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1.

Bevezetés

A műszaki ajánlás célja, hogy a kisebb volumenű ivóvíz törzshálózat bővítés,
szennyvíz törzshálózat bővítés, valamint a hálózatbővítéssel nem járó szolgáltatások
(ivóvíz bekötés – bekötés áthelyezés, ikresítés, mérősítés, mellékmérő beépítés,
locsolási célú mellékvízmérő beépítés, szennyvíz bekötés, szennyvíz bekötés
áthelyezés) kiépítésének tervezéséhez a tervezők számára megfelelő szakmai
színvonalú támogatást biztosítson. Megfogalmazásra kerültek tervezési és kivitelezési
szempontból az általános villamos, irányítástechnikai és informatikai követelmények,
valamint az épületvillamossági tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei.
Ivóvíz és/vagy szennyvíz törzshálózat bővítés tervezését megelőzően a tervezőnek
előzetes egyeztetést kell kérnie a szolgáltatótól, melyben az adott tervezési feladatra
vonatkozóan megfogalmazásra kerülnek az üzemeltetői elvárások.
A szolgáltató működési területén történő tervezés során a tervezők számára a műszaki
segédletben foglaltak alkalmazása nem kötelező érvényű, azonban a leírtak szerint
elkészített tervdokumentáció az üzemeltető általi véleményezést egyszerűsítheti.
Az üzemeltetői ajánlásban nem szereplő, de a jogszabályoknak, műszaki
irányelveknek és az üzemeltetői előírásoknak megfelelő műszaki megoldás továbbra
is elfogadott.
Az ajánlás mellékletét képezi a benne szereplő mintarajzok méretarányos rajzai.

2.

Jogszabályok, műszaki előírások, szabványok

A viziközmű törzshálózat bővítés és az ivóvízbekötés, szennyvízbekötés tervezésére,
létesítésére, üzemeltetésére a mindenkor érvényes szabványok, műszaki előírások
figyelembe vétele a tervkészítés, illetve engedélyezés során indokolt, mivel a hálózatra
csatlakozás csak szabványos bekötéssel lehetséges. A jelenleg hatályos szabályozók az
alábbiak:
2011. évi CCIX. törvény
1995. évi LVII. sz. törvény
1997. évi LXXVIII. sz. törvény
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet
324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
58/ 2013. (II.27.) számú Korm.rend.

253/1997. (XII.20.) sz. Korm.rend.

a víziközmű szolgáltatásról
a vízgazdálkodásról
az épített környezet alakításáról és
védelméről
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
dokumentáció tartalmáról
az egységes elektronikus
közműnyilvántartásról
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról
az országos településrendezési és építési
követelményekről
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72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet

147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
MSZ 15046:1960
MSZ 04-132:1991
MSZ 22115:2002
MSZ 10-2084:1983
MSZ 7487-1:1979
MSZ 7487-2:1980
MSZ 10-158-3:1980
MI 10-158-1:1992
MSZ ISO 4067-1:1998

MSZ 15355:1979
MSZ 15355:1979/IM:1984
MSZ 10-273:1985
MSZ 10-310:1986
MSZ EN 124:1992

a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről
a
vizek
hasznosítását,
védelmét
és
kártételeinek
elhárítását
szolgáló
tevékenységekre
és
létesítményekre
vonatkozó általános szabályok
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
Vízellátási terminológia II. épület-vízellátás
és melegvíz-szolgáltatás
Épületek vízellátása
Fogyasztói vízbekötések
Vízgazdálkodás, vízellátás. Szakkifejezések
és fogalom-meghatározások
Közmű és egyéb vezetékek elrendezése
közterületen. Fogalom meghatározások
Közmű és egyéb vezetékek elrendezése
közterületen. Elhelyezés a térszín alatt
Víznormák. Állattartó telepek vízellátásának
fajlagos vízigényei
Víznormák. A kommunális vízellátás fajlagos
vízigényének meghatározása
Műszaki rajzok. Rendszerek 1. rész. A
vízellátás, a fűtés, a szellőzés és a vízelvezetés
rajzjelei
Vízépítési tervek rajzjelei
Vízépítési tervek rajzjelei
A vízellátás munkavédelmi követelményei
Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli
nyomás alatti vízszállító csővezetékek
Közlekedési
területeken
alkalmazott
víznyelő- és aknalefedések
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3.

