragasztott (pl. HILTI HIT HY150, vagy azzal egyenértékű) ragasztóval rögzített 
horganyzó rendszert kell alkalmazni. 
 
Ahol gyantás rögzítésű alapcsavart helyeznek be, ott a vállalkozónak biztosítania kell, hogy a 
gyanta szilárdulási időtartama feleljen meg a kötési idővel szemben támasztott 
követelményeknek, miszerint az alapcsavar még a megszilárdulás előtt irányba és szintbe 
állítható legyen. A csavarokat minta szerint kell behelyezni, és lyukak átmérője felelje meg a 
szállító ajánlásának. 
 
Bármilyen rendszer használnak is, valamennyi csavart korrózióálló bevonattal kell ellátni. 
Ahol alumínium és acél érintkezik valamely rögzítési megoldásnál, ott valamennyi érintkező 
felületet összekötés előtt cinkromát tartalmú bevonattal kell ellátni. 
 
Ahol eltérő potenciál különbségű anyagok érintkezhetnek, ott azok közé tett szigetelő réteggel 
kell az elektrolitos korrózió kialakulását megakadályozni. 
 
A régi és az új szerkezetek együtt dolgoztatása érdekében a két szerkezeti elem elválását 
megakadályozó, valamint a kettő közötti nyíró kapcsolatot biztosító betonacél tüskéket a fúrt 
lyukba kell elhelyezni és beragasztani. A ragasztást az alkalmazott ragasztó gyártói és 
ragasztói utasításának maradéktalan betartásával kell végezni.  

5.4. SZERKEZETÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE 

A kivitelezés során az építéshez szükséges anyagokra és technológiákra vonatkozó előírások 
és szabványok betartása a kivitelező vállalkozónak kötelező, annak ellenére, hogy jelen 
minőség követelményeket tartalmazó fejezetben felsorolásra, megnevezésre került-e vagy 
sem. 
 
Az építés során felhasznált anyagok és technológiák vonatkozásában a már megemlítettekkel 
összhangban az alábbi főbb szabványok a mérvadóak: 
 

MSZ 4798: 2016                         MSZ EN 197-1: 2011 
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MSZ EN 10025-1: 2005 V (angol ny.)  MSZ EN 1008:2003 (angol ny.) 
MSZ EN 206-1:2002                         MSZ EN 12350 sorozat (angol ny.) 
MSZ EN 10080:2005                         MSZ EN 12390 sorozat 
MSZ EN 15612:2008+A1:2012            MSZ EN 12620:2002+A1:2008 
MSZ EN 934-2:2009+A1:2012  (angol ny.) 
MSZ EN 10020: 2001                       MSZ EN 10168: 2004  
 

6. ZSILIP MŰTÁRGYAK 

A műtárgyak építésének kivitelezése csak az ÉDUVIZIG és a MÉRNÖK által jóváhagyott 
kiviteli tervek és a szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg. 
 
A vízszintszabályzó és hajózsilipek valamint a hallépcső csatornája funkciójából fakadóan 
áramló vízmozgásnak kitett felületekkel bírnak, melyek kivannak téve esetlegesen a jég 
koptató hatásának is. A zsilipműtárgyak szerkezetei vastagságai nagyok. Ezen körülmények 
mind a kiviteli tervezés mind a megvalósítás során különösen gondos odafigyelést igényelnek. 
Már a kiviteli tervezéssel egy időben szükséges a betontechnológiai megtervezés és az 
építéstechnológia kialakítása valamint az ezek közti összhang megteremtése. 
A kívánt minőség biztosítása csak komplex szemlélettel kialakított munkagödör határolás, 
víztelenítés, és szerkezetépítés összhangja mellett lehetséges. 
A kivitelezés során Vállalkozónak a megtervezett műszaki megoldások részleteit is 
maradéktalanul be kell tartani, attól eltérni csak a Mérnök jóváhagyása esetén lehet. 
A vízzel érintkező betonfelületeket kopásálló betonkéregként kell kialakítani és biztosítani 
kell a normál betonrészekkel az együtt dolgozást. 
A nagytömegű vastag szerkezetek betonozása során a várhatóan fejlődő kötéshő elvezetéséről 
és a beton szilárdulás alatti időjárási viszonyokhoz igazodó szakszerű utókezelésről 
Vállalkozónak kell gondoskodni. Ezek elmulasztásából keletkező károk vállalkozó terhére 
kerülnek kijavításra. 
A kivitelezés során a vízzáró betonok készítésére bedolgozására utókezelésére vonatkozó 
előírások betartása kötelező. 
Az egyes betonozási szakaszoknál vagy szerkezeti elemek csatlakozási felületeinél jelentkező 
munkahézagok szakszerű megoldása a kiviteli tervet készítő tervező felelőssége, de a 
tényleges kialakításért a Vállalkozó felel. 
Vállalkozó vagy annak alvállalkozója a betonozás ütemezését, szakaszait tartalmazó 
ütemtervét a betonozási ciklus megkezdése előtt Mérnöknek át kell adja s annak jóváhagyása 
után kezdhető csak meg a folyamat. 
A nagy műtárgy komplexum közös munkagödrének kiemelését a terepszintről lemélyített 
vízzáró résfalak védelmében kell elvégezni a Jet-Grouting technológiával történt alsó 
vízzárást biztosító talajréteg elkészítését követően.  
Vállalkozónak próba jet-elést kell végeznie a helyszíni talajadottságok és a technológia 
összehangolása érdekében. 
A munkaterület víztelenítését, a munkagödör földkiemelését a fokozatosan kiépítendő 
méretezett megtámasztó rendszerrel párhuzamosan kell megoldani. Vállalkozó ajánlatának 
ezen munkafolyamat minden költségtényezőjét tartalmaznia kell a kiemelt földanyag 
elszállításával együtt. 
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A résfalakkal körülhatárol munkagödörben megépülő műtárgyak műtárgyakon kívüli 
létesítményekhez dilatációval kapcsolódnak. Ezen létesítmények megépítését a környező 
vízfolyások vízszintjéhez igazodó talajvízszintekhez igazítottan alacsony talajvízállási 
időszakban kell a vállalkozónak kivitelezni. 
A munkagödör körülhatárolásnak az új meder kialakítása szempontjából útban lévő részei 
visszabontásra kerülnek. A bontási munkálatokhoz Vállalkozónak bontási tervet kell készíteni 
melyet a Mérnöknek jóváhagyásra be kell nyújtani. 
Az új meder a műtárgyak elkészülte után kerül kiemelésre majd a Mosoni-Duna ás a 
Farkasúsztató-ág áttöltésre. Az áttöltések kivitelezésének tervezett módját, annak gyakorlati 
megvalósítását az ÉDUVIZIG illetékes szakembereivel és a Mérnökkel egyeztetni szükséges. 
A Vállalkozónak a műtárgyépítés teljes időszakában ÉDUVIZIG-gel való folyamatos 
kapcsolattartása szükséges.  

7. VÍZGÉPÉSZETI  ELZÁRÓ  ÉS MOZGATÓ SZERKEZETEK,  

ZSILIPEK 

7.1. ACÉLSZERKEZETŰ ELZÁRÓBERENDEZÉSEK 

Az acélszerekezetű elzáróberendezések terve a vízépítési műtárgyakkal, és ezen belül az 
elzáró és mozgató berendezésekkel szemben támasztott követelmények figyelembevételével 
készült. 
Az elzáráószerkezetek méreteit az elzárt nyílás nagysága és az előírt árvízvédelmi biztonsági 
magasság határozta meg. 
A tervezett műtárgy árvízvédelmi fővédvonalban kerül beépítésre, ezért az MSZ 15305-1 és 
az MSZ 15305-2 számú szabványok előírásai kötelezőek az elzárások kialakítására. 
Az elzárások kialakításának szempontjai az alábbiak voltak: 
Az elzárószerkezetek legyenek 

 egyszerűek, 

 robusztusak, 

 alaktartók, 

 szerelhetők, 

 karbantarthatók, 

 a víz útját akadálymentesen biztosítsák, 

 vízzáró tömítés szempontjából I.-II. osztályúak. 
A fenti szempontok alapján készült kiviteli terv szabta szerkezeti megoldásoktól, 
anyagminőségektől, a terveken előírt tűrésektől nem lehet eltérni. 
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7.1.1. Elzárószerkezetek anyaga 

7.1.1.1. Acélanyagok 

Csak műbizonylattal rendelkező anyagok kerülhetnek beépítésre. 
Az elzárások szerkezeti anyaga az MSZ EN 10025 szerint 
S 235 JR G2 
S 235 JO 
S 235 J2 G3 
Tengelyek anyaga:E 295 
A rozsdamentes felületen futó kerekek anyaga  MSZ 10088 szerint rozsdamentes acél 
Vízzáró tömítő felületek, a tömítés rögzítő és kötő elemei MSZ EN 10088 szerint 
rozsdamentes acél 
Vezető elemek, csúszkák μ≤0,01 súrlódási tényezőjű kemény műanyag 
 

7.1.1.2. Gumitömítés 

Gumitömítés anyaga neoprénes profilgumi 
Keménység: 60-70 Shore 
Szakító szilárdsága: 21 N/mm2 
Ózonálló, ultra-ibolya sugárzásnak ellenálló 
Szakítási nyúlás: 450 % 
Vízfelvétel: 5 % 
Összenyomhatóság: max. 30 % 
 

7.1.2. Kötőelemek 

7.1.2.1. Hegesztés MSZ EN ISO5817 szerint 

A varratminőség a kötés jellegétől függően a kiviteli tervben van meghatározva. A varrat 
szilárdsága az alapanyagánál kisebb nem lehet.  
A sarokvarratok minimális mérete:   a = 4 mm. 
A vízzáró tömítő sarokvarratok minimális mérete: a = 2 mm. 
Elektróda: -EN AWS/ASME A7, A CN szerkezeti acél anyaghoz, 
  -EN AWS/ASME CN 23/12-FD vagy FOX CN 23/12 Mo-A vegyes kötéshez 
   (szerkezeti acél és rozsdamentes acél átmeneti varratához). 
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7.1.2.2. Csavarok 

Csavarok: MSZ és DIN szerinti, kereskedelemben kapható termékek, az előírt méretek a 
kiviteli tervben találhatók. 
 

7.1.3. Gyártás és szerelés feltételei 

A kivitelezést jóváhagyott gyártási és szerelés technológiai terv alapján kell végezni, amit a 
Vállalkozó a rendelkezésére álló eszközök figyelembe vételével készít. 
A Vállalkozó elkészíti a 
- Átfogó ellenőrzési tervet. 
- Alap és segédanyagok bizonylatolási rendszerét, így: 
 anyagrendelés, beérkeztetés, 
 műbizonylatok gyűjtése, 
 minőségi bizonyítványok (beszerzésekről). 
- Hegesztési terv a megfelelő utasításokkal, mellékelve a szakszerű WPS-ek. 
- Hegesztési varratok ellenőrzési terve. Szakszerű vizsgálati jegyzőkönyvek. 
- Mérőlapok az elkészült szerkezetekről és a gyári összeállítás végrehajtásáról. 
- Festett felületvédelem technológia szerinti végrehajtásának ellenőrzése (tisztítás, 

rétegvastagságok, szakítópróbák). 
- KO anyagok felületkezelésének technológiája és anyagai. 
- Tűzi horganyzott szerkezetek bizonylatai. 
A gyártás befejező fázisaként 
- Az elzáró szerkezetet a gyártelepen össze kell állítani és beméréssel ellenőrizni kell. 

 A helyszínre szállítást csak a megfelelő mérési eredmények alapján lehet elrendelni. 
A helyszíni munkák 
- Az elsődlegesen és másodlagosan bebetonozandó szerkezetek, csaptámaszok geodéziai 

bemérése betonozás előtt és után. 
 A mérés adatainak jegyzőkönyvezése kötelező. 
- Az elzáró szerkezet és mozgató berendezés szakszerű gyártása, szerelésének ellenőrzése 

és próbái. A mérési adatok jegyzőkönyvezése kötelező. 
- A beépített szerkezetet mozgatási és vízzárósági próbák megfelelő eredményei alapján 

lehet átadni. 
- Eredményes próbaüzem igazolása.  
 (Az üzembe helyezést követő 1 év próbaüzemnek számít.) 
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7.1.4. Az elzárások helyszíni ellenőrzése 

7.1.4.1. „Száraz” működési próba 

7.1.4.1.1. Szegmens főelzárás 

 (Feltételezve, hogy a beszerelt állapotot mérőlapokon dokumentálták és a tűrési eredmények 
megfelelőek voltak.) 

 Minden elzáró berendezést az alsó véghelyzetből felső véghelyzetbe kell emelni, majd onnan 
az alsó véghelyzetbe kell visszaereszteni. 

 A teljes utas mozgatást szerkezetenként  2-2 alkalommal kell elvégezni. 
 (A mozgatást szükség szerint menetközben le lehet állítani, majd újra indítani. A száraz 

mozgatás során a tömítő felületeket locsolni kell.) 
- Vizsgálni kell a mozgatás egyenletességét, zajtalanságát, 
- a gumi tömítőelemek helyzetét, 
- felső véghelyzetben mérni kell az alsó tábla él küszöbtől való magasságát  
(a 2 db szegmenskar vonalában),  
- mozgatás közben mérni kell a hajtómotorok áramfelvételét, 
- ki kell próbálni a „kézi működtetési” üzemmódot (kb. 0,5 m-es mozgatási  
  tartományban, minden táblánál). A kézi kerékkel történő mozgatást a bal és a jobb oldalon 

egy-egy személy összehangoltan végezheti, a túlerőltetés a hajtóművön belüli töréshez 
vezethet, mivel kézi mozgatásnál a nyomatékhatároló funkció nem hatásos. 

 

7.1.4.1.2. Ideiglenes elzárás 

 A csereszabatosság ellenőrzése: 

 az összes gerenda méretpontosságának ellenőrzése 
    (geometriai méretpontosság és a tömítőelemek beállítása); 

 Mindegyik nyílás lezárása egymást követően 
   (Mozgatás közben a tömítőelemeket locsolni kell.) 
 

7.1.4.1.3. Töltő-ürítő csatorna főelzárásai 

Töltő-ürítő nyílás mechanikus mozgatású görgős elzáró táblái (6 db) 
        (Feltételezve, hogy a beszerelt állapotot mérőlapokon dokumentálták és a tűrési 

eredmények megfelelőek voltak.) 
 Minden elzáró berendezést az alsó véghelyzetből felső véghelyzetbe kell emelni, majd 

onnan az alsó véghelyzetbe kell visszaereszteni. 
 A teljes utas mozgatást szerkezetenként  2-2 alkalommal kell elvégezni. 
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 (A mozgatást szükség szerint menetközben le lehet állítani, majd újra indítani. A száraz 
mozgatás során a tömítő felületeket locsolni kell.) 
- Vizsgálni kell a mozgatás egyenletességét, zajtalanságát, 
- a gumi tömítőelemek helyzetét, 
- mozgatás közben mérni kell a hajtómotorok áramfelvételét, 
- ki kell próbálni a „kézi működtetési” üzemmódot (kb. 0,5 m-es mozgatási  

tartományban, minden táblánál). A kézi kerékkel történő mozgatás során kerülni kell a 
túlerőltetést, ez a hajtóművön belüli töréshez vezethet, mivel kézi mozgatásnál a 
nyomatékhatároló funkció nem hatásos. 

7.1.4.2. „Vizes” működési próba 

7.1.4.2.1. Szegmens főelzárás 

A „vizes próbák”: az elzáró berendezések vízzárósági és terhelési próbái! 
 Minden szegmenstáblánál el kell végezni a „vizes próbát” 1-1 alkalommal. 
 A végrehajtás módja a Duna felőli víznyomásnál: 

- a szegmenstáblát kis megemelés után küszöbre kell ültetni; 
- el kell helyezni az ideiglenes elzárást (az üzemszerű behelyezéstől eltérően, fordított 

behelyezéssel);     
- az  ideiglenes  elzárás és a szegmenstábla közötti teret fel kell tölteni vízzel a Duna 

MÁSZ-Mosoni Duna min. rehab. szintjéig. 
- Csorgás mérést kell végezni (a mérés 2 óra várakozási idő múlva, a vízszint 

csökkenéséből mérve, köbözéssel történik). 
A szabvány előírása szerint a lezárt tábla a maximális vízszintkülönbség mellett, a 
záró elem nedvesített kerülete mentén folyóméterenként átengedett víz maximumát az 
MSZ 15305 szabvány szerint kell meghatározni.  
Az esetleges csurgást a küszöbön összegyűlő víz köbözésével kell mérni. A lezárt 
táblán átengedett víz nem lehet lövellő. 