Ivóvíz törzshálózat
 Az ivóvíz törzshálózat bővítés vízjogi létesítési engedély köteles. A vízjogi
létesítési engedély kiadását a területileg illetékes Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnál kell kezdeményezni, szaktervezővel készíttetett hidraulikai
számítással alátámasztott engedélyezési tervdokumentáció benyújtásával,
melynek része kell legyen többek között az üzemeltetői jóváhagyást és az
előírásokat tartalmazó üzemeltetői nyilatkozat is.
 A tervezéshez szükséges üzemeltetővel történő előzetes tervegyeztetés az
engedelyezes@drv.hu e-mail címen kezdeményezhető.
Az elkészült engedélyezési tervdokumentációt 4 példányban kérjük a DRV
Zrt. Engedélyezési Osztály (8601 Siófok, Pf.: 59) címre megküldeni üzemeltetői
jóváhagyás céljából. Amennyiben a terv pdf. formátumban megküldésre kerül
az engedelyezes@drv.hu címre, úgy a tervet 2 példányban elegendő
benyújtani.
 Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) 74. § (1) Az
oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat belső átmérőjét az oltóvíz-intenzitás és
a kifolyási nyomásigény alapján, valamint a közműrendszer kialakítását
figyelembe véve kell méretezni. Egyirányú táplálás esetén a vezeték legalább
NA 100, körvezeték esetén pedig legalább NA 80.
 Települési elosztóhálózatok DN 300-as méretig általánosságban KPE anyagú
és min P10 nyomásfokozatú kell legyen. Betartandó az MSZ EN 1555:2003
szerinti minőség PE 100 anyagminőség esetén minimum SDR17
falvastagsággal. (biztonsági tényező: MSZ EN 12201) KPE cső kizárólag kék
színű csíkjelzéssel építhető be.
 DN 300-as méret felett minden esetben egyedileg határozzuk meg az előzetes
egyeztetési jegyzőkönyvben.
 A fektetési mélység minimum 1,2 m, ettől eltérni külön egyeztetést követően
lehetséges. Tervnek tartalmaznia kell a megfelelő ágyazat és a tömörítési
előírásokat a csővezeték anyagának megfelelő technológiai utasításait, a
vonatkozó szabványok szerinti kialakítást.
 A műanyag ivóvízvezeték fölé alumínium jelzőhuzalt kell fektetni, tolózárnál,
föld feletti tűzcsapnál úgy kell kivezetni, hogy az esetleges műszeres
nyomvonalkeresést lehetővé tegye. A csőtetőtől mért 30 cm magasságban
ivóvíz feliratú műanyag fóliát kell teríteni.
 A vezetéken a 90°-os iránytörések kialakításánál törekedni kell a 2x45° idomok
alkalmazására.
 A vezeték nyomvonala lehetőség szerint ne a burkolat alá kerüljön.
 A vízgazdálkodási tevékenység műszaki megoldásának kialakításánál, a
vízimunka és vízilétesítmény műszaki tervezésnél figyelembe kell venni a
vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
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tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
147/2010. (IV.29.) Korm. rendeletben leírtakat.
Az ivóvízkezelő, tározó műtárgyak és szállító vezetékek védőterületeinek és
védősávjainak méretezését a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kell
elvégezni.
Közmű, közút, vasút és egyéb vonalas és nem vonala létesítmény
kereszteződésekor védőcső alkalmazása kötelező.
A tervezési terület várható (távlati) vízigényét meg kell határozni. Az 58/2013.
(II. 27.) Kormányrendelet 77. § (1) a szolgáltató a közműves ivóvízellátást
legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás mellett a szolgáltatási ponton
köteles teljesíteni. Az ingatlan/ok ivóvíz elláthatóságát, - csúcsfogyasztási
időszakban - valamint a hivatkozott jogszabályban előírt, szolgáltatási
pont/ok/on biztosítható hálózati nyomást hidraulikai méretezéssel alá kell
támasztani.
A kivitelezéshez használt anyagoknak, szerelvényeknek, csőkötési
technológiáknak az üzemeltető által használt típusokhoz, technológiákhoz
igazodnia kell.
A csőkötések kialakítása elektrofittinges hegesztéssel (V-1. ábra) kell, hogy
történjen, a karimás kötések, a szerelvények és tolózárak a Szolgáltatónál
alkalmazott szerelvénytípusok lehetnek.

V-1. ábra Csőkötés kialakítása elektrofittinges hegesztéssel
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4.