  
A Mosoni Duna felőli vízzárósági vizsgálatnál az ideiglenes elzárás és a főelzárás közötti teret 

a max. rehabilitációs szintig kell feltölteni és a vizsgálatot a fentiekben felsorolt módon 
kell elvégezni. 

 

7.1.4.2.2. Ideiglenes elzárások 

Az ideiglenes elzárások vizes próbái egybeesnek a főelzárások próbáival. 
 

7.1.4.3. Töltő-ürítő csatorna főelzárásai 

A végrehajtás módja: 
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- a görgős táblákat kis megemelés után a küszöbre kell ültetni; 
- a szegmens főelzárás vízzárósági próbájával egy időben végezhető az ideiglenes és 

szegmens elzárás között kialakított vízszintek függvényében.  
-  Csorgásmérést kell végezni (a mérés 2 óra várakozási idő múlva, köbözéssel történik). 
- A  szabvány előírása szerint a lezárt tábla a  maximális vízszintkülönbség mellett, a 

záró elem nedvesített kerülete mentén folyóméterenként átengedett víz maximumát az 
MSZ 15305 szabvány szerint kell meghatározni.  
Az esetleges csurgást a küszöbön összegyűlő víz köbözésével kell mérni. A lezárt 
táblán átengedett víz nem lehet lövellő 

 

7.1.5. A mérések feldolgozása, dokumentálása 

Az ellenőrzések és vizsgálatok során minden műveletet, mérési eredményt írásban, 
jegyzőkönyvszerűen rögzíteni kell. (A nem megfelelő, rossz eredményeket is rögzíteni kell!) 
 
A jegyzőkönyvben meg kell adni: 
-   a vizsgálat tárgyát, 
- a vizsgálat időpontját, 
- a vizsgálat módját (ahol a vizsgálathoz meghatározó a vízszinteket, vagy a vízjárást is), 
- az alkalmazott mérőeszközök típusát, pontosságát, 
- a vizsgálatot végző személyek nevét, 
- a vizsgálaton résztvevők felsorolását, 
- a vizsgálaton résztvevők estleges eltérő véleményét. 
A jegyzőkönyv mellékletét képezi a vizsgálat menetének, eredményeinek és értékelésének 
írásos rögzítése. 
A vizsgálatok eredménye alapján rögzíteni kell a megfelelőséget, vagy nem megfelelőséget. 
Nem megfelelőség esetén nyilatkozni kell a javítás módjáról és időpontjáról. 
 

7.2. GÉPÉSZETI MOZGATÓBERENDEZÉSEK 

A szegmenstáblák gépészeti mozgatóberendezéseinek gyártását a tervben megadott 
méretekkel, a tervben megadott tűrésekkkel, a tervben megadott típusú gyári termékként 
beszerzett berendezésekkel, a tervben megadott anyagminőségek betartásával kell 
végrehajtani. A Vállalkozó, csakis az ajánlatadás időszakában, a gyári berendezések 
típusaiban eltérhet a tervezettől, de ez esetben a Vállalkozónak át kell dolgoznia a kiviteli 
tervet és azt jóvá kell hagyatnia az Ajánlatkérővel. A legyártott mozgatóberendezéseket a 
gépészeti terv és az építési terv zsaluzási tervlapjain megadott méretek figyelembevételével 
kell elhelyezni és beépíteni a vasbeton műtárgyba. A beépítési pontosság magassági és 
helyszínrajzi értelemben is 1 mm. 
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Az elkészült mozgatóberendezés műszaki átadás-átvétele során az alábbi ellenőrzések 
kerüljenek végrehajtásra: 
 

7.2.1. Gépészeti egységek ellenőrzése 

-Az emelő berendezés kiviteli terv szerinti elhelyezésének, beépítésének ellenőrzése. 
-A beépített emelőláncok típusának, műszaki állapotának ellenőrzése. 
-Az emelőláncok táblacsatlakozásainak ellenőrzése. 
-Az emelőláncok hajtómű csatlakozásainak, a terelőkerekek/terelőkengyelek beépítésének 
ellenőrzése. 
-Az emelőláncok szabad láncvég bekötéseinek, lebiztosításának ellenőrzése. 
-Az emelőláncok kenőanyag ellátásának és korrózióvédelmi bevonatának ellenőrzése. 
-Hajtómű beépítés ellenőrzése (hajtóműház rögzítés, csavarok meghúzása, szerelvények 
megléte, alaplemez rögzítés, hajtómű burkolat, stb.). 
-Hajtóműolaj feltöltés, emelőtengely csapágy zsírfeltöltésének ellenőrzése. 
-Az AUMA forgatómű nyomatékhatárolójának beállítása a „Műszaki leírás” szerint. 
-Végállás kapcsolók beépítési helyzetének ellenőrzése (alsó-, felső véghelyzet kapcsolása). 
-Korrózióvédelmi bevonatok ellenőrzése. 
 

7.2.2. Villamos vezérlőszervek ellenőrzése 

-A villamos berendezések (hajtómotorok, végállás kapcsolók, kezelőszervek, stb.) 
bekötésének, villamos csatlakozásainak ellenőrzése. 
-A táblamozgató egységek működtetése a műtárgy villamos vezérlő pultjáról történik. A 
vezérlőpult nyomógombjai, kontrol lámpái és azok feliratai egyértelmű tájékoztatást adnak a 
berendezés kezeléséről. (A villamos vezérlő egység felépítését és működtetését a villamos 
tervfejezet tárgyalja részletesen.) Az átadás-átvétel során, a próbaüzem indítása előtt a 
kezelőszervek helyes működését (iránykapcsolók, végállás kapcsolók, kijelző egységek, stb.) 
ellenőrizni kell. 
 

7.2.3. Az üzemeltetés és próbaüzem személyi feltételei 

-A berendezést csak arra kiképzett, felelős személy üzemeltetheti. 
-A berendezés kezelő személyzetének kioktatása az üzembehelyezéskor a Vállalkozó feladata. 
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7.2.4. Egyéb technikai feltételek 

-A mozgatóberendezések kezelési és karbantartási utasításának 1 példányát mindenkor a 
helyszínen kell tartani. 
-A mozgatóberendezésekhez üzemi naplót kell mellékelni. 
-A napló vezetése kötelező. Abban minden indításról, próbajáratásról, elvégzett karbantartási 
munkáról, szemrevételezéses vizsgálatról, stb. bejegyzést kell tenni, a műveletet végző felelős 
személy aláírásával. 
-Szemrevételezéssel meg kell győződni a táblák emelhetőségéről. 
-A táblák mozgását akadályozó uszadék, vagy egyéb szennyeződés eltávolítása nélkül az 
indítás nem kezdhető meg. 
 

7.3. KORRÓZIÓVÉDELMI BEVONATOK 

7.3.1. A korrózióvédelmi bevonattal szemben támasztott követelmények 

A betonnal érintkező felületek és a rozsdamentes felületek kivételével az acélszerkezetű 
elzárásokat korrózióvédelemi bevonattal kell ellátni. 
A betervezett acélszerkezetek erősen korrózív környezetben kerülnek elhelyezésre. Ezért a 
szerkezeteket megfelelően előkészített felületre felhordott, jóminőségű, jó tapadó képességű, 
hosszú élettartamú, korróziós, mechanikai, légköri és a napsugárzás hatásának ellenálló 
bevonatrendszerrel kell ellátni. 
Az acélszerkezet rendeltetése olyan vízépítési szerkezet, amely nagyobb része tartósan vízbe 
merül, ott a víznek megfelelő vegyi, illetve biológiai (kagylók, algák, stb.) igénybevételnek 
van kitéve, egy része a változó vízszint zónájába tartozik, felső része az atmoszférikus 
igénybevételek (napsugárzás, UV-sugárzás, vízpára) között üzemel. A korrózióvédelemnek el 
kell viselnie a téli időszaknak megfelelő jégképződéssel kapcsolatos hatásokat is. 
A korrózióvédelmi bevonat élettartamára vonatkozó igények: 
-az élettartam vonatkozásában az előirányzott 10 év minimális követelményként kezelendő. 
-szakszerű kivitelezés feltételezésével az élettartam legalább 15 év. 
 

7.3.2. A bevonatrendszer képzés előírásai 

A bevonatrendszer felépítésére vonatkozó irányelvek: 
Zn-pigmentálású epoxi alapozó + epoxi közbenső rétegek + az időjárási hatásoknak kitett 
felületeken poliuretán fedő: 

-Felület előkészítés megkívánt foka: 
MSZ ISO 8501-1 szerint Sa 2 ½ 
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-Réteg felépítés: 

1. réteg: cinkporos epoxi alapozó    80-100 m 

2-4. réteg: epoxi közbensők: rétegenként           80 m  

5. réteg: poliuretán fedő            80 m 

Össz rétegvastagság előirányzat:             400-420 m 
 
A bevonatrendszer összréteg vastagság követelménye kötelező, a rendszerkomponensek 
rendszeren belüli aránya az adott festékgyár specifikációja szerint változhat. 
 

7.3.3. Minőségbiztosításra vonatkozó irányelvek 

7.3.3.1. Rétegvastagság (MSZ EN ISO 2808 szerint) 

 -A rétegvastagság-mérésnél m2-ként min. 2 db mérés elhelyezése szükséges. A kiértékelés 
során, amelyet matematikai-statisztikai módszerrel kell végezni, a mértértékek átlagának 

legalább 80 m-nek kell lenni, oly módon, hogy 60 m minimum érték, illetve 200 m 
max. érték engedhető meg. 

 
A teljes bevonatrendszerre vonatkozó előírások a következők: 
 -A rétegvastagság-mérésnél m2-ként min. 2 db mérés elhelyezése szükséges. A kiértékelés 

során, amelyet matematikai-statisztikai módszerrel kell végezni, a mértértékek átlagának 

legalább 400 m-nek kell lennie, 320 m alatti, illetve 800 m feletti érték már nem 
megengedhető. 

 

7.3.3.2. Tapadószilárdság (MSZ EN ISO 4624 szerint) 

Megkívánt mérésszám: min. 10 db 
Megkívánt min. tapadószilárdság: 2,5 N/mm2 

 

7.3.4. Organizációs feltételek 

A szerelési és korrózióvédelmi munkálatokat koordinálni kell. A kivitelezés szempontjából 
többféle megfelelő módszer létezik, az elfogadott ütemezést a kivitelezés előtt 
korrózióvédelmi szakértővel egyeztetni kell, a gyártóművi, illetve helyszínen végzendő 
műveletek optimalizálása miatt. 
Kötelező irányelvként kell azonban a következő előírásokat kezelni: 
 -A festés lehetőleg 10°C feletti hőmérsékleten, 80% relatív páratartalom alatt kell végezni, 

a munkadarab felületi hőmérsékletének legalább 3°C-kal a harmatpont felett kell lenni. 
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 -Ha közbenső bevonattal kerül a szerkezet a helyszínre, az utolsó gyártóművi bevonat és 
az első helyszíni réteg felhordás között nem telhet el 2 hónapnál hosszabb idő, ha ez 
megtörténik, ún. „sweepelés”-t és tisztítást kell előkészítő műveletként a készre festés 
előtt közbeiktatni. 

 

7.3.5. Tüzihorganyzás 

A műtárgy egyéb acélszerkezeteit (korlátok, kerítések, lámpaoszlopok, létrák, hágcsók, fedlap 
és fedlapkeret, lapvízmércék tartószerkezetei) tüzihorganyzással kialakított korrózióvédelmi 
bevonattal kell ellátni. 
A bevonat meghatározó feltételei. 
-konstrukció kialakítás: hegesztett acélszerkezet 
-korróziós igénybevétel: szabadtéri (atmoszférikus), mechanikus igénybevétellel 
-bevonat élettartama: 15 év 
A tüzihorganyzási eljárás során a vonatkozó MSZ EN ISO 14713:2000, MSZ EN ISO 
1460:1999 és MSZ EN ISO 1461:2000 szabványokat kell figyelembe venni. 
Előírt felülettisztítás: SA 2,5 (MSZ EN ISO 12944) 
 
 

8. GÉPÉSZETI  EGYÉB  BERENDEZÉSEK 

Általános előírások 
 
Valamennyi gépi berendezés akár egyedi, akár sorozattermék, a legjobb kivitelben kell, hogy 
készüljön és minősített gyártótól kell, hogy származzon. A berendezéseket referenciával és 
magyarországi szervízhálózattal rendelkező gyártótól kell beszerezni. A gép, berendezés 
alkalmas legyen a funkciójára, teljesítse az előírt paramétereket. A törvényben előírt garancia 
és szavatosság érvényesíthető legyen. 
Korróziónak kitett elemek feleljenek meg annak a közegnek, amellyel a berendezés, vagy 
annak valamely része érintkezik. Minden gépi berendezésnek alkalmasnak kell lennie a 
beépítés helyén uralkodó nyomás és hőmérséklet tartós elviselésére. 
A szállított berendezések kialakítására, anyagminőségére vonatkozóan az esetenként aktuális 
MSZ előírásait kell figyelembe venni. A berendezések feleljenek meg a munkavédelmi 
előírásoknak, legyen alkalmassági bizonyítványa. A vízzel érintkező berendezések, bevonatok 
rendelkezzenek alkalmassági engedéllyel. 

8.1. GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK 

A gépek szerelése és beállítása, (geometriai pontosság, egytengelyűség biztosítás forgásirány, 
alapozás, rezgés mentességi, stb.) gépkönyvi előírásoknak feleljenek meg.  
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A szivattyúk, szerelvények és egyéb gépi berendezések elhelyezése előtti előkészületek az 
alábbiak: 
- a gyártó szerelési, alapozási rögzítési előírásainak ismerete, 
- kezelési- és karbantartási utasítások ismerete, 
- üzemeltetési utasítás, táblázatok és egyéb mellékletek ellenőrzése, 
- a berendezés tárolása (fagymentes helyiség), 
- az elektromos adatok ellenőrzése, 
- elektromos vezeték csatlakozási kiépítése, 
- minden egyéb ellenőrzése, melyet a szállító előír. 
 
A berendezések illetve az új csőzárak beépítéséhez szereléséhez az aknák vízmentes 
állapotában és a csővezetékek szerelés alatt lévő szakaszainak teljes leürítése után lehet 
hozzákezdeni.  
A szerelvényeket a gyári előírásoknak megfelelően kell beépíteni, ügyelve arra, hogy a 
hajtóművek, kezelő szervek balesetmentesen hozzáférhetők legyenek.  
Csak szabványnak, illetve műszaki előírásoknak megfelelő, tömítőanyagok használhatók. 
 

8.2. SZERELVÉNYEK, ARMATÚRÁK 

Karimás kötések közé beépített szerelvények esetén, a szerkezeti hossz és a tömítő felület 
feleljen meg az E-norm, valamint az ISO előírásainak. 
 
Az egyéb szerelvényekre a Minőségi követelmények MSZ 2874:1984  szerint a: 

- méretek, tűrések, 
- megjelölés, 
- felületminőség, korrózióvédelem, 
- tömszelence, 
- záróelem mozgatás, 
- anyagminőség, 
- vizsgálatok, 
- tömörség, tömörzárás, 
- átvétel, csomagolás szállítás vonatkozásában. 

 
A szerelvényeket könnyen elérhetően és szerelhetően kell beépíteni és szükség szerint alá kell 
támasztani.  

8.3. KARIMÁK, KÖTÉSEK, BEFALAZÓK 

Méretek a PN10-re vonatkozó szabványok szerintiek legyenek. 
Nyomásfokozat a szerelvényekhez igazodó. 
 
Műszaki előírások jelen dokumentáció 3. fejezete (Szabványjegyzék) szerinti szabványokban 
rögzített: 

- anyagminőség, 
- kivitel, 
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- mérettűrések, 
- vizsgálat, átvétel, minősítés, 
- korrózióvédelem, 
- csomagolás, szállítás vonatkozásában. 

 
Anyagminőségre az előzőn túl a gyártási szabványok is vonatkoznak. 
 
Befalazó karimánál megengedett a szabványtól való eltérés, de a vízzárósági funkció szerinti 
kialakítást, hegesztést és elhelyezést biztosítani kell. 
A csavarok kadmiumozottak (vagy egyenértékű korrózió ellen védett kivitelűek) legyenek. 
 
A karimás kötéseket feszültségmentesen kell szerelni, a csavarok meglazítása után a kötés 
nem ugorhat szét. Szerelési közdaraboknál ügyelni kell a megfelelő átfedésre a tömítéseknél 

8.4. ACÉLCSÖVEK 

A csövek szerelésénél betartandó általános szempontok a következők: 
 hibás és szennyezett csövet beszerelni nem szabad, 
 csődarabolásnál a vágási felület sima legyen, hegesztési varratoknál élkiképzés 

szükséges, 
 varratdudorok a csővezeték belső oldalán nem lehetnek. 

 
Az MSZ EN 13480-4:2002  előírásai betartandók a 

 gyártási-szerelési igények, 
 kötések kialakítása, 
 elhelyezési előírások (lejtési viszonyok is), 
 felületvédelem vonatkozásában. 

 
Az MSZ EN 13480-5: 2012 (angol ny.) előírásai betartandók a 

- méretellenőrzések, 
- különböző vizsgálatok vonatkozásában. 

 
Bizonylatolások MSZ EN 10217-1:2007  szerint. 
 
Alkalmazandó anyagok: 
 

Cső:        Minőség: 
Acélcső (varratnélkül MSZ EN 10216-1:2005)   S235J0 

 
Ívek, idomok:  

 
Az ívek a csővezetékkel azonos anyagminőségű ívcsőből (MSZ 2830:1980), vagy 
szegmensekből hegesztett kivitelben készíthetők. 

 
Kötések: 
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Folyó csőszakaszokon: hegesztett kör-varratokkal, illetve karmantyús, csavaros 
kötéssel, a műszaki tervek és a mennyiségkiírás szerint 

 
Csőzáraknál, szerelési közdaraboknál: karimával.   
 
Hegesztések: 

A hegesztések minőségét ellenőrizni kell.  
A helyszíni hegesztéseket (üzempróba előtt) penetrációs vagy festékdiffúziós vizsgálattal kell 
ellenőrizni, 100 %-ban. 
A hegesztési varratok varratkorona felületét simára kell köszörülni a felület védelme 
elkészítéséhez.  
Hegesztés elektromos, R3 hiba fokozatú, (hegesztőanyag, mechanikai követelmények, 
hegesztési technológia, gyártási követelmények, vizsgálatok). 
Hegesztésre csak szakképzett, minősített hegesztő vállalkozhat, DIN-EN-ISO 9002 szerint 
minősített hegesztési munkarészre alkalmas legyen, feleljen meg a 3/1998. (01.12.) IKIM 
rendelet  és a vonatkozó kiegészítő követelményeknek.  
 
A hegesztési varratoknak I. osztályúnak és folyamatosnak kell lenniük. 

8.5. TÖMÖRSÉGI PRÓBA 

A beépítésre kerülő szivattyúkat, a csatlakozó szerelvényeket tömörségi próbának kell 
alávetni. A tömörségi próba az üzempróba idején a szivattyúk beindításával egyidejűleg 
történjen. Ennek során a szivattyúknál és csatlakozó szerelvényeiknél a víztömör zárást 
szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Szivárgás esetén a kötéseket újra meg kell vizsgálni (a 
kötési csavarokat meghúzni). Amennyiben az átvizsgálás után az újabb próbánál ismételt 
szivárgást észlelnek a sérült elemeket, illetve szerelvényeket szét kell szedni, újra tömíteni 
és/vagy ki kell cserélni. 

8.6. KORRÓZIÓ ELLENI VÉDELEM KÖVETELMÉNYEI 

8.6.1. Korróziós igénybevételek 

Az előzőekben megnevezett műtárgyon belül elhelyezett acélcsöveknél és egyéb 
acélfelületeknél az alábbi korróziós igénybevételek jelentkeznek. 
 
Légkörbe szerelt (műtárgyakon belül) külső acélfelületeknél: 
 
Térszín alá telepített vb. műtárgy légterében szabadon szerelt acélcsővezetékeket és egyéb 
acélrészek felületét a jelentős mértékű belső párás légtér éri. A hőmérséklet különbségek 
(légtér – csőben áramló víz) páralecsapódásokat okozhatnak a felületeken. A helyiség nem 
fűtött, csak természetes szellőztetéssel van ellátva, szabad vízfelület párolgása nem terheli.  
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8.6.2. Megrendelői követelmények 

A légkörbe szerelt, vagy vízbe merített jellegű acélszerkezetek külső és belső felületeit olyan 
minőségben kell előkészíteni és korrózió elleni bevonattal ellátni, hogy felújítás nélkül 
legalább 10 éves időtartamon belül megfelelő védelmet biztosítsanak a védendő 
szerkezeteken. 
Általában a fedlapok, lejárók, hágcsók, kapaszkodók tűzihorganyzott acélból készüljenek.  

8.6.3. Korrozivitási kategóriába sorolás 

MSZ EN ISO 12944-5:2008 szerint (azonos az ISO 9223-ban megadottakkal) 
 
Az előforduló korrozivitási kategóriák az alábbiak: 
Légköri     C3 (közepes) 
Vízzel érintkező belső részeken lm3 
 
Az alkalmazásra kerülő festékbevonat rendszerek: 

- felület előkészítése,  
- alapozó bevonatátvonó fedő rétege (k) és a festékbevonat rendszer rétegszáma, 

valamint  
- a teljes bevonat össz-szárazréteg vastagsága 
feleljen meg a fent hivatkozott normatívák A3 és A8 táblázataiban megadott értékeknek. 

8.6.4. A kivitelezésre vonatkozó előírások, javaslatok 

Az alkalmazott bevonati rendszer felhordásának munkafolyamatai az alábbiak: 
 
Kivitelezés festőcsarnokban: 
(teljes előregyártást feltételezve, ha szükséges akkor a tervezetten túlmenően további karimás 
osztáshely is készíthető, beszállítás miatt.) 

- csőanyagok külső és belső felületének szemcseszórásos tisztítása 
- csőanyagok külső bevonatának kivitelezése 

 
Kivitelezés a helyszínen 
(teljes készre szerelés után, szerelvény kiszerelve) 

- felvonulás munkaterület kiépítése 
- hegesztési varratok a felület tisztítása fémtisztára a csövek külső és belső felületén 
- külső bevonatok kivitelezése 

 
A javasolt bevonati technológiák a következők 
 Külső bevonat: 1 réteg (átlag 80 m) cinkporos epoxi alapozó + 2 réteg 
    (átlag 300 m) high solid barrier epoxi műgyanta átvonó 
    Összes szárazréteg vastagság átlag: 380 m 
 
Az alkalmazott bevonati rendszer, vagy a fentiek szerinti, vagy más, de azzal egyenértékű 
lehet.  
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Megjegyzés: A konkrét rétegrendet az alkalmazásra kerülő bevonati rendszer kiválasztása és 
megrendelői, tervezői jóváhagyásakor kell véglegesíteni a gyártói, szak-kivitelezői ajánlások 
és vállalások figyelembevételével.  

8.6.5. Egyéb szaktervezői előírások a bevonatrendszerekre 

 Lehetőleg gyári telephelyen felhordott technológiát kell alkalmazni (elsődlegesen ezt 
javasoljuk) 

 
 A felület előkészítést, alapozó, közbenső és a fedőréteg felhordást korrózióvédelemre 

ISO 9002 és ISO 14001 szerint minősített szakcéggel kell kiviteleztetni, beleértve a 
helyszínen készített szabadon hagyott csővégeket és a hegesztési varratok gyök és 
korona oldali varratvédelmét és annak környezetét képező csőfelületeket, továbbá a 
szállítás és szerelés közben esetlegesen megsérült részek egyenértékű javítását is.  

 
 A felület előkészítés és alapmázolás közben újra rozsdásodás nem állhat elő, időbeni 

ütemezést organizálni szükséges a műveletek vonatkozásában.  
 

 Átlapolt részeknél az átlapolás alatti felületeket is el kell látni felületvédelemmel, 
amennyiben ilyen előfordul. 

 
 Az alvállalkozói szerződésben a kiírt követelmények betartását rögzíteni és vállaltatni 

kell a szerződéskötéskor, beleértve a minősítő ellenőrzés költségeit is. 
 

 A festéktechnológiai gyártói előírásokat szigorúan be kell tartani, beleértve a 
munkavégzéskori hőmérsékleti, munkavédelmi és egyéb előírásokat is. 

 
 A gyári késztermék (pl. elzáró szerkezetek, stb.) bevonatrendszerét nem kell 

ellenőrizni. Esetlegesen sérüléseket (szállítás, szerelés közbeni) azonban feltétlenül 
javítani kell, azonos színre, gondosan mérlegelve az alkalmazandó festék 
kiválasztását, összeférhetőségét.  

 
 Felület előkészítés: 

Előre bevont, vagy helyszíni szereléskor készített részeknél Sa2,5 tisztítás az 
MSZ EN ISO 12944-1:2000 szabvány szerint, külső és belső acélfelületen. 
 

 Nagyon lapos kézi-gépi tisztítás alkalmazása esetén: 
St3 fokozat MSZ EN ISO 12944-1:2000 szabvány szerinti felület előkészítés 
szükséges 
(Helyszíni szerelések után, ha a szemcsesugaras tisztítás a körülmények miatt, 
illetve más részek szennyezésének veszélye miatt nem alkalmazható)  
 

 Bevonatrendszer össz-száraz rétegvastagsága MSZ EN ISO 12944-7:2000 szabvány 
A3 és A8 táblázata ajánlásai szerint kerüljön meghatározásra. 
(min. elfogadható érték: ennek 80%-a) 
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Erre vonatkozóan külön megállapodást kell kötni szerződéskötéskor. 
 

 Tapadási szilárdság: 
2,5 MPa szakadástól függetlenül (2 MPa, de ne az alapfémtől szakadjon). 
A hegesztési varratok korona és gyökfelülete szükség szerint köszörülve és 
fokozott rétegvastagságú bevonattal ellátva. 
 

 Ellenőrző mérések csak a megfelelő kiszáradás után végezhetők. Ellenkező esetben a 
minősítőnek konkrétan meg kell határoznia a kikeményedés után várható tapadási 
szilárdság értékét. A mérési helyek kiválasztását a minősítőnek a tervezővel egyeztetni 
kell. A minősítő engedményt nem adhat a kiírt követelményekből. Ellenőrző 
méréseket az MSZ EN ISO 4624:2003 (angol ny.) előírásai szerint kell végezni 
Elcmeter Lc 2009 típusú készülékkel. 
 

 Tapadási szilárdság mérését az MSZ EN ISO 4624:2003 (angol ny.) szabvány szerint 
a felületre merőleges irányú, (felragasztott bélyegszerű 3,14 cm2 felületű fémtest) 
leszakításával kell végezni. A roncsolásos vizsgálatok helyeit egyenértékűen javítani 
kell az eredeti festékkel (ez a kivitelező feladata). 
A fémtest felragasztása után a fémtest kerülete mentén a festékréteget körül kell 
metszeti. 
 

 Felületkészítést és a bevonatrendszer helyszíni ellenőrző méréseit független ISO 9002 
szerint minősített szakcéggel kell végeztetni. Az eredmények zárójelentését műszaki 
átadáskor a beruházónak és a generáltervezőnek át kell adni, mely a garanciavállalás 
egyik feltétele kell legyen.  
 

 A bebetonozásra kerülő acél anyagú csőidomok, vagy a béléslemez betonba kerülő 
felületét cementtejjel kell bevonni előzetesen, (festeni tilos) mivel a festékréteg 
tönkremenetelekor vízátszivárgás, tömítetlenség következhet be. 

 
 Amennyiben a „Megbízói követelmények” előírásai a Mérnöki jóváhagyás során 

változnak, úgy az adott fejezet módosítása szükséges, kivitelezés előtt. 
 

9. ÜZEMVITELI  ÉPÜLET,  ÉPÍTÉSZETI  KÖVETELMÉNYEK 

Építményekre vonatkozó alapvető követelmények: az építménynek meg kell felelnie a 
rendeltetési célja szerint 

 az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 
 a tűzbiztonság, 
 a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 
 a biztonságos használat és akadálymentesség, 
 a zaj és rezgés elleni védelem, 
 az energiatakarékosság és hővédelem, 
 az élet- és vagyonvédelem, valamint 
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 a természeti erőforrások fenntartható használata 
 

alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. 

 

9.1. ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEK ÉS SZAKIPARI SZERKEZETEK 

Az üzemviteli épületben felhasználandó építőanyagok elvárt műszaki teljesítményét sok 
helyen konkrét termék megnevezésével határozzuk meg. Ezek a termékek helyettesíthetők 
olyan anyagokkal, melyek teljesítik az így meghatározott követelményeket. 
 
Alapozás 
A terület kb. 5 m vastagságú új feltöltésre kerül ezért az épület 30 cm vastagságú vasbeton 
alaplemezét 60 cm átmérőjű vasbeton fúrt cölöpök támasztják alá a peremeken és a közbenső 
merevítő falak alatt. 
 
Felmenő falak 
Az épületet határoló külső teherhordó falak valamint kb. 4,5 m távolságonként elhelyezett 
keresztirányú falak valamint a tetőtér térdfalai monolit vasbeton szerkezetűek, vastagságuk 
két falat kivéve 20 cm. A lapostetős északi épületrész konzoljait tartó falak 25 cm 
vastagságúak. A vasbeton falak helyett alkalmazhatók falazóelemekből épülő falazatok is, de 
a falakkal szemben támasztott általános (teherbírási, hőtechnikai, stb.) követelményeken túl 
biztosítani kell, hogy az esetleges falvastagság növekedés ne járjon a hasznos lapterület 
csökkenésével. A szerkezeti rendszer kiválasztásánál figyelemmel kell lenni, az épület alatti  
nagy vastagságú feltöltésre és az ezzel összefüggő alapozási kérdésekre. 
 
Válaszfalak 
A válaszfalak PTH 10 N+F téglából készülnek M10 falazó habarccsal. A válaszfalak 
talajnedvesség elleni szigetelés alatti része zsalukő elemekből készül. 
 
Födémek 
A födémek monololit vasbeton  lemezszerkezetűek és a falakkal együtt dobozszerkezetet 
képeznek. A közbenső és tetőfödém vastagsága egyaránt 20 cm. 
 
Lépcső 
A kétkarú monolit vasbeton lemezlépcső 18 cm-es lemezvastagságú karokkal és 
pihenőlemezzel készül. A karok alul az alaplemezre, fent a monolit vb. födémre 
támaszkodnak, a pihenőlemez a külső monolit vb. falra támaszkodik. 
 
Ácsszerkezetek: Az épület magastetős része 6,00 m-es fesztávra készítendő nyeregtető 
hagyományos ácsszerkezetű. A nyitott fedélszék két talpszelemenen (12x12 cm) nyugszik, 
felül taréjszelemennel (12x12 cm), középen fogópárral (2x5/20 cm) láng, gomba és 
rovarmentesített C24 min. (MSz EN 338:2010) fenyőfából. A fedélszék fa szerkezetét  a 
falaktól illetve vb. koszorúktól bitumenes csupaszlemezzel kell elválasztani. 
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Padlószerkezet 
A földszinti padló a következő összetett talajnedvesség elleni szigetelést, hőszigetelést, üzemi 
víz elleni szigetelést és burkolatot is tartalmazó rétegrenddel készül. 

 2 cm kerámia padlóburkolat ragasztva / PVC padlóburkolat + aljzatkiegyenlítő / 
laminált padló 

üzemi víz elleni bevonatszigetelés (csak vizes helyiségekben) 
 6 cm úsztatott aljzat (cementesztrich CE20) 

 1 rtg PE fólia techn. szig. 