Új ivóvíz bekötés kiépítése, bekötés áthelyezés, ikresítés, mérősítés

4.1. Új ivóvízbekötés vagy bekötés áthelyezés tervezése
 Az Új ivóvízbekötés kiépítése, bekötés áthelyezése tájékoztató tartalmazza az
általános előírásokat és az ügyintézés menetét.
 Az Igénybejelentésre adott víziközmű szolgáltatói tájékoztatásban leírtak
szerint kell a tervet elkészíteni.
 A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok bekötését külön-külön
bekötő vezetékekkel kell megvalósítani. Egy felhasználási hely ellátására
több ivóvíz-bekötővezeték csak katasztrófavédelmi vagy műszaki okból
létesíthető.
 Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos magántulajdonban álló ingatlan
mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának
hozzájárulásával - az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses
szolgalom) alapján - a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető.
A szerződésnek tartalmaznia kell a víziközmű elhelyezésével, az ingatlan
használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A
szerződést és a szolgalom-alapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelemnek
az ingatlanügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által
érkeztetett szolgalom-alapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelem
másolatát az igénybejelentéshez kell csatolni.
 Ingatlan vízigényét az MI-10-158-1 műszaki irányelv alapján szükséges
maghatározni.
 A bekötővezeték, a csatlakozó vezeték, továbbá a házi ivóvízvezeték
épületen kívüli szakaszainak átmérőjét úgy kell meghatározni, hogy
♦ mértékadó vízfogyasztás esetén a vízsebesség a 2,5 m/s értéket ne
haladja meg,
♦ a vezetékben fellépő nyomásveszteség után is minden csapoló
helyen legalább 0,05 MPa (0,5 bar) kifolyási nyomás legyen.
 Az ivóvíz-bekötővezeték min. D=25 mm legyen, a méretezésnél figyelembe
kell venni az MSZ-04-132 szabvány előírásait is.
 A bekötővezeték földtakarása legalább 1,20 m legyen. Ha ez a minimális
takarás nem oldható meg, a vezeték mechanikai védelméről és
hőszigeteléséről gondoskodni kell. A földtakarás ez esetben sem lehet 0,80
m-nél kisebb.
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 A vízmérő típusának kiválasztásakor az MSZ 11034-2 szerint kell eljárni.
 A vízmérő esetében csak a Szolgáltató működési területén alkalmazott
gyártmányok a megengedettek.
 Az ivóvíz-bekötővezeték elzárását közterületen meg kell oldani, ha a
vízmérő hely épületen belül közös helyiségben, faliszekrényben kerül
kialakításra, zárt sorú beépítés esetén a vízmérő akna kapubejáróba kerül,
vagy ha az ivóvíz-bekötővezeték D=50 mm vagy ennél nagyobb átmérőjű és
3,0 m-nél jobban megközelíti az épületet vagy az építmény alapját.
 Az ivóvíz bekötéseket KPE anyagból és minimum P10 nyomásfokozatú
csőből és szerelvényekből kell kialakítani és lehetőség szerint az ivóvíz
törzshálózatra merőlegesen kell kiépíteni.
 A tervezés során szigorúan betartandók az MSZ 7487/2-80 előírásai. Tervben
elő kell írni, hogy a Szolgáltató kezelésében lévő közművek védelme
érdekében azok 2-2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.
 Szilárd burkolat alatt illetve közműkeresztezéseknél védőcsőbe kell
elhelyezni a haszoncsövet. A törzshálózat megcsapolásához KPE csövek
esetén hegeszthető megfúró idomot, öntvény, ac. illetve vas gerincvezetéknél
csőbilincset, KM PVC anyagú csöveknél csőbéklyót kell alkalmazni.
 Ivóvízbekötés áthelyezés esetén, a meglévő vízvételezési helyet a felhasználó
költségére meg kell szüntetni, hogy ott a továbbiakban illegális vízvételezés
ne történhessen.
 A tervnek tartalmaznia kell a meglévő vízmérő helyét, gyári számát, illetve
a vízvételezés megszüntetésének módját (ikresítés esetén aknában, vagy
önálló bekötés esetén a törzshálózaton).
 A vízmérőhelyet az ingatlanoknak a bekötést lehetővé tevő az ivóvíz
hálózatot magába foglaló közterület felé eső 1 méteres sávjában kell
kialakítani.
 Úszótelkes, telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén, vagy
műszakilag indokolt esetben a vízmérőhely épületen belüli közös
helyiségben, faliszekrényben, más megoldás hiányában közterületen is
kialakítható.
 Bekötési vízmérőt az alapkitörés belső síkjától vízszintesen mérve legfeljebb
1,50 m távolságra kell elhelyezni.
 Közterületi elhelyezés esetén a vízmérőhelyet a víziközmű-szolgáltató – a
közterületen a tulajdonosi jogokat gyakorló személy hozzájárulása alapján –
állapítja meg. Közterületi vízmérőakna elhelyezés esetén a bekötési terv
dokumentációjához a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát is csatolni
szükséges.
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 A vízmérő aknában elhelyezendő szerelvényeknél (menetes kötések esetén)
törekedni kell az egyszerűségre és a könnyű szerelhetőségre ezért a főcsap
PE karmantyús- hollanderes kialakítású legyen.
 A víztelenítő főcsap kombinált VT főcsap legyen karmantyús- hollanderes
kialakítással, valamint visszacsapó szeleppel legyen ellátva.
 D 25 mm KPE vezetékkel történő új ivóvíz bekötés kialakításra vonatkozó
javaslatot a V-2. ábra tartalmazza.
 D 32 mm KPE vezetékkel tervezett új ivóvízbekötés ajánlott kialakítását a V3. ábra tartalmazza.
 D 25 mm KPE vezetékkel tervezett új ivóvíz bekötés kialakítása ikresítéssel
kialakítását a V-4. ábra tartalmazza.
 Az ivóvíz mérőhelynek több vízmérő beépítése esetén, a vonatkozó MSZ
22115 szabványon túl az alábbiaknak kell megfelelni:
♦ több vízmérőt és a hozzájuk kapcsolódó szerelvényeket egymással
párhuzamos tengelyvonallal kell kialakítani
♦ a vízmérők tengelyvonalai között min. 20 cm-es távolságnak kell
lenni
♦ a biztonságos munkavégzés érdekében az aknafal mellett egy
oldalon legalább 30 cm-es helyet kell biztosítani munkatársaink
részére, háromnál több sor esetén, minden harmadik sor után is kell
biztosítani a 30 cm-es helyet
♦ a vízmérők előtt és után min. 6,5 – 6,5 cm-es egyenes szakaszt kell
biztosítani, amely a kötőcsövet és az elzáró szerelvényt
tartalmazhatja
♦ függőleges eltolással több vízmérő nem helyezhető el
♦ nagyobb átmérőjű mérőórák beépítése esetén egyeztetés alapján
egyedi előírásokat adunk
♦ 6 bar-nál nagyobb üzemi nyomású ivóvíz törzshálózatról készülő
bekötésnél nyomáscsökkentőt kell beépíteni a vízmérő elé
♦ több vízmérő esetén a szerelvénysor kialakításának hidraulikai
megfelelőségéről a tervezőnek nyilatkoznia kell
 A párhuzamos menetes kialakítású vízmérők elhelyezésnél a bekötési mérők
közötti megfelelő távolság biztosításához törekedni kell 90°-os ív idom
alkalmazására. (V-5. ábra)
 Kettőnél több vízmérő elhelyezés mintarajzát a V-5. ábra tartalmazza.
 Az előbbiekben említett távolságok betartása mellett kell meghatározni a
vízmérő akna méretét.
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 DN40 mm feletti vízmérők esetében kommunális és/vagy technológiai vizek