 12 cm  AT  Grafit 100 PS hab hőszigetelés 

 2 rtg  O-V 4 T/K bit. lem. szigetelés talajnedvesség elleni szigetelés 

 6 cm aljzatbeton (C10) 

 30 cm homokos kavics feltöltés tömörítve Trr=90% 

 30 cm vb. alaplemez 

 10 cm szerelőbeton 

 20 cm homokos kavics feltöltés tömörítve 

 kb 5 m vastag feltöltés tömörítve 
 
Lapostető szigetelése 
A tetőfödémen a következő általános rétegrendű hő, pára és csapadékvíz elleni szigetelés 
készül: 

 5 cm 16-32 mm mosott kavics leterhelő réteg 
 Polipropilén filc elválasztó-szűrő réteg 
 14 cm AUSTROTHERM XPS® 30 hőszigetelés 
 Polipropilén filc elválasztó-szűrő réteg 
 Műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés (a széleken mechanikai rögzítéssel) 
 Alátét-elválasztó polipropilén filcréteg 
 AUSTROTHERMAT AT-KA könnyűbeton lejtésképzés 
 20 cm monolit vasbeton lemez födém 
 1,5 cm belső mennyezeti vakolat 
 álmennyezet 

 
A hőszigetelést a hőhídmentes kialakítás érdekében fel kell vezetni az attika falak függőleges 
és vízszintes felületeire is. Az előirányzott ún. fordított szigetelésű kialakítás kellően védi a 
csapadékvíz elleni vízszigetelést a tetőre telepítendő berendezések (split klíma kültéri egység, 
stb…) karbantartásakor fellépő igénybevételek ellen. 
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10. ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK MŰSZAKI 

KÖVETELMÉNYEI 

10.1. ÉPÜLETEN KÍVÜLI TELEPI GÁZELLÁTÁS 

A kikötő területén lévő középnyomású földgáz vezetékről ágazzon le az üzemviteli épületet 
ellátó csatlakozó vezeték. 
A földbe fektetett gázvezeték anyaga polietilén (PE cső) legyen, a szükséges 
nyomásfokozatban, hegesztett kötésekkel.  

10.2. GÁZELLÁTÁS ÉPÜLETEN BELÜL 

A gázvezeték anyaga: A.37X MSZ 120/2 ill. MSZ 122, illetve gázra alkalmas minőségű 
műanyag, vagy flexibilis gumicső legyen, szabadon szerelve. 
A csőtartók anyaga: KO.33 acél legyen. 
Gázfogadó állomás  nyomáscsökkentővel, elszámolási gázmérővel, a pillanatnyi és összegző 
fogyasztásméréssel legyen felszerelve. 
A belső gázellátási rendszer nyomása 0,1 bar a melegvíz üzemű kazán igényeinek 
megfelelően 

10.3. VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS ÉPÜLETEN BELÜL 

A vízvezetékek javasolt anyaga: öt rétegű műanyag cső legyen, szigeteléssel ellátva.  
A nyomóvíz hálózat prés csatlakozós kötésekkel készüljön. 
A csatorna vezetékek javasolt anyaga: PVC illetve PVC-KG, tokos gumigyűrűs kötésekkel. 
A használati melegvizet a szociális jellegű vízelvételi helyekhez, a kazán mellé telepített 
tartályos hőcserélős berendezés termelje, előnykapcsolással a központi fűtési rendszerrel 
szemben.  

A csőtartók anyaga KO.33 acél legyen. 

10.4. KÖZPONTI FŰTÉS 

Az üzemviteli épület helyiségeiben a szabvány által előírt belső hőmérsékletek (+16,+20,+22, 
+24°C) legyenek biztosítva . A szükséges fűtési hőigény fedezésére, földgáztüzelésű melegvíz 
üzemű kondenzációs állókazán szolgáljon. A kazánhoz HMV használati melegvíz termelő 
hőcserélős tartály csatlakozzon. A kazán az előírások szerinti füstgáz elvezetési rendszerrel 
épüljön ki, biztosítva a szabványban előírt környezetvédelmi emissziós értékeket.  
A fűtési vezetékek javasolt anyaga: kemény vörösréz cső, szigeteléssel ellátva.  
A hőleadók pedig termosztatikus radiátor szeleppel ellátott acéllemez lapradiátorok legyenek. 

A beépített szivattyúkkal szemben támasztott követelmények 
    -    a csőbe építhető keringtető szivattyúk „A” minőségi osztályúak legyenek 
 motor túlmelegedés ellen védve legyen, 
 korrózió- és kopásálló anyagú, 
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 munkapont ±5% pontossággal garantált, 
 szerviz periódus min. 2000 üzemóra, 
 tekercs hővédelem. 

Szerelvényekkel szemben támasztott követelmények 
 a beépítés helyén található közegre alkalmazható legyen, 
 min. 6,0 bar névleges nyomású legyen, 
 karimás és  menetes kötésű legyen, 
 minőségi követelmények MSZ 2874:1984 (Ipari szerelvények általános műszaki 

előírásai) és MSZ EN 1171:2003 (Tolózárak műszaki előírásai), 
 könnyen elérhetően és szerelhetően kell beépíteni, szükség szerint alá kell támasztani. 

Karimákkal és kötésekkel szemben támasztott követelmények 
 a nyomásfokozat igazodjon a szerelvényhez, 
 MSZ EN 1092-1:2002 műszaki előírás (Csővezetéki acélkarimák általános műszaki 

előírásai) szerint készüljenek, 
 az anyagminőségre, az előzőkön túl, a gyártási szabványok is vonatkozzanak, 
 befalazó karimánál megengedett a szabványtól való eltérés, 
 hegesztés MSZ 6442:1978/M:1983 (Acélszerkezetek ömlesztő hegesztéssel készített 

kötéseinek és szerkezeti elemeinek gyártási követelményei) szerint, R3 hibafokozattal, 
 korrózióval szemben ellenállók (legalább galvanizáltak) legyenek, 
 tömítések MSZ EN 1514-1:2000 sorozat szerint (a levegő közeg figyelembe 

vételével), 
 a karimás kötéseket feszültségmentesen kell készíteni, a csavarok meglazítása után a 

kötés nem ugorhat szét. 
 a menetes kötések tömítési anyaga, nyomásfokozata igazodjon a szerelvényekhez 
  

A HMV termelési tartályos hőcserélővel szemben támasztott követelmények 
 gyártó cégi csöves hőcserélős kivitelű legyen  
 min. 6 bar névleges nyomású legyen, 
 ±5% teljesítmény tűréssel. 
  

Tágulási tartályokkal és lefúvási szelepekkel szemben támasztott követelmények 
 gumimembrános zárt berendezések legyenek, 
 min. 6 bar névleges nyomású legyen, 
 lefúvási nyomás kalibrációval. 

 

10.5. MESTERSÉGES SZELLŐZTETÉS 

Az üzemviteli épület szociális helyiségeiben elszívó csatlakozó csővezetékének anyaga: 
alumínium lemezcső legyen. 
Valamennyi helyiségben a befúvó légcsatorna anyaga szintén alumínium lemezcső.  
A műhelyben a légcsatorna anyaga ÜPE-PP műanyag legyen. 
A tartók KO33 minőségű acélból készüljenek. 
Az elszívó ventilátorok kialakítása: a műanyag ÜPE+PP, 
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Szellőző ventilátorok, befúvó légkezelő egységekkel szemben i elvárások 
 a ventilátort és a motort közös alapra kell szerelni szeizmikus gátlókkal ellátott 

acélrugós rezgésszigetelő tartókkal, 
 a ventilátorok korróziónak ellenálló anyagból készüljenek, hogy kondenzáció esetén a 

korrózió ne sértse meg a működést vagy a megjelenést, 
 a magas páratartalmú és esetlegesen kondenzálódni képes levegőt szállító 

radiálventilátorokat el kell látni leeresztő kifolyóval és vízcsapdával a burkolat 
legalacsonyabb pontján, 

 a szilárd anyagot és zsírt tartalmazó levegőt szállító radiálventilátorokat tisztítási célra 
el kell látni szerelőajtóval, 

 a ventilátorokat teljesen zárt motorokkal és golyóscsapágyakkal kell ellátni, és a 
ventilátor maximális sebessége 1800 fordulat/perc lehet, hacsak nincsen másképpen 
megadva, 

 minden ventilátort el kell látni névtáblával, amely megadja a gyártót, a típust és a 
modellszámot, a maximális sebességet fordulatszámban, és a maximálisan 
megengedhető levegő hőmérsékletet Celsius-fokban. A motor adatait egy külön táblán 
kell bemutatni. A ventilátort meg kell jelölni a ventilátorkerék forgásirányát jelző 
nyíllal. 

 a ventilátort úgy kell megválasztani, hogy az igényelt teljesítményt teljes 
ventilátornyomásnál hozza létre. A ventilátorok és összetevők hangszintjét úgy kell 
konstruálni, hogy eleget tegyenek a specifikált követelményeknek. 

 a ventilátorok/egységek és az elosztócsatorna rendszer közé megfelelő anyagból 
készült rugalmas csatlakozásokat kell beszerelni. 

 a centrifugál ventilátorok esetében mind statikailag, mind dinamikailag pontosan 
kiegyensúlyozott járókerekeket kell használni, amelyek mentesek a nemkívánatos 
rezgéstől és zajtól. 

 sík, hátrahajló lapátokat kell használni, amikor olyan levegőt szállítanak, amely szilárd 
anyaggal vagy zsírral stb. szennyezett, és a ventilátorkerék eltömődését okozhatja. 

 a befúvó légkezelő egység levegőszűrőjének léghevítő hőcserélőjének és fűtés oldali 
szabályozásának műszaki adatait az anyagkiírásban szereplő specifikáció alapján kell 
meghatározni. 

 a fenti befúvó légkezelő egység ventilátor elemmel közös alapkereten, összeszerelt 
blokkrendszerben készüljön, mely el van látva szabályozó zsaluval, rezgéstompító 
csatlakozóval. 

10.6. HŰTÉS  

A nyári időszaki gépi hűtési lehetőséget a helyiségekben és a szabadba telepített SPLIT 
rendszerű hűtőberendezések szolgáltatják. A berendezések kültéri és beltéri egységekből 
álljanak, melyeket a hűtő közeg hőszigetelt  rézcső vezetékei kötnek össze.  
A helyiségekben biztosított maximális belső hőmérséklet a nyári időszakban +26°C.  
A kültéri és beltéri egységek zajszintje feleljen meg a lakóövezeti megkövetelt értékeknek. 
A tartók KO33 minőségű acélból készüljenek 
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11. VÍZI KÖZMŰVEK  ÉPÍTÉSÉVEL  KAPCSOLATOS 

KÖVETELMÉNYEK  

11.1. CSŐANYAGOKKAL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK  

Általános előírások 
A tervezett vezetékek építésekor a kivitelezésre, anyagminőségre és a vezeték elhelyezésére 
érvényes szabványok előírásait, az egyes anyagokra és szerkezetekre vonatkozó technológiai 
előírásokat, valamint a munka-, tűz- és környezetvédelmi törvényeket, rendeleteket, 
szabványokat és az egyéb vonatkozó előírásokat be kell tartani.  
A csövek minőségét az adott anyagra vonatkozó szabványok, valamint műszaki irányelvek és 
feltételek szabályozzák. 
Az alkalmazott csőanyaggal szembeni követelmények az alábbiak: 
 

- A csövek és idomok legyenek teljesen vízzáróak. Az esetleges agresszív talajokkal és 
a szennyvízben előforduló vegyi- és mikroorganizmusokkal szemben ellenállóak és 
gyökér benövésekkel szemben védettek legyenek. 
 

- A csővezeték feleljen meg a magassági vonalvezetésből adódó földterhelés és adott 
esetben a fölötte haladó gépjármű terhelésekből adódó igénybevételeknek. 
 

- A tervezett csőanyagtól való eltérés csak a Megbízó ill. a Tervező jóváhagyása 
esetén lehetséges.  
 

- Az alkalmazott csőanyag károsodások nélkül legyen képes alkalmazkodni az 
esetleges későbbi építések, tereprendezések miatti földtakarás-változásokhoz, és az 
ezekből adódó egyenetlen talajmozgásokhoz. 
 

- Az elkészült vezetéket, mint eltakarásra kerülő szerkezetet, minősíteni kell. Az előírt 
minőségi bizonylatokat Vállalkozó szolgáltatni köteles. 

PVC-U CSATORNA (KEMÉNY POLI(VINIL-KLORID)) 

A PVC csatornák az MSZ EN 1401-1:2009 szerint gyártott PVC-U anyagú, (SN 8 
gyűrűmerevségű) csősorozat szerinti tokos, gumigyűrűs illesztésű csövekből és idomokból 
épüljön. A beépítendő csövek forgalmazójának rendelkeznie kell azokkal az engedélyekkel, 
amelyek alkalmazásukhoz szükségesek. 
 

PE NYOMÓCSŐ (POLIETILÉN CSÖVEK) 

A műanyag polietilén nyomócsövek és idomok az MSZ EN 12201-1,2,3:2012 szabványoknak 
megfelelően készüljenek. A nyomóvezetékeket ill. idomokat (vízellátás és vízelvezetési 
területén egyaránt) PN10 nyomásfokozatú csövekből és idomokból lehet megépíteni. A 
beépítendő csövek forgalmazójának rendelkeznie kell azokkal az engedélyekkel, amelyek 
alkalmazásukhoz szükségesek. 
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11.2. TISZTÍTÓ AKNÁK  

A tervezett csatornára előregyártott Ø1 m-es alsó résszel (Ø1000/1150/150 vagy Ø 
1000/1050/150 vagy Ø 1000/950/150 vagy Ø 1000/850/150 vagy Ø 1000/750/150 vagy Ø 
1000/650/150 künettel ellátott fenékelem) és felmenő résszel (750 mm, 500 mm, 250 mm 
magasságú aknagyűrűk) készülő tisztító aknákat kell építeni. A felmenő rész Ø1000/625/600 
felső szűkítővel csatlakozzon az aknafedlaphoz. A fenékelemben kialakításra kerülő künetett 
minimum fél szelvénymagasságig kell kialakítani. 
A tervezett tisztító aknák lefedése D 400 kN terhelésre legyen alkalmas. A nem szilárd 
burkolatú nyomvonalaknál a fedlapokat védelem céljából 20 cm széles betongallérral kell kell 
körbe venni (a közúti terhelésnek megfelelően kialakítva). 
Az aknaelemek illesztési házagait vízzáró habarccsal kell ellátni. Az aknák teljes belső 
felületének kikenése vízzáró habarccsal (Soriplan rapid) történjen. 
Az aknákba történő lejutást 35 cm-ként elhelyezet műanyag bevonatú aknahágcsók 
biztosítják. Szűkítőbe tilos aknahágcsót építeni!  
A csatornák aknafalba történő csatlakoztatásánál a csatorna átmérőjének és anyagának 
megfelelő, gyárilag (fenékelembe kötő csatornáknál) vagy helyszínen (akna gyűrűkbe kötő 
csatornáknál) elhelyezett csőanyagnak megfelelő akna bekötő idomok alkalmazandók. A 
PVC-U csatornák aknafalba történő csatlakoztatása a csatorna átmérőjének megfelelő KGFP 
idomokkal történik.  
 
A tervezett szennyvíznyomócső gravitációs hálózathoz történ csatlakozásánál kopásálló 
fenékburkolatot kell kialakítani. Ennek anyaga lehet klinker, fagyálló lapburkolat, kopásálló 
műanyag bevonat vagy megfelelő minőségű kopásálló fenékburkolat. 

11.3. AZ ELKÉSZÜLT CSATORNA VÍZTARTÁSI VIZSGÁLATA 

Az elkészült csatorna víztartási vizsgálatát az MSZ EN 1610:2001 „Szennyvízelvezető 
vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata” című szabvány szerint kell elvégezni. 
A víztartási vizsgálat eredményes - az illetékesek aláírásával történő jegyzőkönyv felvételével 
igazolva - elvégzése a műszaki átadás feltétele. Illetékesek: kivitelező képviselője, műszaki 
ellenőr, beruházó képviselője, üzemeltető képviselője, esetleges egyéb –az előző személyek 
által megnevezett- érdekelt(ek). 
Tekintettel arra, hogy a víztartási próba költségei más vizsgálatoknál (pld. kamerázás) kisebb, 
így a kamerázás előtt célszerű végezni. 
 