mérésére csak kombinált vízmérő tervezhető.
 Nagy átmérőjű bekötéseket egyedileg kell egyeztetni.
 Az ivóvíz-törzshálózathoz csatlakozó tűzoltásra szolgáló külön ivóvízbekötővezeték létesítéséhez a víziközmű-szolgáltató – a katasztrófavédelmi
jogszabályok megtartásával – akkor köteles hozzájárulni, ha a tűzoltáshoz
szükséges vízmennyiség a házi ivóvíz hálózatból, vagy a vízművel össze
nem függő más vízvételi helyről nem szerezhető be.
 A tűzoltásra szolgáló bekötővezetékeket külön vízmérővel kell ellátni, a
kommunális vízmérővel párhuzamosan, ikresített kialakítással kell
megtervezni. A tűzivíz vezeték nem köthető össze a használati ivóvíz
vezetékkel. A rajzi mellékleteken szereplő szerelvénysorok azonos műszaki
tartalmú, egyéb gyártmányú termékekkel is kialakíthatók.
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V-2. ábra Új ivóvíz bekötés kialakítása DN 25 mm KPE vezetékkel
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V-3. ábra Új ivóvíz bekötés kialakítása DN 32 mm KPE vezetékkel
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V-4. ábra Új ivóvíz bekötés kialakítása ikresítéssel DN 25 mm KPE vezetékkel
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V-5. ábra Új ivóvíz bekötés kialakítása több ikresített vízmérővel, DN 32 mm KPE vezetékkel
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4.2. Ikresítés
 Az Ikresítés kiépítése tájékoztató tartalmazza az általános előírásokat és az
ügyintézés menetét.
 Az Igénybejelentésre adott víziközmű szolgáltatói tájékoztatásban leírtak
szerint kell a tervet elkészíteni.
 Új ivóvízbekötés ikresítéssel történő kiépítésére, valamint meglévő bekötés
ikresítésére vonatkozó előírásokat a 4.1. pont / V-4. ábra és V-5. ábra
mintarajzai tartalmazzák.
 Meglévő és üzemelő bekötés vízmérő aknájában történő ikresítés esetén az
ivóvíz bekötés és a vízmérő akna méretét felül kell vizsgálni, szükség esetén
a felbővítést meg kell tervezni. A felülvizsgálat eredményét a tervnek
tartalmaznia kell (lehetőség szerint fénykép melléklettel).
 Ikresítés kialakítása meglévő vízmérőhely esetén (V-6 rajz)
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V-6. ábra Meglévő bekötési vízmérő esetén, ikresítés kialakítás aknában D 25 KPE
vezeték esetén
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4.3. Mérősítés
 Az Új ivóvízbekötés kiépítése, bekötés áthelyezése tájékoztató tartalmazza az
általános előírásokat és az ügyintézés menetét.
 Az Igénybejelentésre adott víziközmű szolgáltatói tájékoztatásban leírtak
szerint kell a tervet elkészíteni.
 Amennyiben az ivóvíz törzshálózat bővítéssel kiépült az ivóvíz bekötés és a
hálózatbővítési tervnek részét képezte a vízmérő akna, valamint a vízmérő
és szerelvényei, lakossági ivóvíz bekötés esetén nem kell tervet készíttetni a
mérősítésre.
 Nem lakossági felhasználási hely mérősítésére minden esetben tervet kell
benyújtani az Új ivóvízbekötés kiépítése, bekötés áthelyezése tájékoztatóban
leírtak szerint.
 Meglévő, de nem üzembe helyezett ivóvíz bekötés mérősítésére vonatkozó
előírásokat a 4.1. pont és a V-2. ábra és V-3. ábra mintarajzai tartalmazzák.
 Meglévő, de nem üzembe helyezett ivóvíz bekötés vízmérő aknájában
történő mérősítés esetén az ivóvíz bekötés és a vízmérő akna méretét felül
kell vizsgálni, szükség esetén a felbővítést meg kell tervezni. A felülvizsgálat
eredményét a tervnek tartalmaznia kell.
4.4. Locsolási célú vízmérő, locsolási célú mellékvízmérő beépítés
 Locsolási célú vízfelhasználás mérése céljából ivóvíz-bekötővezetékre
telepített kizárólag közterületi locsolási bekötési vízmérő vagy ivóvízbekötővezetékre telepített ikermérő vagy a bekötési vízmérőt követő házi
ivóvíz hálózatra telepített mellékvízmérő helyezhető el.
 A locsolási célú vízmérő engedélyezésének feltétele, hogy a felhasználási
hely szennyvíz bekötéssel és a szennyvízelvezetésre vonatkozó
közszolgáltatási szerződéssel rendelkezzen.
 Locsolási vízmérő nem helyezhető el épületen belül.
 A locsolási célú mellékvízmérő beépítésre vonatkozóan az Elkülönített
locsolási célú mellékvízmérők felszerelése tájékoztató tartalmazza az általános
előírásokat és az ügyintézés menetét.
 A tájékoztatón felüli rajzi ajánlást a V-7. ábra és V-8. ábra tartalmazza.
 Amennyiben a bekötési vízmérő aknájának állaga, mérete, illetve, a meglévő
szerelvények beépítése lehetővé teszi, ott a locsolási vízmérőt lehetőség
szerint ebben a vízmérőaknában kell elhelyezni.
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 Amennyiben a fentiekben leírt lehetőség nem biztosított, úgy a locsolási
vízmérő az alábbiak szerint szerelhető fel:
♦ kerti csapra
♦ kerti csap mellett 1 m-en belül elhelyezett – a bekötési vízmérő
elhelyezésére szolgáló aknával azonos műszaki előírások szerint
megépített –aknában
♦ automata öntözőberendezés gépészeti szerelvényaknájában
 Ivóvíz bekötővezetékre telepített kizárólag közterületi locsolási bekötési
vízmérő kiépítésére vonatkozóan az Új ivóvízbekötés kiépítése, bekötés
áthelyezése tájékoztató tartalmazza az általános előírásokat és az ügyintézés
menetét.
 A tájékoztatón felüli előírásokat 4.1. pont, és a rajzi ajánlásokat a V-2. ábra és
V-3. ábra mintarajzai tartalmazzák.
 Locsolási vízmérő főmérőként történő elhelyezésére a bekötési vízmérő
ikresítésével azonos beépítési előírások vonatkoznak rá, és az erre kiadott
Ikresítés kiépítése tájékoztatóban leírtak szerint kell eljárni.
 Függőleges beépítés esetén szabvány szerinti pontossági osztályú vízmérőt
kell alkalmazni (B pontossági osztály; MID-R80)
 A tájékoztatón felüli előírásokat 4.1. pont, 4.2. pont és a rajzi ajánlásokat a V4. ábra, V-5. ábra és V-6. ábra mintarajzai tartalmazzák.
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V-7. ábra Új ivóvíz bekötés kialakítása DN 25 mm KPE vezetékkel és locsolási célú
mellékvízmérő kialakítás aknában
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V-8. ábra Meglévő bekötési vízmérő utáni locsolási célú mellékvízmérő kialakítás aknában
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4.5. Mellékvízmérő beépítés
 Mellékvízmérő beépítésére vonatkozóan a Mellékmérő felszerelése tájékoztató
tartalmazza az általános előírásokat és az ügyintézés menetét.
 Épületen belül kialakított mérőhely esetén a vízmérőt a helyiség padlóvonala
felett legalább 30 cm, vízszintes beépítés esetén legfeljebb 1,30 m-es
tengelymagassággal kell elhelyezni. Függőleges beépítés esetén a számlap
középmagassága legfeljebb 1,50 m lehet.
 A mellékvízmérős vízmérőhely műszaki kialakításának feltételei:
♦ elzáró golyóscsap,
♦ vízmérő előtt hollandi kötőelem,
♦ vízmérő (szereléskor megfelelő méretű közdarab),
♦ vízmérő után hollandi kötőelem,
♦ elzáró golyóscsap.
 Függőleges beépítés esetén szabvány szerinti pontossági osztályú vízmérőt
kell alkalmazni (B pontossági osztály; MID-R80)

5.

Közterületi nyomásfokozók
 Minden esetben külön egyeztetés szükséges.
 Nyomásfokozóra vonatkozó általános kritériumok:
♦ A nyomásfokozó berendezés területét külön helyrajzi számon kell
biztosítani, magánterületen nem lehet.
♦ A nyomásfokozó berendezés hidraulikai vizsgálatát szükséges
elvégezni annak vonatkozásában, hogy biztosítani tudja-e a leendő
szolgáltatási pontokon a legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar nyomást,
valamint a telepítésre kerülő tűzcsapok tekintetében, az illetékes
tűzvédelmi szakhatóság által elfogadott oltóvíz intenzitást.
♦ Szivattyúk szívóágain elzáró szerelvények, szivattyúk nyomóágán
visszacsapó és elzáró szerelvényeket kell kialakítani. Nyomó és szívó
oldalon nyomásmérés kialakítása, mintavételi lehetőség biztosítása
szükséges. Szivattyúkat az akna fenék síkjától kiemelten kell
beépíteni. Szívó és nyomóoldal között megkerülő ág kiépítése
szükséges. Vízmérőt gyártmánykatalógus előírásai szerinti beépítési
feltételekkel (előtte ill. utána) adott hosszúságú csőszakaszok
betartásával kell beépíteni.
♦ A nyomásfokozó szivattyúk csak elöntés biztos motorral szereltek
lehetnek.
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♦
♦
♦
♦
♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦

6.

A vezérlő-és kapcsolószekrényeket aknán kívül, terepszint felett kell
elhelyezni.
Az aknák készítése vízzáró kivitelben történhet.
A lemászáshoz KO vagy műanyag hágcsót kell beépíteni, kivéve, ha
az akna előre beépített lehetőséget biztosít a lejutáshoz.
A lebúvó nyíláshoz lejutást segítő kapaszkodót kell elhelyezni, ami
fix vagy kihúzható kialakítású, 1 m magas legyen.
Az akna fedlap alatti sarkában zsomp kialakítására van szükség a
víztelenítés biztosításához. A zsompot kiemelhető rácsos fedlappal
kell ellátni. Az aknafenék a zsomp felé lejtsen.
Az akna méreteinek megválasztásánál fontos szempont, hogy az
abban elhelyezendő szerelvények szereléséhez elegendő hely álljon
rendelkezésre, hogy az aknában biztonságos munkavégzés
történhessen.
Az aknafedlapo(ka)t úgy kell elhelyezni, hogy biztosítani lehessen a
szivattyúk, hidrofortartályok (szükség szerint daruval történő)
kiemelését.
A nyomásfokozókat úgy kell elhelyezni, hogy azok darus
tehergépkocsival történő megközelíthetősége biztosítva legyen.
Fertőtlenítőszer adagolás lehetőségét biztosítani kell, illetve a
munkavédelmi előírásokat egyeztetni kell (külön tervfejezet).
Zagyszivattyú beépítése szükséges.
A nyomásfokozót a szolgáltató folyamatirányító rendszerébe
szükséges integrálni. Az irányítástechnikai előírásokat a 17. pont, a
villamos energia ellátás követelményeket a 18. pont tartalmazza.

Tűzcsapok
 A tűzcsapok elhelyezésénél figyelembe kell venni, a település rendezési
tervében szereplő beépítési előírásokat, hogy az ingatlanra történő bejutást,
közlekedést ne akadályozza, ne kerüljön túl közel az út széléhez.
 Külterületi ingatlan tűzivíz ellátásának tervezésénél elsődlegesen tüzivíz
mérővel mért belső tüzivíz hálózat kialakítása szükséges. Közterületi tűzcsap
kiépítést egyedileg kell egyeztetni.
 A tűzcsapkiosztást az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásainak eleget téve kell
megtervezni, valamint a vezeték végére végtűzcsap betervezése szükséges.
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 Új tűzcsap esetében kizárólag MSZ 9771-2 szerinti földfeletti, kitörésbiztos,
DN100 méretű, PN10 vagy 16 nyomástartományú, kitörésbiztos kivitelű
tűzcsap építhető be.
 A tűzcsap beépítésénél minden karima min. NNY 10 nyomásfokozatú legyen.
 Nem szilárd burkolatban történő elhelyezés esetén 50x50x25 cm-es
körülbetonozást kell készíteni.
 A kiszakaszolásához tolózárat kell beépíteni felszíni kezelőszárral és
csapszekrénnyel. A tolózár és a tűzcsap között legalább 300 mm hosszú
egyenes csőszakaszt kell biztosítani.
 A tűzcsapokat MSZ1042:1995 szerinti tűzcsapjelző táblával kell ellátni,
amelynek anyaga vinyl bevonatú horganyzott lemez vagy műanyag.
 Új tűzcsapok beépítése, vagy régi tűzcsapok rekonstrukciós munkaként
történő cseréje esetén is DN100 méretű föld feletti tűzcsap tervezendő. A föld
alatti tűzcsapokat minden esetben föld felettire kell cserélni.
 Minden, minimum NA80 átmérőjű, ivóvíz törzshálózat (elosztóvezeték)
legvégére földfeletti tűzcsapot kell beépíteni.
 DN80-as méretű tűzcsap csak egyedi mérlegelés és a Katasztrófavédelmi
Hatóság jóváhagyása alapján tervezhető.
 A tűzcsapok beépítésére a V-9. ábra és a V-10. ábra ad útmutatást.
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V-9. ábra Tűzcsap kiépítési vázrajz
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V-10. ábra Vég-tűzcsap kiépítési vázrajz
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7.