A vízzárósági vizsgálatokat az MSZ EN 1610:2001 szabvány szerint kell elvégezni. A 
vízzárósági vizsgálat levegővel („L”-módszer) vagy vízzel („W”-módszer) elvégezhető. A 
csövekre és idomokra, aknákra és ellenőrző nyílásokra különálló vizsgálat is végezhető, 
például csövekre levegővel, aknákra vízzel. A vizsgálat szakaszosan végezhető úgy, hogy a 
szakaszolás révén egy akna se maradjon ki a vizsgálatból. 
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Az „L” módszer rövid ismertetése: A vizsgálatot csővezeték esetében célszerű alkalmazni, 
aknák és tisztítónyílások vizsgálata a gyakorlatban bonyolultan végezhető. Megfelelő légzáró 
csatlakozások alkalmazandók, nagyátmérőjű csövek esetében fokozott óvatosság szükséges. 
A szabvány tartalmazza a csőanyagtól és az átmérőtől függő vizsgálati nyomásértéket.  
A vizsgálat menete: Az indulónyomást, mely a szükséges p0 szükséges vizsgálati nyomást kb. 
10 %-kal meghaladja, először kb. 5 percig egyenletesen tartani kell. Innen a szabvány szerint 
előírt, Mérnök által kijelölt almódszerhez szükséges vizsgálati nyomást kell beállítani a Δp 
nyomás mérése céljából. Ha a nyomásesés a szabványban foglalt értéknél kisebb, a 
csővezeték a kívánalmaknak megfelel.  
A nyomásmérő készülék Δp 10%-os hibahatárú legyen. A vizsgálati idő mérésének hibahatára 
5 s. 
 
A „W” módszer rövid ismertetése: A szakaszokat úgy kell vízzel feltölteni, hogy a feltöltésből 
származó nyomás a csővezetékben a csőtetőn mérve ne legyen nagyobb 50 kPa-nál, a 
legkisebb ne legyen kevesebb 10 kPa-nál. 
A vizsgálati időtartam 30 perc. A vizsgálati követelmény teljesül, ha 30 perc eltelte után az 
utántöltött víz mennyisége nem nagyobb, mint: 
0,15 l/m2 csővezeték esetén, 
0,20 l/m2 csővezeték és hozzátartozó aknák esetén, 
0,40 l/m2 aknák és ellenőrzőnyílások esetén, 
 
Ahol a m2 a belső nedvesített felületet jelenti. 
 
Beton aknák a vizsgálat megkezdése előtt feltölthetők, hogy az aknafal telítődjön vízzel.  
 
A megépült új csatornaszakaszok a sikeres vizsgálatok befejezését követően csatlakoztathatók 
a meglévő hálózatra.  

11.4. NYOMÓCSÖVEK NYOMÁSPRÓBÁJA 

A nyomás alatti csővezetékek nyomáspróbáját az MSZ EN 1610:2001szabvány 1.4 pontja 
alapján az MSZ EN 805:2000 szabvány szerint kell vizsgálni. A nyomáspróba csak vízzel 
végezhető. A Vállalkozó felelőssége biztosítani a vizsgálathoz az összes szükséges 
munkaerőt, felszerelést és vizsgálati feltételeket. A vezeték visszatemetett, takart állapotában 
történő nyomáspróbáját a Vállalkozó saját felelősségére, kockázatára végezheti el. 
A Vállalkozónak a nyomáspróbához minimum 2 db hitelesített 0,1 bar osztású manométert, és 
ezen felül a vizsgálatot folyamatában rögzítő regisztert kell felszerelnie. 
Szakaszok nyomáspróbája: 
A vizsgálati (próbanyomás) szakaszokat az MSZ EN 1610:2001 szerint kell meghatározni. 
A vizsgálati nyomás értéke: 

 Nyomóvezetékek esetében az üzemi nyomás másfélszerese + 1 bar, de minimum 10 
bar. 

A vizsgálati nyomás értékének időtartamának és kialakításának megválasztásakor ellenőrizni 
kell, hogy az a gyártó előírásai szerint nem veszélyezteti-e a cső élettartamát. 
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12. ÚTÉPÍTÉS 

Jelen projekt keretén belül létesítendő utak a tervezett árvízvédelmi töltés tetején épülnek 
kezelő útként. A tervezett kezelő utak aszfalt burkolatúak és 3,5 m ill. 5,5 m szélességben 
épülnek. A tervezett padkák 1 m szélesek. A 3,5 m széles útburkolat esetében kb. 200 m-ként 
3 m széles kitérők építendők. 
A tervezett útburkolatok tetőszelvényűek, lejtésük mindkét irányban 5 %. A tervezett padkák 
lejtése szintén 5 %. 
Az útpálya szerkezeti rétegek építése előtt a földmű felső 50 cm-es rétegét Trg =95% 
tömörségi fokra kell tömöríteni. Alapréteg megépítése előtt földmű tükörszintjén mért 
teherbírási modulus E2 =min. 50 MN/m2 legyen. 
A fenntartó út burkolatszerkezete az ÚT 2-1.503:2009 számú és „Kisforgalmú utak 
pályaszerkezetének méretezése” című útügyi műszaki előírás szerint a legkisebb „A1” 
tervezési forgalom alapján a következő: 
 

- 6 cm AC11 KOPÓ aszfalt kopóréteg  
- 20 cm M56 mechanikai stabilizáció E2 =min. 68 MN/m2 
- Nem szőtt geotextília min. 200 g/m2 sűrűségű, 40-50 cm átfedéssel 
- Tömörített földmű (Trg =95%) 

 
A hengerelt aszfalt terítése előtt a befogadó felületen bitumenemulziós kellősítés végzendő, 
csatlakozásoknál pedig bitumenemulziós kenés vagy Denso szalag alkalmazandó. A 
csatlakozás teljes hézagmentessége érdekében a csatlakozási vonalak utólagos 
bitumenkiöntését el kell végezni.  
 
A tervezett aszfalt útburkolatokat a  szélei mentén betonba ágyazott, előregyártott süllyesztett 
szegélyelemekkel kell lezárni az alábbiak szerint:  

- Süllyesztett útszegély elem 
- 10 cm vtg. C20/25-XF4-16-"Földnedves"-MSZ 4798: 2016 beton gerenda 

 

A tervezett útburkolatok két szélén 10 cm vtg. M22 mechanikai stabilizációval ellátott padka 
burkolat készüljön.  
 
Járda építés 
A burkolat építése során az úttükör felületét 50 cm vastagságban Tr = 90 % tömörségi fokra 
kell tömöríteni. A földmű felszínén a pályaszerkezet építése előtt ellenőrizni kell a teherbírást, 
hogy meggyőződjenek a tervezett földmű tervezési teherbírásának teljesítéséről.  
Az útalapként, védőrétegként alkalmazott homokos kavicsréteg egyenletes megjelenésű 
legyen, szétosztályozódott foltok, másfajta talajjal szennyezett részek kialakulása nem 
megengedett. A védőréteg szükséges tömörsége Tr = 90 % 
 
A Ckt cementstabilizáció tervezése az ÚT.2-3.207 útügyi műszaki előírásban foglaltak szerint 
történjen. A beépítendő alapréteg az ÚT.2-307 útügyi műszaki előírás szerinti CKt cementtel 
stabilizált homokos kavics telepen keverve. 
 
A felső térburkolat alatti 3 cm-es ágyazat agyag-iszapmentes homokágyazatból készüljön. 
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A tervezett térkő burkolatot csak hibátlan, repedésmentes burkolókövekkel szabad építeni. A 
térkő burkolat 6 cm vastag kisméretű térburkoló elemekből készüljön. 
 
Az új burkolatok mellé elhelyezendő szegélyek új előregyártott szegélykövekből készüljenek. 
A szegélyeket a burkolatépítés előtt kell elhelyezni. 
Az elemeket C35/45-XF4-16-"Földnedves"-MSZ 4798: 2016 minőségű betongerendával kell 
megtámasztani.  
 
Az építéssel érintett zöldfelületeket 50 cm vastagságban Tr = 85 % tömörségi fokra kell 
tömöríteni, majd a felület rendezése után az adott területet humuszolni és füvesíteni kell. A 
füvesítést 5 dkg/m2 fűmag kiszórásával kell végrehajtani. 
 

13. VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS,  IRÁNYÍTÁS TECHNIKAI 

13.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

A villamos berendezések, elsősorban a készülékek terén egységes, lehetőleg azonos gyártótól 
eredő választék megadására kell törekedni.  
Az ajánlatban garantálni kell a készülékek megbízhatóságát, szokványos üzemi körülmények 
mellett legalább 10 éves használatra alkalmas élettartalmukat, elsősorban az érintkezők 
anyagát és a működtetés biztonságát illetően. 
 
Lehetőség szerint minden villamos berendezést elosztón belül kell elhelyezni, az ajtókon csak 
kezelőszervek és műszerek kerülhetnek felszerelésre. 
A leágazó mezők szerelését úgy kell elrendezni, hogy szükség esetén bármelyik leágazás 
készülékéhez, sorkapcsához hozzá lehessen férni. Az üzemelés során esetleg szükségessé váló 
szerelést csak az Üzemeltető szakképzett személyzete végezheti. 
 

13.2. KÁBELEK, KÁBELFEKTETÉS 

 
Kábelezéshez csak rézvezetőjű kábelek alkalmazhatók, a kábeltartók, kábellétrák 
tűzihorganyzott kivitelűek lehetnek. 
A kábellétrákat vízszintes nyomvonal esetén felfelé nyitottan, függőleges nyomvonalak esetén 
kifelé nyitottan, bújtatást nem igénylő módon kell elhelyezni és rögzíteni. 
Szabadban vezetett kábellétrákra helyezett kábeleket a napsugárzás ellen takarással kell 
megvédeni. A szabadon szerelt kábelszerű vezetékeket, ha nem kábellétrán haladnak 
védőcsőbe húzva kell az oldalfalakon rögzíteni.  
A villamos berendezés, érintésvédelem és földelés szerelésére vonatkozóan az MSZ 
2364/2002 sz. és az MSz HD 60364 szabvány, míg a villámvédelem vonatkozásában az MSZ 
EN 62305/2011 szabvány előírásait kell betartani.  
A kábellétrákat és tálcákat a tényleges kábelezési igényeknek megfelelően kell méretezni, a 
további bővítéseknek 20 %-os többlethelyet biztosítva. 



MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. Műszaki követelmények
2. fejezet 

 
 

 
   

2, fejezet Tsz: 08.12-1339 Mosoni-Duna alsó szakaszának vízszint 
rehabilitációja Torkolati műtárgy

Ajánlatkérési dokumentáció III. kötet

60 

A kábellétrák és tálcák (rack tartók) tűzihorganyzottak legyenek. A fejes csavarok, 
csavaranyák és alátétek, valamint az összes kiegészítő elem tűzihorganyzott legyen. 
A kábellétrákat és tálcákat úgy kell felszerelni, hogy a kábeleket minden gond nélkül le 
lehessen fektetni, figyelve arra is, hogy a mennyezettől legalább 300 mm-es szabad térközt 
biztosítsunk. 
A kábellétrák közötti minimális távolság függőleges síkban legalább 300 mm legyen. 
Az összes kábellétrát és kábeltálcát földelni kell, a tálcaelemek összekötésénél a folytonosság 
érdekében körmös alátétet kell alkalmazni. 
Az erősáramú vagy vezérlő kábeleket nem szabad toldani 
Be kell tartani a kábelgyártó által megadott minimális hajlítási sugarat 
A kábeltartók szélességének csak legfeljebb 75 %-át szabad kihasználni 
Mindenütt, ahol a kábeltartók falon, padlón, vagy mennyezeten mennek át, a lyukakat 
megfelelően tömíteni kell, megelőzendő a tűz, levegő és por átterjedését. Ezáltal elkerüljük a 
hűtés, szellőztetés vagy légkondicionálás zavarását is. 
A kábeleket szabadtéren legalább 0,7 m mély árkokban kell elhelyezni. A kábelárkok 
szélessége függ a kábelek számától, átmérőjétől, a távközöktől, és a kábelek fajtájától. 
Az árkok aljára finom, rostált homokból 200 mm-es ágyat kell kialakítani, amely legyen 
mentes a rögöktől, fémdarabkáktól vagy egyéb anyagoktól. 
Kitermelt föld ismétel visszatöltésénél a kábelfektetési előírásoknak megfelelően a nagyobb 
ködarabokat el kell távolítani.  
A kábelek fektetését kellő gondossággal kell elvégezni. Egyenes szakaszokon a kábeleket 
közvetlenül a kábeldobról lecsévélve kell az árokba engedni, és megfelelő számú görgők 
használatával kihúzni. 
A kábelek legyenek lazák, hogy a talaj süllyedésekor se feszüljenek meg annyira, hogy az 
korosodást okozzon. 
A kábelek között kb. 100 mm távközt kell tartani. 
A kábel fölé 400 mm-re sárga műanyagból készült szabványos kialakítású figyelmeztető 
szalagot kell elhelyezni. 
Ahol a kábelek valamilyen utat vagy meglévő közművet kereszteznek, a kábeleket 
védőcsövekben kell elhelyezni, melyek hossza az út szélességét mindkét oldalon egy-egy 
méterrel, míg a közművek vonatkozásában fél-fél méterrel meghaladja. 
A védőcsövek között kb. 5 cm távolságot kell hagyni. 
Kábelfektetés +5ºC alatt nem végezhető. 

13.3. KAPCSOLÓ BERENDEZÉSEK, ELOSZTÓK 

Az erősáramú berendezéseket úgy kell létesíteni, hogy a várható mechanikai és villamos 
igénybevételnek, továbbá az esetleges nedvességnek, vegyi és egyéb helyi behatásoknak 
tartósan ellenálljanak.  
Az elosztók élei a felszerelés után vízszintes, illetve függőleges helyzetűek legyenek. 
Az elosztó alapkerete, illetve alapja szilárdan legyen rögzítve az oldalfalhoz, ill. a födémhez. 
Az elosztók védettsége feleljen meg az MSZ 2364/2002 szabványsorozat  előírásainak. 
 Betartandók még a következő szabványok:  
MSZ EN 61439-5/2015 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 5. rész: Közcélú 
elosztóhálózat energiaelosztó berendezései és az  MSZ 15688/2009 A villamosenergia-
fejlesztő, -átalakító és –elosztó berendezések tűzvédelme.  
 



MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. Műszaki követelmények
2. fejezet 

 
 

 
   

2, fejezet Tsz: 08.12-1339 Mosoni-Duna alsó szakaszának vízszint 
rehabilitációja Torkolati műtárgy

Ajánlatkérési dokumentáció III. kötet

61 

Mezős villamos elosztónál az alábbi követelményeket kell betartani: 
 A berendezéshez megfelelően csatlakozzék a védővezető. 
A szerelvényezett ajtók réz sodrattal való átkötése biztonságosan el legyen készítve. 
A huzalozás biztosítsa a berendezés terveknek megfelelő működését. 
Az ajtók akadálytalanul nyíljanak, a zárszerkezetek jól működjenek. 
A reteszelések a rajzban előírt módon működjenek. 
A szerkezetek korrózióvédelme teljes legyen. 
Az elosztókba 30 % tartalék helyett kell képezni.  
 