Közkifolyók
 Újonnan létesítendő közkifolyó csak zárható aknában elhelyezett vízmérővel
ellátva tervezhető.
 Az altalajcső és az összekötőcső (kifolyócső) anyaga csak rozsdamentes acél
lehet.
 A kifolyó burkolat és az oszlop közti teret rozsdamentes acél perforált
lemezzel és szűrőszövettel kell elválasztani, az altalajcsőnek pedig fel kell
érnie eddig az elválasztó lemezig.
 Az oszlopon legalább 5 mm átmérőjű furatnak kell biztosítani a szétfagyás
elleni védelmet.
 Talajtakarás szükséges az oszlop aljáig.
 A közkifolyót 80 x 80 x 10 cm-es vasbeton gallérral kell körbevenni.

8.

Aknák
8.1. Szerelvényaknák
 A törzshálózatra tervezett csomópontok aknában történő elhelyezésére
minden esetben az előzetes egyeztetési jegyzőkönyvben foglaltak az
irányadóak. Az aknák födémét leemelhető kivitelben kell megépíteni.
 Az aknák kialakítása vízzáró kivitelben terhelésnek megfelelő födémmel
történhet.
 A lemászáshoz hágcsót kell beépíteni, kivéve, ha az akna előre beépített
lehetőséget biztosít a lejutáshoz.
 Az akna fedlap alatti sarkában zsomp kialakítására van szükség a víztelenítés
biztosításához. A fenék a zsomp felé lejtsen.
 Aknás csomópontok kialakítása során aknafal áttöréseknél az FF idom
helyett PE cső bevezetés, „fal hüvely” beépítésével elfogadott, természetesen
szükséges az aknában a csomópont alátámasztás kialakítása.
 Az akna méreteinek megválasztásánál fontos szempont, hogy az abban
elhelyezendő szerelvények szereléséhez elegendő hely álljon rendelkezésre
illetve, hogy az aknában a munkavégzés biztonságos legyen.
 A lebúvó nyílások elhelyezésénél figyelni kell, hogy az aknafedlap felszínén
az esetlegesen átfolyó csapadékvíz ne kerülhessen be a szerelvényaknába.
(V-11. ábra) Az aknafal és az aknafalhoz legközelebb eső csőkötés között
minimum 30 centiméternek kell lennie, míg a csőpalástja és az aknafal
minimális távolsága 50 centiméter legyen. V-13. ábra.
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Az aknafalon történő csőátvezetés minden esetben befalazó idomon
keresztül történjen.
 A közterületi aknák fedlap kialakítása a 9. pontban leírtak szerint.

V-11. ábra Szerelvényakna vázrajza
8.2. Vízmérőaknák
 Az Új ivóvízbekötés kiépítése, bekötés áthelyezése tájékoztató tartalmazza a
vízmérő aknákra vonatkozó általános előírásokat.
 A vízmérőhelyet az ingatlanoknak a bekötést lehetővé tevő az ivóvíz
hálózatot magába foglaló közterület felé eső 1 méteres sávjában kell
kialakítani.
 Úszótelkes, telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén, vagy
műszakilag indokolt esetben a vízmérőhely épületen belüli közös
helyiségben, faliszekrényben, más megoldás hiányában közterületen is
kialakítható.
 Bekötési vízmérőt az alapkitörés belső síkjától vízszintesen mérve legfeljebb
1,50 m távolságra kell elhelyezni.
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 Közterületi elhelyezés esetén a vízmérőhelyet a víziközmű-szolgáltató – a
közterületen a tulajdonosi jogokat gyakorló személy hozzájárulása alapján –
állapítja meg. Közterületi vízmérőakna elhelyezés esetén a bekötési terv
dokumentációjához a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát is csatolni
szükséges.
 A vízmérő akna minimális mérete 1,00m x 1,00 méter, mélysége 1,20-1,30 m,
elfogadott az 1,00 m belső átmérőjű előre gyártott akna is amennyiben a
jogszabályban rögzített alkalmazási engedéllyel vagy NME engedéllyel
rendelkezik. Az akna mérete tegye tehetővé a vízmérő(k) és a szükséges
szerelvények elhelyezését. A vízmérő akna mérete a bekötő vezeték
átmérőjétől illetve az elhelyezett szerelvények függvényében változhat,
követendő eljárásrend:
♦ több vízmérőt és a hozzájuk kapcsolódó szerelvényeket egymással
párhuzamos tengelyvonallal kell kialakítani
♦ a vízmérők tengelyvonalai között min. 20 cm-es távolságnak kell
lenni
♦ a biztonságos munkavégzés érdekében az aknafal mellett egy
oldalon legalább 30 cm-es helyet kell biztosítani munkatársaink
részére, négy sornál több ág esetén, minden harmadik sor után is kell
biztosítani az 50 cm-es helyet.
♦ a vízmérők előtt és után min. 3D – 3D egyenes szakaszt kell
biztosítani, amely a kötőcsövet és az elzáró szerelvényt
tartalmazhatja
 Az akna a terepszinttől 5-10 cm-rel legyen magasabb (csapadékvíz
beszivárgása elleni védelemként), amennyiben a várható legmagasabb
talajvíz szint eléri az akna fenékszintjét, a felúszás elleni védelemről is
gondoskodni kell.
 A vízmérőakna anyaga lehet beton, vasbeton műanyag, a teljes felülete
valamint a csőátvezetési helyeinek az akna anyagától függetlenül vízzárónak
kell lennie.
 Az akna fagy elleni védelmét vagy az akna hőszigetelésével vagy a
szerelvények, vízmérő(k) védelmével kell megoldani.
A szigetelőanyagnak olyannak kell lennie amely nem ázik át és nedvesedés,
páralecsapódás, során is megőrzi a szigetelő képességét. Az akna
szigetelésénél a födém és a lebúvónyílást lezáró fedlap szigetelését is meg
kell oldani.
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 Az akna statikai kialakításának olyannak kell lennie, hogy a földnyomást és
legkisebb terhelésként a gyalogos forgalmat is el kell viselnie károsodás
nélkül. Közúti forgalom esetén csak öntöttvas fedlap használható.
 A lebúvónyílásnak, aknafedlapnak olyan méretűnek kell lennie, hogy a
vízmérő aknában folyó munkálatokat lehetővé tegye és egyik mérete sem
lehet kisebb 60 cm-nél. Az aknába 30 cm-enként hágcsót kell beépíteni a
biztonságos lejutás érdekében.