Gyárilag összeszerelt kapcsoló berendezést, elosztótáblákat és kezelőpaneleket kell szállítani 
a helyszíni felállításra kész állapotban. A kapcsoló berendezések és elosztótáblák előre 
gyártott szabványos egységekből felépített moduláris kialakításúak legyenek. Az összes 
kapcsoló berendezés, elosztótábla, motor vezérlő központ és egyéb panel gyári építésű, 
többcellás típusú szerelvényekből álljon, különálló rekeszekkel a kapcsolók, kábelek és sínek 
számára. 
A kapcsoló berendezés szabadon álló/falhoz állítható, egységes magasságú berendezés  
legyen, elölről való hozzáféréssel, teljesen zárt kivitelben, a besorolás szerinti védelmi fokkal. 
Ha az egyéb szempont nem indokolja az ilyen típusú konstrukciót, akkor használható falra 
szerelt kialakítás is. 
A szekrény paneleket hatékonyan kell szigetelni egerek és patkányok bejutása ellen. A 
szellőző zsalukat finom réz hálóval kell belülről bevonni. A panelek fém váza hegesztett 
konstrukciójú legyen, és a panelek minimálisan 2 mm vastagságú lágy acéllemezből 
készüljenek, megfelelően hajlítva és merevítve, hogy szilárd szerkezetet biztosítson. Az 
összes fém panel külső és belső lapját, az összes fém szerkezet külső és belső részét 
korróziógátló alapozó festéssel kell ellátni homokfúvás és kémiai felülettisztítás után. 
A kapcsolódó berendezés belsejét egy réteg gyors lakk vagy szintetikus zománc fedőfestéssel 
kell ellátni. A külső részeket két réteg fedőfestéssel kell ellátni.  
A kábelszerelésekhez és a normál rutin karbantartásokhoz elölről lehessen hozzáférni zárható 
csuklós ajtón nyitása esetén, amely neoprén tömítéssel (minden szigetelés hangya-álló legyen) 
és zárható  típusú fogantyúkkal rendelkezik. 
Az összes rész könnyen hozzáférhető legyen szerelés, felülvizsgálat, hibakeresés,  
karbantartás és csere esetén. 
A feszültség alatt lévő részeket be kell burkolni ahol csak szükséges, hogy megakadályozza a 
véletlen érintést karbantartás közben. 
Az elosztók belső vezetékezéshez 600/1000 V osztályú sodort rézvezetéket kell használni az 
IEC 60227 szerint a terhelésnek megfelelő keresztmetszetben, de 1,5 mm2 minimális 
keresztmetszettel. PVC szigetelést kell használni 70 ºC-ig, e hőmérséklet felett tűzálló 
kábeleket. 
A vezetékeket műanyag védőcsőben/vezetékcsatornában kell vezetni. 
Különböző feszültségszintű huzalozásokat elkülönítetten, külön kell szerelni. 
 Öntapadó rögzítés nem megengedett. 
Az összes vezeték mindegyik végét csapos zsugor szigeteléssel kell ellátni, ami sodrott erű 
kábelek esetében megakadályozza a sodrat kiszélesedését, és utólagosan mindegyik véget 
azonosítással kell ellátni a kapcsolási rajz szerint. 
A földelő vezeték sárga/zöld legyen. A vezetékezés nem fedhet el alkatrészt vagy címkét, 
illetve nem zavarhatja az alkatrészekhez való hozzáférést, és a vezetékeket a szükséges 
helyeken tömítőgyűrűvel kell védeni sérülés ellen. 
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A végződéseket úgy kell készíteni, hogy szükség esetén megfelelő hosszúságú vezeték 
maradjon az ismételt végződés kialakításhoz. 
A kezelő és választó kapcsolók állásait egyértelműen kell jelezni, és minden egyes 
kapcsolónál külön címke kell jelezze a kapcsolási funkciót. A címkék meg kell feleljenek a 
vonatkozó kapcsolási rajzoknak. 
 
Minden egyes cella ajtaja és megszakítója vagy biztosító kapcsolója között mechanikus retesz 
kell legyen, hogy az ajtót ne lehessen kinyitni csak a megszakító vagy biztosító kapcsoló 
kikapcsolt állapotában.  
 
A nyomógombokat és jelzőlámpákat illeszkedő termékcsaládból kell választani, és ezek színe 
az MSZ EN 60073/2002  szabvánnyal összhangban az alábbi kell legyen: 
 
Jelzőlámpák    Szín 
Be     Fehér 
Ki     Zöld 
Hiba     Piros 
Riasztás    Sárga 
 
Nyomógombok   Szín 
Indítás     Zöld 
Leállítás    Piros 
Vészhelyzet leállítás   Piros 
 
Erősáramú berendezések létesítéséhez az alkalmazásnak és igénybevételnek megfelelő olyan 
anyagot, készüléket, gépet, szerelvényt szabad felhasználni, amely a vonatkozó biztonsági 
követelményeknek megfelel. 
A villamos készülékeket, motorokat, szerelési anyagokat, vezetékeket, jelzőberendezéseket és 
a villamos berendezés egyéb részeit úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy üzemük, 
kezelésük, karbantartásuk, javításuk –feltételezve az egyéb előírások (kezelési és karbantartási 
utasítások) betartását és a berendezések szabályos működését– veszélytelen legyen.  
 

13.4. VÉDELMI BERENDEZÉSEK 

A kapcsoló berendezést úgy kell megtervezni, hogy kielégítse a specifikált rövidzárási 
követelményeket, és károsodás nélkül elviselje a rövidzár megszüntetés ideje során várható 
rövidzárási áram okozta mechanikai és hő igénybevételeket. 
A kapcsoló berendezés előtti kezelőhelyen álló személy nem lehet kitéve semmilyen 
veszélynek a kapcsoló előre nem látható zárlati jelenségek esetén 
 
A tranziens túlfeszültségek (például villámlás) elleni védelemre túlfeszültség-levezetőt kell 
felszerelni a fő/betáplálási megszakítók 400 V-os bemeneti kapcsaira. Ha az áramkör beltérről 
szabadba lép ki  (pl. térvilágításnál) a kilépő áramkört is túlfeszültség védelemmel kell ellátni. 
Minden egyes fázis, nulla és föld közé fixen csatlakoztatni kell a túlfeszültség levezetőt és a 
lehető legközelebb kell elhelyezni a betáplálási megszakítókhoz ill. biztosító egységhez. 
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Minden egyes motor egységet védeni kell egyedi mágneskapcsolóval és hőkioldóval vagy 
megszakítóval. Működtetés a vezérlő feszültségről történjen. 
Túl magas/alacsony feszültség, fáziskiesés elleni és sorrendiség védelem érdekében megfelelő 
készüléket kell alkalmazni. 
 
A fő kapcsoló berendezést túl magas/alacsony feszültség elleni védőrelével kell ellátni, amely 
érzékeli az elfogadhatatlanul magas vagy alacsony feszültségeket, figyeli az összes fázist és 
indítja a bemeneti megszakító(ka)t, ha a feszültség túllépi a maximumot vagy minimumot 
(amely beállítási tartományból választható). Az indítás okát vizuálisan jelezni kell. 

13.5. INSTALLÁCIÓS HÁLÓZAT    

Az épület installációs hálózatának kialakításánál moduláris típusú elosztótáblákat kell 
használni, amelyek tartalmazzák a következőket: fő megszakító, kézi és mágneskapcsolók 
valamint  kismegszakítók a kimeneti áramkörökhöz. Legalább 20 % tartalék megszakító 
helyet kell biztosítani a táblákon. Az összes elosztónál különálló nulla- és földsínt kell 
használni (un. ötvezetékes rendszert). A csatlakozóaljzatok /230V, 400V/ áramkörét a 
személyi biztonság érdekében az általános érintésvédelmi módon túlmenően áramvédő 
kapcsolóval kell ellátni, amely automatikusan nyitja az áramkört, ha a fázis és a föld közötti 
zárlati áram 30 mA vagy nagyobb. Mindkét védelmi egységnek egymástól függetlenül 
különállóan kell működnie. 
 
A világítótesteknek biztosítani kell a szabványban előírt megvilágítási értékeket a helyiségben 
folyó munkáknak megfelelően. A világítótestek energiatakarékosak legyenek, kapcsolásuk és 
elhelyezésük biztosítja a káprázás mentességet. Elhelyezésüknél törekedni kell a jó 
karbantarthatóságra. 
Javasolt a szabványos, korszerű, energiatakarékos világítótestek alkalmazása, megfelelő 
védelmi fokozatú burkolattal. Az összes világítótestnél legyen alacsony zajszint, és legalább 
0,9 értékű teljesítménytényező (TT).A fényforrás kiválasztásánál a „napfényszínű” világításra 
képes, energiatakarékos fluoreszcens csöveket kell alkalmazni. 
A diszpécser helyiség és irodák világítóeszközei 4x18 W teljesítményűek legyenek,  
alumínium káprázást gátló rácsokkal, kettős parabolikus tükrözött fényvetővel. 
 A többi  világítótest 2x36 W teljesítményű, ipari, falon kívüli szerelésű lámpatest;  
üvegszálas erősítésű poliészter vázzal, alumínium tükrözött fényvetővel és tiszta 
polikarbonátból készült szóró- testtel.  
Az előírások szerint szükséges akkumulátoros / kijáratjelzők és biztonsági / lámpatestek 
normál üzemmenet idejére az általános villamos hálózatra kell csatlakoztatni, mert ez 
biztosítja az akkumulátorok feltöltését a beépített töltő segítségével. Az eszköz működési 
állapotáról LED kijelző adjon tájékoztatást. A lámpák feleljenek meg az MSZ EN 60598-2-
22/2015 előírásainak. 
 Az összes állandó jelleggel felszerelt világítótestet védőföldeléssel kell ellátni.  
WC-kbe, mosdókba és más hasonló helyiségekbe kompakt-fénycsöves világítóeszközök 
kerülnek felszerelésre. 
 
Azokban a helyiségekben ahol kapcsoló berendezések, számítástechnikai eszközök pl. 
(monitorok) működtető szekrények lesznek elhelyezve a kijáratmutató vészvilágítási 
lámpatesteken kívül hordozható (akkumulátoros) kézilámpákat is biztosítani kell. 
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A hordozható világítóeszközöket saját, újratölthető akkumulátorokkal kell ellátni. A 
hordozható világítóeszközöket szokványos üzemmenet idejére egy fali szerelésű 
csatlakozóaljzatba kell bedugni, amely biztosítja az akkumulátorok feltöltését.  
A szabadban, vagy magas nedvességtartalmú, esetleg agresszív vegyi anyagokat tartalmazó 
helyiségekben felszerelt eszközöket korrózióvédelemmel kell ellátni.  
 
Minden csatlakozó dugó és csatlakozóaljzat meg kell feleljen az alábbi pontokban megadott 
követelményeknek. A csatlakozó dugó egyik érintkezőjét sem lehet kapcsolatba hozni a hozzá 
tartozó csatlakozóaljzat egyik feszültség alatt lévő érintkezőjével sem, amíg a dugó bármely 
másik érintkezője szabadon van. Ez a követelmény nem vonatkozik a törpefeszültségű 
áramkörök csatlakozó dugóira és aljzataira. A csatlakozó dugó egyik érintkezőjét sem lehet 
kapcsolatba hozni az azonos létesítményen belül más dugóhoz készült csatlakozóaljzatfajta 
egyik feszültég alatt lévő érintkezőjével sem. 
A tervezett térvilágításnak ki kell elégítenie a telepítés helyére vonatkozó munkavédelmi 
megvilágítási küszöbértékeket, úgymint: fénysűrűség, fényeloszlási egyenletesség, 
színhőmérséklet. A térvilágítási lámpatesteknek – lehetőség szerint - alkalmazkodni kell a 
leendő üzemeltető már más telepén meglévő térvilágításhoz.  
 

13.6. ÉRINTÉSVÉDELEM, VILLÁMVÉDELEM    

A tervezett létesítmény esetében alkalmazandó érintésvédelem MSZ 2364/2002 sz. 
szabványsorozat szerint : NULLÁZÁS / TN-S rendszer. / 
A kialakítandó földelő rendszer, mely rúdföldelőkből, betonalap földelőkből és 
szalagföldelőkből áll, csatlakozik a meglévő földelő rendszerhez. A földelő rendszerhez 
csatlakoztatni kell minden üzemszerűen feszültség alatt nem álló fém részt. A földelő vezetőt 
föld feletti szakaszán korrózióvédő festékkel kell bevonni. A földelés szétterjedési ellenállását 
méréssel kell ellenőrizni és ez nem lehet nagyobb a tervekben előírt értéknél. / 10 ohm / 
 
Az építményeket a szabvány szerinti villámvédelemmel kell ellátni. A villámvédelmi 
rendszert az MSZ EN 62305/2011 szabványsorozat (Villámvédelem) és MSZ EN 62561/2012 
szabványsorozat (Villámvédelmi berendezés elemei) és egyéb vonatkozó, alább megadott 
szabványok előírásainak megfelelően kell megépíteni. A villámhárító fokozatának megfelelő 
távolságoknak a síkbeli eltéréseknél, kiszögeléseknél is meg kell lenni. A sodronyból készült 
felfogó vezeték feszes, belógása esztétikailag is megfelelő legyen. A villámvédelmi felfogó 
rögzítésénél a tetőszerkezet nem rongálódhat meg, a tartóelemek elhelyezésénél okozott 
hibákat ki kell javítani. 
A kiépített erősáramú rendszert el kell látni korszerű túlfeszültség levető egységekkel minden 
szinten, megelőzendő a korszerű irányítástechnikai és mérő berendezések károsodása. A 
tranziens túlfeszültség levezetők elhelyezendők a főelosztóknál, alelosztóknál, illetve az 
irányítástechnikai  berendezések táplálásánál, valamint a jelátviteli, kommunikáció oldalakon. 
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13.6.1. Elektromos szigetelések ellenőrzése 

A szabványsorozat hatálya alá tartozó erősáramú villamos berendezések, illetve ezek 
valamely része, valamint a kábelhálózatok szigetelési ellenállását mérésekkel kell ellenőrizni. 
Szigetelési ellenállás mérése céljából a leválasztott, összefüggő teljes hálózatot vizsgálni kell. 

13.6.2. Érintésvédelmi mérések 

Az érintésvédelmi berendezések működőképességének ellenőrzését az MSZ 2364/2002 
szabvány előírásai alapján kell elvégezni. 

13.6.3. Védővezető folytonosságának vizsgálata 

A védővezetőt igénylő érintésvédelmi módoknál (nullázás, védőföldelés, védőkapcsolások) 
műszeres vizsgálattal meg kell győződni a védővezető folytonosságáról. A vizsgálatot MSZ 
2364/2002 szabvány szerint kell lefolytatni. 
 

13.6.4. Hurokellenállás mérés 

A nullázott hálózatokon elvégzendő a hurokellenállás mérés a fázisvezető és a védővezető 
közé kapcsolt mérőberendezéssel. 
A mérés elvégzésének módját az MSZ 4851-3/1989 szabvány szerint kell elvégezni. 

13.6.5. Földelési ellenállásmérés 

A földelési ellenállásméréseket az MSZ 4851-2/1990  szabvány előírásai szerint kell 
elvégezni. 
 

13.7. PLC PROGRAM FELADATAI 

Az irányítástechnikai összes berendezést úgy kell megtervezni, legyártani és felszerelni, hogy 
a helyszíni környezeti feltételeknek megfelelő legmagasabb megbízhatósági szintet tudják 
biztosítani. A mérőadók és egyéb helyszínen felszerelendő berendezések legyenek ellátva 
kijelzővel (digitális vagy analóg). Az analóg jelek értéke legyen 4-20 mA egyenáram, két eres 
kábeleken továbbítva. 
A berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy az egyes eszközöket az üzemeltetés zavarása 
nélkül lehessen cserélni. 
A terepen felszerelt műszerek védelmi fokozata legyen legalább IP 65, ill. legyen ellenálló a 
meglévő környezeti hatásoknak. 
A műszerek kábelei legyenek teljesen árnyékoltak, külső zavaró jelekre érzéketlenek és teljes 
halogénmentes szigetelésűek. 
Az irányítástechnikai rendszer helyi egységeit megfelelően konfigurált rendszerekkel kell 
megvalósítani.  
A technológiákat működtető PLC-k magasfokú megbízhatóságúak kell legyenek. 
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A rendszer rendelkezzen az alábbiakkal: 
 kis helyigény 
 valós idejű óra  
 két kommunikáció csatlakozás 
 könnyű programozhatóság  
 nagy megbízhatóságú, MTBF értéke > 100.000 óra  
 zavarállósága elégítse ki az EMC előírásokat 
 teljesítményfelvétele kicsi  
 modulárisan bővíthető 
 legalább IP 20 védettségű  
 ETHERNET csatlakozási lehetőség (TCP/IP) 
 PROFIBUS csatlakozási lehetőség 
 távprogramozhatóság (pl. modemen vagy ETHERNET hálózaton keresztül) 
 szabadon programozható 

 
Az alkalmazott PLC megfelelő moduljai segítségével kell kialakítani a technológia által 
igényelt ki-/bemenetszámú konfigurációt a szükséges tartalékok figyelembevételével. 
A PLC-k programozása normál PC-n, vagy laptopon történhet, Windows alapú könnyen 
kezelhető univerzális programrendszerrel. (pl. VIPWIN, WISION., WINCC)  A programok 
letöltése történhet közvetlenül (soros vonalon keresztül), vagy Ethernet hálózat segítségével 
is. A PLC-hez a hozzáférés csak a megfelelő jelszóval történő bejelentkezés után legyen 
lehetséges. A PLC-ben a programokat és a tárolt adatokat feszültség-kimaradás esetén is 
hosszú ideig meg kell őrizni.  
 