V-12. ábra 1,00m x 1,00m belméretű vb. vízmérő akna építési és födém vasszerelési
vázlatrajza

8.3. Egyéb aknák
 Külön egyeztetés szerint.
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9.

Közterületi fedlapok
9.1. Csapszekrények
 Öntöttvas kivitel.
 Pontos jelzés rajta, hogy ivóvíz törzshálózat részét képezik
 Nem szilárd burkolatú elhelyezés során 50x50x25 cm-es körülbetonozás
szükséges.

9.2. Aknafedlapok
 MSZ EN 124:1992 Közlekedési területeken alkalmazott víznyelő- és
aknalefedések szabványban leírtak szerint tervezendő.
 Közúti forgalomnak megfelelő teherbírású kell legyen, 60x60 cm-es vagy D
600-as öntvény fedlap zajcsillapító betéttel.

10. Csomópontok
 A törzshálózaton lévő csomópontok kialakításánál törekedni kell az
egyszerűségre, a minimális, de szükséges szerelvények elhelyezésére.
 A KPE cső kötése az öntöttvas, acél szerelvényekhez minden esetben
elektrofittinges hegesztéssel, peremes kötéssel készüljön (hegtoldat +
lazakarima).
 A csomóponti szerelvényeket szükség szerinti megtámasztó betontömbökkel
illetve acél alátámasztó tartókonzollal kell ellátni.
 NA 300 mm méret feletti szerelésnél szerelési közdarab alkalmazása
szükséges.
 A V-13. ábra és a V-14. ábrán a csomóponti kialakítások elveit tüntettük fel.
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V-13. ábra Csomópont kialakítása szerelvényaknában
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V-14. ábra Csomópont kialakítása