A lényeges üzemviteli készülékeket 230 V-os szünetmentes tápegységgel kell megtáplálni.  
A biztonságos üzemeltetéshez szükséges redundanciát a diszpécser munkaállomásnál 
biztosítani kell (egy meghibásodása nem vonja maga után az egész rendszer leállását).  
A bővíthetőség érdekében számítógép szoftver és a hardver egyaránt tegye lehetővé, hogy egy 
számítógéphez, két monitor is csatlakozzék.  
 
A számítógépes rendszer hardver elemeiként ajánlott gépek legyenek a kategória legjobbjai.  
számítógép: IBM, HP, Dell, Siemens 
szünetmentes tápegység:  APC Smart_UPS SC 620VA 230V 
LCD monitor: Sony, HP, Siemens, Dell  
nyomtató: HP LaserJet  
 
A kialakítandó technológia jellemző paramétereit, valamint a vagyonvédelmi kamerák 
jelzéseit megjelenítési és beavatkozási lehetőségeit a diszpécser helyiségében, számítógépen 
biztosítani kell. 
A technológiai központi felügyeletét és távirányítását a színes-grafikus monitoron meghívható 
sémák és az azokban megjelenő alfanumerikus adatok és üzenetek biztosítják. 

13.7.1. Általános követelmények 

A számok és adatok tetszés szerinti sorrendben behívhatók legyenek. A berendezések – a 
vagyonvédelmi reteszeléseket leszámítva – tetszés szerint működtethetők legyenek. A 
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vezérlések, szabályozások paraméterei „korlátozás” nélkül, üzemközben átírhatók legyenek. 
A mért és szabályozott jellemzők értékeit, trendjeit a hiba, illetve üzemzavarjelzéseket 
(paraméter, idő)  védetten kell tárolni. 
Az állapot figyelés és rögzítés (nyitva – zárva, működik, stb.) és az üzemóra számlálás az 
üzemmód kapcsolók állásától függetlenül történik. 
Az üzemóra számlálásnak „napi összesítést” is tartalmazni kell. Az üzemóra számlálásnak 5 
db paraméterezhető „szélsőérték” jelzéssel kell rendelkezni (karbantartási igények, futási idő 
összehasonlítás, stb. jelzésére). 
A hiba (üzemzavar, szélsőérték, stb.) jelzésekre minden esetben – a naplózáson túlmenően – 
optikai és akusztikai jelzéssel is fel kell hívni a kezelő figyelmét. 
A mérési jeleket (pillanat és integrált) a monitoron a képernyő ábrákban a mérési pontnak 
megfelelő helyen alfa-numerikusan kell megjeleníteni. 
A PLC-ről programozott indítású gép 2 s-on (0,5-5 s) túli működés jelzésének elmaradása, 
zárószerkezetnél a működési iránynak megfelelő véghelyzet – számított elérési  
időtartamának - késleltetésű elmaradása hibajelzést generál. Az analóg méréseknél a mérés 
durva hibáinak (vezeték szakadás, tápegység hiba, stb.) jelzésére a 4 mA-nél kisebb és a 20 
mA-nél nagyobb áramértékek hibajelzést generálnak. Ettől függetlenül minden analóg jelre 
paraméterezhető alsó és felső szélső érték jelzéseket kell biztosítani. 
A működésileg összefüggő gépek üzemmód kapcsolóinak eltérő állása a központi 
felügyeleten hibajelzést generál. 
Nem szándékos gépleállást hibajelnek kell tekinteni. 
Az időprogram vezérlés adatainak (működés és szünetidő) a PC-ről korlátozás nélkül 
változtathatónak kell lenni. A PC és PLC-től bármikor átvehető az irányítás, kézi- 
távirányítási üzemmódra, az átvételt adatrögzítési szempontból eseményként kell kezelni. 
Az irányítástechnikai rendszer betáplálása a 0,4kV-os főelosztóból történik. Az 
irányítástechnikai rendszer fogadó oldalán túlfeszültségvédelmet és szünetmentes tápellátást 
kell kialakítani. 
A működéshez szükséges 24V,DC feszültséget stabilizált tápegységek végzik. (24V DC, 3A) 
Azokban a műszerszekrényekben, ahol PLC rendszer kerül kialakításra, galvanikus 
leválasztást kell megvalósítani a szekrény és  a terep között. 
A PLC rendszer részére az EMC szabványnak megfelelő külön EPH hálózatot kell 
megtervezni, melyekre a mérések hidegpontja, a PLC modulok hidegpontja és az 
árnyékolások kerülnek huzalozásra. 
Villámvédelmi zónák átlépésekor villám és túlfeszültség levezetőket kell beépíteni,mind az 
analóg mérő-és működtető körök, mind a kétállapotú jelfigyelő és működtető körök esetében 
 A folyamatirányítási rendszer a folyamat mérésekből (szint, vízmennyiség, motor 
áramfelvétel, stb.), a felügyeleti intelligens PLC – ből, a kommunikációs eszközökből és a 
kiszolgáló (tápegység, UPS, védelmi egységek) készülékekből és a központi adatfeldolgozó – 
megjelenítő, archiváló – PC – kből és perifériáiból épül fel.  
Az irányítástechnikai rendszer a telepen belül biztosít kapcsolatot a technológia és az 
irányítási központ között.  
A rendszer felépítésének és működésének biztosítania kell, hogy a központból telepi 
technológia minden egysége elérhető legyen,  
A jelforgalom módja a telepen belül árnyékolt földkábeles hálózat.  
Az automatikus üzemet a technológia jellemzőinek mérésével ellenőrzött a PLC - által 
vezérelt üzem jelenti. 
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 A felügyeleti központból / Üzemigazgatóság / – a megfelelő hozzáféréssel rendelkező 
felügyelő személyzetnek – a technológia teljes „kézi” működtetése (indítás, leállítás, tiltás) 
elvégezhető 
A létesítmény és az Üzemigazgatóság között a jelátvitel – a Szavai telepen keresztül – 
5x4x0,8 keresztmetszetű  védőcsőbe húzott optikai kábelen keresztül történik. 

13.7.2. Adatrögzítés, naplózás 

A diszpécser PC-re érkező minden adatot kétféleképpen kell rögzíteni: 
A PC merevlemezén 
A PC-re kapcsolt nyomtatón 

13.7.3. Merevlemezen történő adatrögzítés 

Időrendi sorrendben min. 1 évre visszakereshetően. 
Az egy éven túli adatok egy hónapos csomagokban automatikusan törlődnek. 
Események: időpont, esemény. 
Mérési eredmények: 
pillanatértékek 3 perces átlaga 24 órás ciklusban, 
pillanatértékek 1 órás átlaga 20 napos ciklusban, 
pillanatértékek 1 napos átlaga 14 hónapos ciklusban. 
Mennyiség méréseknél: integrált értékek és ezen belül a napi összegek időpont megadással. 
Üzemóra számlálás: analóg a mennyiség méréssel. 

13.7.4. Adattárolás  nyomtatón (eseménynapló) 

Eseménynapló, időpont, esemény megadása (eseménynek kell tekinteni minden változást) 
eseményt alfa-numerikusan kell nyomtatni, pl. a 4. szivattyú leállt. 
Műszaknapló: kezelői beavatkozásra bármely időpontban, egyébként naponta, szabadon 
beállítható időpontban. 
Mérési eredmények órai átlagait, mennyiség és üzemóra esetében göngyölített összeg és napi 
összeg. 
 

13.8. VAGYONVÉDELEM 

Behatolás elleni védelem céljára a telepen belül ipari TV  hálózat ill. mozgásérzékelőket kell 
kialakítani, elhelyezni. Ezek a létesítmény térfigyelő rendszerének részét képezik és jeleit a 
központi diszpécser monitorára továbbítják.  
A terveket csak jogosultsággal rendelkező tervező készítheti el. 
 

13.9. MEGVALÓSULÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KÖVETELMÉNYEI 

A megvalósulási tervnek tartalmaznia kell mindazokat az eltéréseket amelyeket a kiviteli 
tervhez képest változtattak a megvalósítás során. 
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Valamennyi villamos elosztó szekrényben el kell helyezni a szekrényre vonatkozó 
ténylegesen megvalósult  egyvonalas kapcsolási rajzot ill. az elosztóból leágaztatót 
fogyasztók működtetés áramúttervét. 
A megvalósulási tervnek tartalmaznia kell az épületen kívül lefektetett erősáramú- és jelző-, 
működtető, ill. adatátvivő kábelek kartográfilag bemért tényleges nyomvonaltervét. 
A villamos kapcsoló-  ill. a diszpécser helyiségben egy – egy komplett megvalósulási tervet 
kell elhelyezni. 
 

14. A KÖRNYEZET VÉDELME AZ ÉPÍTÉS SORÁN 

Az általános követelményeken túl (III. kötet 1. fejezet 8. pontja) Vállalkozónak a munkálatait 
minden esetben úgy kell elvégeznie, hogy az építéssel érintett környezetet a lehető legkisebb 
mértékben veszélyeztesse, az alkalmazott gépei, berendezései és technológiái 
környezetkímélők legyenek, az építéssel érintett területekről az építés során keletkező építési 
hulladékot minden esetben el kell szállítani. Az egyes létesítmények kiviteli dokumentációit 
ezen elvek alapján kell kidolgozni és a részletes feltételeket tételesen meghatározni. 

14.1. ZAJVÉDELEM 

A kivitelezés idejére az építés során a kivitelező köteles a zajvédelmi követelményeknek 
megfelelő gépeket és technológiát alkalmazni. 
A zajterhelési határérték feleljen meg a 27/2008.  (XII.3.)  KvVM-EüM együttes rendelet a 
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról előírás 2. sz. mellékletében 
foglaltaknak. 
A munkavégzés során a hatályos jogszabályban előírtaknak megfelelően éjszakai Db 
zajterhelési korlátozást be kell tartani. Az építés során az Önkormányzati rendelkezéseket be 
kell tartani. 
 

14.2. BONTÁSI ÉS EGYÉB HULLADÉK KEZELÉS 

Az építés során a tevékenységet a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvényben foglaltaknak megfelelően a hulladékképződés megelőzésével, a keletkező 
hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladék hasznosításával, 
környezetkímélő ártalmatlanításával kell végezni. 
Az építkezés során keletkező hulladékokat (bontási törmelék, kiemelt föld, építési törmelék, 
stb.) minőségüknek (esetleg veszélyességüknek) megfelelően be kell sorolni a „hulladékok 
jegyzékéről” szóló 72/2013 (VII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről rendeletben lévő 
EWC kódok valamelyikébe, és további kezelésre az adott kódszámra érvényes engedéllyel 
rendelkező hasznosító vagy ártalmatlanító szervezetnek kell átadni. 
A bontott építési anyagokat szétválogatással (különválasztva) a kijelölt lerakóhelyre kell 
beszállítani vagy amennyiben az újrahasznosítható, a Vállalkozó feldolgozást követően 
értékesítheti vagy más munkáinál beépítheti.  
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A fel nem használható vagy veszélyesnek minősülő anyagok elszállításáról a befogadó 
helyekre a Vállalkozó köteles gondoskodni. A bontott anyagok lerakását a Mérnök felé 
igazolnia kell. 
A kivitelezési folyamat során a bontási hulladék nyilvántartó lapot folyamatosan és 
rendszeresen vezetni kell. A munkálatok befejezése után az illetékes környezetvédelmi 
hatósághoz a szállítólevelekkel együtt be kell nyújtani és a beadásról szóló igazolást a 
műszaki-átadás átvételi jegyzőkönyvhöz csatolni kell. 
 
Az építési munkák során esetleg keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban (fáradt olaj, 
olajos rongy, stb.) a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az építési és bontási hulladékkal 
kapcsolatban a 45/2004  (VII.26.)  BM-KvVM együttes rendelet, hulladékolajjal kapcsolatban 
a 145/2012. (XII.27.) VM rendelet előírásait kell betartani. 
A meghatározott hulladék kategóriák közül a véletlenszerűen (gépek meghibásodása) 
előfordulhat kiömlött olaj és vele kapcsolatos szennyezett olaj és szennyezett eszközök Q4, 
talajszennyezettség révén keletkező szennyezett anyagok Q15 hulladékkategóriába tartoznak. 
Ezen veszélyes hulladékot a tevékenységre jogosult intézmény vagy cég szállíthatja el és 
helyezi el az arra kijelölt helyre. A fenti hulladék mennyisége nem tervezhető. 
Keletkezésük valószínűségének csökkentése érdekében a kivitelező pályázat kiírása során az 
építőgépek átlagos korának csökkentésére kell törekedni. 
A fenti veszélyes hulladékok EWC 13.02 és EWC 17.05.03 kategóriákba sorolhatók. 
Az építési munkák végzése során az alábbi nem veszélyes hulladékok keletkeznek, melyek a 
2000.évi XLIII. számú törvény 1.sz. mellékletében Q16 kategóriába sorolhatók. 
A hulladékjegyzék főcsoportjainak megnevezését a 72/2013 (VII.27.) VM rendelet 1.sz. 
melléklete szabályozza.  
 
Tisztításkor a kommunális szennyvízvezetékből kikerülő iszap a helyi szennyvíztisztító telep 
szikkasztóágyára hordható. 
 
A bontási munkák során keletkező hulladékokat a városi szeméttelepre kell hordani. Ezek a 
hulladékok a következők lehetnek (a 45/2004  (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 
feltünteti a mennyiségi küszöböt is): 
 

BETONBURKOLAT BONTÁS 

EWC KÓD   17.01.01. 

Az útburkolatok bontása során, egyes létesítmények kiváltása során keletkezik. 
Elhelyezés szilárd hulladéklerakó helyen vagy felhasználható betonalapokba vagy útalapokba 
az ilyen anyagok beépítésére vonatkozó előírásoknak és szabványoknak megfelelően. 
 

MŰANYAG 

EWC KÓD   17.02.03. 

A csatornavezeték bontásánál keletkező hulladék és csődarabok. 

Elhelyezés szilárd hulladéklerakó helyen. 

BITUMEN KEVERÉKES ÚTBURKOLATOK 

EWC KÓD  17.03.02. 
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Az útburkolatok bontása során keletkezik. 

Elhelyezés szilárd hulladéklerakó helyen.     

KISZORÍTOTT FÖLD 

A kivitelezési munkák végzése során a beépített csővezetékek és műtárgyak által kiszorított 
föld, mint inert hulladék keletkezik. 

EWC KÓD  17.05.04. 

Elhelyezés szilárd hulladéklerakó helyen vagy felhasználható földvisszatöltésre vagy 
terepfeltöltésre a rájuk vonatkozó előírásoknak és szabványoknak megfelelően. 
 
Az építési illetve bontási tevékenység azbesztet nem tartalmaz. 
 
A hullámtéren veszélyes anyag tárolása tilos!! 
A Natura 2000 terület felvonulási-, anyagnyerő és deponálási területként nem vehető igénybe. 
 
Biztosítani kell a területen dolgozó munkagépek megfelelő állapotát. Tilos a munkagépekhez 
szükséges üzemanyagnak a munkaterületen történő tárolása vagy átfejtése, a munkagépeknek 
munkaterületen történő üzemanyaggal való feltöltése. 
 
Az építés helyszíneit a teljes kivitelezési idő alatt rendben kell tartani, a zavarmentes és 
balesetveszélytől mentes közlekedést az utakon biztosítani kell. Ennek érdekében a szükséges 
korlátokat ki kell helyezni. Ezeket a munkák befejezése után el kell távolítani.  
A földet és az építési anyagokat úgy kell tárolni, hogy azok a nyilvános forgalmat ne 
akadályozzák. 
A munkálatok végeztével a felvonulási területeket úgy kell helyreállítani, hogy ott 
csapadékvízből, elöntésből visszamaradó pangó vizek ne maradjanak. 
 

15. MUNKAVÉDELEM 

Bevezető ismertetés 
 
Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata. 
A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről az Ajánlattevő 
az alábbi címeken kaphat részletes tájékoztatást:  
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 
Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 
 
9022 Győr, Gárdonyi Géza u.7. 
Postacím: 9001 Győr, Pf. 601. 
 
Magyar Bányászati Hivatal  
1051 Budapest, Arany János u. 25. 
 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
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www.antsz.hu 
 
 
Az alábbiakban azok az Általános munkabiztonsági egészségvédelmi előírások találhatók, 
amelyek egyaránt vonatkoznak a fővállalkozó felelős műszaki vezetőjére – tevékenységi 
területére – valamint minden a kivitelezésben résztvevő vállalkozókra és az alvállalkozók 
felelős műszaki vezetőjére és munkavállalóikra. 
 
Az egyes szakterületek munkavégzésére vonatkozó ismeretek és szakmai útmutatók 
speciálisan külön-külön fejezetekben – fejezeti címekben megjelenítve – a kiviteli tervekben 
legyenek kidolgozva az Általános előírások fejezeti részek után mindig kezdőoldalon 
folytatva úgy, hogy azok az egyes vállalkozók, alvállalkozók részére az Áltanos előírásokhoz 
csatolva a kötet egészéből kiemelhetők és továbbíthatók legyenek. 
 
Általános munkabiztonsági egészségvédelmi előírások. 

 
A tárgyban megnevezett komplex tervek készítésekor figyelembe kell venni és betartani a 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény ( a továbbiakban Mvt. ) 
az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés követelményeinek személyi 
és tárgyi feltételeit előíró – a létesítésre, a kivitelezésre és az üzemeltetésre vonatkozó –  
18-48 §-aiban foglalt előírások, valamint az ezt többször módosított munkavédelmi törvények 
szabályozásait. 
Be kell tartani továbbá az: 
MI 04-906-86 Munkavédelem: Építési tervek munkavédelmi fejezeteinek tartalmi 
követelményei című szabályozásokat is.  
 
 
Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata 
 
Javasoljuk az alábbiakban felsorolt Törvények, Szabályzatok, Szabványok, továbbá Műszaki 
Irányelvek a tervfeladathoz tartozó munkabiztonsági és egészségvédelmi követelmények 
betartását. 
 
A törvényi és rendeleti előírások a következők: 
 
I. Általános, minden munkáltatóra és munkavállalóra érvényes jogszabályok: 
 

 5/1993.(XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

 191/2009.(IX. 15.) Kormány rendelete az építőipari kivitelezési tevékenységről, az 
építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról, 

 3/2002.(II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelete a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről.  

 3/2003.(I.25.) BM-KM együttes rendelete az építési termékek műszaki 
követelményeinek, megfelelőség – igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és 
felhasználásának részletes szabályairól, 
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 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
 

II. A munkavállalók alkalmazására, egészségvédelmére vonatkozó jogszabályok 
             -    33/1998.(VI.24.) NM rendelete a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

      alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, 
 22/2005.(VI.24.) EüM rendelete a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra 

vonatkozó minimális egészség és munkabiztonsági követelményekről, 
 66/2005.(XII.22.) EüM rendelete a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó 

minimális egészség és biztonsági követelményekről, 
 61/1999.(XII.1.) EüM rendelete a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók 

egészségének védelméről, 
 65/1999.(XII.22.) EüM rendelete a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 

védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről. 
 140/2001.(VIII.8.) Kormány rendelet az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási 

követelményeiről és megfelelősségük tanúsításáról, 
 29/2001.(XII.23.) KöM-GM együttes rendelete az egyes kültéri berendezések 

zajkibocsátásának korlátozásáról, 
 66/2005.(III.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozicióra vonatkozó 

minimális egészségi és biztonsági követelményekről, 
 27/2008 (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról, 
 14/2004.(IV.19.) FMM rendelete a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.  
 2/1998.(I.16.) MüM rendelet a munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és 

egészségvédelmi jelzésekről, 
 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről, 

 
III. A biztonságos munkavégzés feltételeit előíró jogszabályok 
 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, (Étv.) és 
az ezt módosító 2004.évi XXIII. törvény, 

 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről (OTÉK),  

 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelete a Vizügyi Biztonsági szabályzat kiadásáról, 
 123/1997.(VII.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivó-vízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről, 
 4/2002.(II.20.) SZCSM – EüM együttes rendelete az építési munkahelyeken és az 

építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, 
 12/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és 

közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről, 
 16/2008 (VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőségük tanúsításáról, 
 1996.évi LIII. törvény a természet védelméről, 
 1995.évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, 
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 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelete az építési és bontási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól. 

 
Munkavédelem szempontjából is fontos szabványok, előírások és irányelvek: 
 

 MSZ-10-273:1985 A vízellátás munkavédelmi követelményei, 
 MSZ 10-280:1983 Szennyvíz és csapadékvíz csatornázás munkavédelmi 

követelményei, 
 MSZ 7487/1 :1979 Közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen.  

Fogalom-meghatározások, 
 MSZ 7487/2:1980 Közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen.  

Elhelyezés térszint alatt, 
 MSZ-10-310: 1986 Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli nyomás alatti vízszállító 

vezetékek. (szennyvizet szállító csővezetékekre is vonatkozik), 
 MSZ EN 124 :1999 Közlekedési területeken alkalmazott aknafedések. 
 MSZ 16099: 1988 Öntöttvas aknakeret és aknafedél, 
 MSZ 236: 1982 Acél aknakeret és aknafedél, 
- MSZ EN 1997-1:2006 Geotechnikai tervezés. 1. Rész: Általános szabályok  
- MSZ EN 1997-2:2008  Geotechnikai tervezés 2. rész: Geotechnikai vizsgálatok 

 
 
Szakmai szempontok alapján figyelembe veendők az alábbiakban felsorolt ME és MI a 
tárgykörhöz tartozó előírások:   
 

 MI-10-131/1: 1992 Közműves vízellátás. A csőhálózat tervezési irányelvei, 
 MI-10-131/4: 1987 Közműves vízellátás. Csővezetékek, műtárgyak tisztítása  

és fertőtlenítése, 
 MI-10-191: 1985 A közműves csatornázás ágazati irányelvei, 
 MI-10-167/1: 1975 Közcsatornák. A csatornázás rendszere és kialakítása, 
 MI-10-167/5:1987 Közcsatornák. Zártszelvényű gravitációs csatornák és 

műtárgyaik 
 
Felhívjuk a létesítésben közreműködők figyelmét az alábbiakra: 
 

A fővállalkozónak és az alvállalkozóknak kockázatértékelést kell készíteni a veszélyes 
körülmények megelőzésére és a hiányosságok pótlására. Ezt a kidolgozást a fővállalkozó 
felelős műszaki vezetőjének alvállalkozói részére át kell adni, és azokat az építkezés idején 
a helyszínen kell tartaniuk. 

A munkáltató a kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket első alkalommal a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott I. veszélyességi 
osztályba sorolt munkáltatónál legkésőbb a munkáltató tevékenységének megkezdésétől 
számított hat hónapon belül, egyébként egy éven belül, azt követően indokolt esetben 
köteles elvégezni és azt évenként felülvizsgálni. 

Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat 
egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott 
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dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az 
összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot veszélyeztető 
kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és 
munkavédelmi képviselőiket, illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodókat 
tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt 
munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó, illetve bármely más olyan személy 
vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a 
fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés 
folyik. 

 Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben 
szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit 
kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban 
meghatározott gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelősséget tanúsító 
egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány). 

Egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, ha az rendelkezik 
EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK-típustanúsítvánnyal. Az egyéni védőeszközök 
megfelelősségének tanúsítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében 
foglaltak szerint kell elvégezni. 

 
A meglévő csatornákba történő leereszkedéskor minden esetben meg kell győződni arról, 
hogy a csatornában nincsenek –e az emberi szervezetre veszélyes mérges gázok.   

A kivitelezők felelős műszaki vezetőinek az „egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés követelményei”-nek részletes ágazati, szakterületi, biztonsági szabályzati 
előírásait is be kell tartani. Ezek a következők: 

 
- 31/1995.(VII.25.) IKM rendelet a Vas és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat 

kiadásáról,                     
- 47/1999.(VII.4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról,              
- 143/2004.(XII.21.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról,                   
- 14/1998.(XI.27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatáról. 

 
 

Figyelembe kell venni a vállalkozói MvSZ-ben és az „Építőipari Termelőfolyamatok 
Technológiai Előírásai” című ÉGSZI kiadványban az építőipari munkákra, a közműépítési 
munkanemekre és a szakipari munkákra kidolgozott szabályozásokat, más vonatkozó 
előírásokat is. A vegyi anyagok tárolására és felhasználására vonatkozó egészségvédelmi 
és megelőző tűzvédelmi előírásokon kívül az egyéni védőeszközök kötelező használatára 
vonatkozó előírások alkalmazását és betartását nagy körültekintéssel és következetességgel 
kell végezni a gyári „Használati Előírások” betartásával. 

 
A kivitelezés során be kell tartani az alábbi Szabvány előírásokat: 
 

 MSZ-04-963-1:1987 Munkavédelem. Építőipari gépek. Biztonságtechnikai 
követelmények 
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 MSZ-04-963-2:1987 Munkavédelem. Építőipari gépek. Kiegészítő biztonságtechnikai 
követelmények 

 MSZ-04-965:1984 Építőipari gépek telepítésének követelményei 
 MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai 

követelményei 
 MSZ 17305:1983 Az anyagmozgatási munkák általános biztonságtechnikai 

követelményei 
 MSZ EN 131-1: 2007+A1:2011 Létrák. Fogalom meghatározások, típusok és     
                                    funkcionális méretek 
 MSZ EN 131/2: 2010+A1:2012 Létrák. Követelmények, vizsgálat és jelölések 
 MSZ-04-901:1989 Munkavédelem Építőipari földmunkák dúcolások és alapozások 

biztonságtechnikai követelményei 
       -    MSZ EN 1997-1:2006 Geotechnikai tervezés. 1. Rész: Általános szabályok  

 MSZ-04-905:1983 Munkavédelem Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai 
követelményei 

 
A nyomáspróba lebonyolításához mind kivitelezés-technológiai, mind munkavédelmi 
biztonságtechnikai szempontból szigorúan be kell tartani az Mvt. 40-48. §-okban, az MSZ 
2873:1986, az MSZ-10-310:1986, illetve az Építőipari Termelőfolyamatok Technológiai 
Előírásai című ÉGSZI kiadvány 2. sz. kötetében kidolgozott előírásokat.   

A csatorna vízzárósági próbájára és próbaüzemeltetésére szükség van, melynek 
lefolytatásánál a szakmai és biztonságtechnikai ismeretek az irányadók, melyeket a szakági 
műszaki leírások tartalmaznak, illetve az MSZ-10-311:1986 és az Építőipari 
Termelőfolyamatok technológiai előírásai című ÉGSZI kiadvány 2. sz. kötetében 
fogalmaznak meg.      

A vegyi anyagok tárolására, és felhasználásra vonatkozó egészségvédelmi és megelőző 
tűzvédelmi előírásokon kívül az egyéni védőeszközök kötelező használatára vonatkozó 
előírások alkalmazását és betartását nagy körültekintéssel és következetességgel kell 
végezni a gyári "Használati Előírások" betartásával. 

Az alapárok kiemelése előtt informálódni kell arról, hogy a munkaterületen számolni kell-e 
kellően fel nem tárt, nem ismert nyomvonalú közművezetékkel, feszültség és használat 
alatti jelző és energiaellátó földkábel vezetékekkel, mert az ezekben okozott üzemzavari 
károkon kívül főleg baleseti, vagy életet veszélyeztető eseményeket eredményezhetnek, 
ezért a kézi, vagy gépi földmunkákat nagy elővigyázattal és körültekintéssel kell végezni. 
Ilyen esetekben kutatóárkok ásásával kell feltárni a tényleges helyzetet. 

A feszültség alatt lévő légvezetékek, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági 
övezetében és közelében végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani a 12/2013 (I.22.) 
NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek 
biztonsági övezetéről - a munkavégzést tiltó és korlátozó, részletes és tételes, balesetet 
megelőző előírásait. 

Körültekintő munkavégzést igényelnek azok a földterületek és átalakítandó meglévő 
épületek, ahol a háborúból visszamaradt lőszerek, bombák, robbanóanyagok stb. 
jelenlétével lehet számolni. Ilyen esetekben a munkaterületet, térséget ki kell üríteni, körül 
kell zárni, szükség szerint jelző őrökkel a helyszínt biztosítani és a Magyar Honvédség 
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tűzszerész alakulatát, a Katasztrófavédelem illetékeseit haladéktalanul értesíteni kell. A 
munka újbóli folytatását csak az előbb említett veszélyt elhárítók parancsnokának írásbeli 
engedélyének átvétele után szabad megkezdeni. 

Amennyiben a Vállalkozó Munkavédelmi Szabályzata nem terjed ki a tárgykörhöz tartozó 
biztonságtechnikai előírásokra, a munkavégzés műveleti, a gépek kezelési karbantartási, 
újraindítási szabályaira, úgy Vállalkozó felelős vezetőjének azt a munka kezdése előtt ki 
kell egészíteni, majd ezekről a munkavállalókat ki kell oktatni. Az oktatás megtörténtét 
jegyzőkönyvben, dátumozva - év, hó, nap - rögzíteni kell. 

Balesetek, rendkívüli események 
 
A Vállalkozó azonnal és írásban kell, hogy jelentse a Mérnöknek a munkahelyen történt 
minden balesetet, vagy szokatlan eseményt, annak részleteit, attól függetlenül, hogy az 
befolyásolja-e a munka előrehaladását vagy sem. Szintén jelenteni köteles mindazon 
intézkedéseket, amelyeket az ügyben tett. 
 

16. TŰZVÉDELEM 

A tervdokumentációkat a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
szóló 1996. évi XXXI. törvény, az OTSZ kiadásáról szóló 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet 
28/2011. (IX.6.) BM rendelet, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény, továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII.20.) kormányrendelet (OTÉK) előírásainak 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
figyelembevételével kell elkészíteni, és be kell tartani a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletet az 
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról. 
A tervezett műtárgyak és az üzemviteli épület mértékadó kockázati osztálya NAK. 
Tűzállósági fokozat II. 
 

17. EGYÉB A BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELVETÉSEK 

A beruházás megvalósításában közreműködők feladatait a 191/2009.(IX.15.) 
Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési napló és kivitelezési 
dokumentáció tartalmáról részletesen szabályozza. 
Felhívjuk a megvalósításban résztvevők – megrendelő, beruházó, kivitelezők – figyelmét arra, 
hogy a beruházás kapcsán elkészített terveket határidőhöz kötötten kötelesek átvizsgálni. 
A jóváhagyott tervek megoldásaitól, előírásaitól eltérni csak a tervező előzetes és írásbeli 
hozzájárulása után szabad. 
A kivitelezés megkezdése előtt az esetlegesen felmerülő többletigényeket, tervváltoztatásokat 
az eredeti tervezési megbízást teljesítő felelős tervezővel – megbízás formájában – pótoltatni 
kell. Jogszerűen csak ezt követően kezdhető meg a tényleges kivitelezés. 
A kiviteli tervezési folyamat során - a kivitelező fővállalkozó ismeretében – szükséges az 
építési és szerkezeti egyeztetés lefolytatása, valamint a vízgépészeti, gépészeti és szakipari 
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munkák munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi - sajátos kivitelezői - igények 
tisztázása.  
A kiviteli dokumentációkban a műszaki leírások adjanak tájékoztatásokat és adatokat a 
kiviteli tervezési megbízás teljesítéséről, a műszaki tervekhez szükséges kiegészítő 
értelmezésekről.  
 
Budapest, 2016 november hó 
 
 
 
 