11. Szerelvényeket jelző táblák
 MSZ 1042-1995 szabvány szerint.
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12. Szennyvíz törzshálózat
12.1. Általános előírások
 A szennyvíz törzshálózat bővítés vízjogi létesítési engedély köteles. A
vízjogi
létesítési
engedély
kiadását
a
területileg
illetékes
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál kell kezdeményezni, szaktervezővel
készíttetett
hidraulikai
számítással
alátámasztott
engedélyezési
tervdokumentáció benyújtásával, melynek része kell legyen többek között
az üzemeltetői jóváhagyást és az előírásokat tartalmazó üzemeltetői
nyilatkozat is.
 A tervezéshez szükséges üzemeltetővel történő előzetes tervegyeztetés az
engedelyezes@drv.hu e-mail címen kezdeményezhető.
 Az elkészült engedélyezési tervdokumentációt 4 példányban kérjük a DRV
Zrt. Engedélyezési Osztály (8601 Siófok, Pf.: 59) címre megküldeni
üzemeltetői jóváhagyás céljából. Amennyiben a terv pdf. formátumban
megküldésre kerül az engedelyezes@drv.hu címre, úgy a tervet 2
példányban elegendő benyújtani.
 A létesítmény tervezésénél a 123/1997.(VII.18.) Kormányrendeletben (a
vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi
létesítmények védelméről) a vízi közművekre meghatározott védősávok
betartandók.
 A tervezés és kivitelezés során az MSZ: 7487/2-80 sz. szabvány, (közmű és
egyéb vezetékek elhelyezése közterületen) a 4/1981.(III.11.) KPM-IpM
együttes rendelet (a nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és
megközelítéséről) előírásai betartandók.
 Törekedni kell a gravitációs szennyvízelvezető rendszerek tervezésére.
 Közmű, közút, vasút és egyéb vonalas és nem vonala létesítmény
kereszteződésekor védőcső alkalmazása kötelező.
A
tervezési
terület
várható
(távlati)
elvezetésre
kerülő
szennyvízmennyiségét meg kell határozni.
 A kivitelezéshez használt anyagoknak, szerelvényeknek, csőkötési
technológiáknak az üzemeltető által használt típusokhoz, technológiákhoz
igazodnia kell.
 A szennyvízelvezető műbe, csak olyan nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz bocsátható be, amelyet az rendeltetésszerű
használattal elvezetni képes, és amelynek fogadására a szennyvíztisztító
berendezést alkalmassá tették. Tilos olyan szennyvíz bevezetése, amely a
dolgozók egészségét veszélyezteti, illetve a szennyvízcsatorna állagára, a
berendezések működésére káros hatású.
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 Az előkezelést nem igénylő kommunális szennyvíz közcsatornába
vezethető. Az előkezelendő szennyvíz csak előtisztító berendezésen
keresztül kerülhet a csatornába.
 A közcsatornába bocsátás feltételeit illetve a csatornába történő bebocsátás
vízszennyező anyagok határértékeit, illetve az ezek ellenőrzésére
vonatkozó szabályokat a:
♦ 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek minősége
védelmének szabályairól,
♦ 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok
kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes
szabályairól,
♦ 27/2005. (XII.6.) KvVM. rendelet a használt és szennyvizek
kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
rendeletek tartalmazzák.
 Elválasztott rendszerű szennyvízcsatornába csapadékvizet vagy altalaj
szivárogtatóval (dréncsövezés) összegyűjtött vizet bevezetni nem szabad.
 Csőfektetés csak száraz munkaárokban végezhető, ehhez a munkaárok
szükség szerinti víztelenítéséről gondoskodni kell. Csőfektetésnél a
csőzóna kialakítására vonatkozó irányelveket szigorúan be kell tartani,
különös tekintettel az elágazó idomokra és iránytörésekre.
 A csőhálózatot – alkalmazva az egyes csőanyagoknál gyártott leghosszabb
csőszálakat – a lehető legkevesebb kötéssel kell szerelni.
12.2. Gravitációs szennyvíz törzshálózat
Általános előírások:
 A tervezett szennyvízcsatorna a kezelésünkben lévő ivóvíz gerincvezetéket
kizárólag alulról keresztezheti, ha a védőtávolság nem biztosítható, akkor a
tervezett szennyvíz csatornát megfelelő védelembe kell elhelyezni.
 A gravitációs csatornahálózatot úgy kell kialakítani, hogy az összes
aknaköz és bekötés kamerás csatornavizsgáló rendszerrel való vizsgálata
bontás nélkül elvégezhető legyen.
 Nyomvonalvezetése biztosítsa a csatornatisztító géppel való megközelítés
feltételét.
 Iránytörés kialakítása gerinccsatornán csőidommal nem megengedett.
 Gravitációs szennyvíz törzshálózat csatlakozása gravitációs szennyvíz
törzshálózatra csak beton aknába történhet.
 Csőfektetés általában ároknyitásos technológiával történhet, nagy forgalmú
burkolt utak keresztezésénél sajtolásos technológiával. Speciális
körülmények esetén irányított fúrással is készülhet a gravitációs gerinc,
ekkor KPE anyag is alkalmazható.
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 Előzetes egyeztetési jegyzőkönyv tartalmazza az egyedi előírásokat. Alap
esetben a szennyvízcsatornán létesítendő Ø 1,0 m belméretű beton tisztító
aknák max. távolsága 100 m legyen, úgy hogy két beton akna között egy
DN 400 műanyag tisztító idomot kell beépíteni. Tisztító idom nélkül az
aknatávolság max. 50 m lehet. A szabvány előírásai szerint kell alkalmazni
a bukó- és ejtőcsöves bukó aknákat.
 A tisztítónyílás olyan kialakítású legyen, hogy a függőleges irányú
erőhatásokból keletkező terheléseket törés nélkül viselje (teleszkópikus
kialakítás).
A tisztítónyílásoknál az öntöttvas fedlapkeret alá 1,20x1,20x0,20 m vasbeton
megerősítést kell készíteni, a későbbi süllyedések megakadályozása
érdekében.
 Ahol akna van, a bekötővezeték 5 m-es körzetében, ott a bekötővezetéket
az aknára szükséges rákötni. A bekötővezetéken az Y idom után nem lehet
törést alkalmazni.
 A gravitációs házi bekötések ellenőrzőaknája ø 200 mm átmérőjű
tisztítónyílás legyen.
Csőanyagok:
 A beépítendő csőanyagot a helyszíni talaj- és talajvíz viszonyok, valamint a
forgalomból származó terhelésre a gyártómű által elfogadott módszerrel
erőtanilag méretezni kell.
 Talajtípust a talajmechanikai szakvéleményben foglaltak szerint kell
figyelembe venni.
 Beépítés során a csőgyártó által a beépített anyagra vonatkozó garancia
megtartása érdekében a tervezés és a kivitelezés során a csőgyártó által
kiadott alkalmazástechnikai utasításban foglaltakat be kell tartani.
 A számítások során adódó gyűrűmerevség figyelembevételénél min. SN8
érték szerint kell az anyagot megválasztani, melyet a teljes rendszerre
alkalmazni kell. A csövek és idomaik anyagának homogénnek, töltőanyag
mentesnek kell lenniük. A csőszál gyűrűmerevségét külső merevítő elemek
nélkül kell teljesíteniük.
 PVC műanyag csatornákat közterületen KG-PVC és UPONAL ULTRA-RIB
PVC csatornacső rendszerből lehet kialakítani. Beépítés során a csőgyártó
által kiadott alkalmazástechnikai utasításban foglaltakat be kell tartani.
 Kőagyag csatornákat közterületen a mindenkor érvényben lévő
„Vízelvezetési és csatornázási kőagyag csövek, idomaik és kötések”
szabványcsoportban foglalt előírások szerint lehet kialakítani.
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 Kőagyag csövekre alkalmazandó egyedi előírások:
♦ Bármely fektetési mélységig alkalmazható.
♦ Minimális esés: 3‰
♦ Közcsatorna tervezésekor az élterhelés mértéke számítandó. A
számítás eredményeként kell meghatározni az alkalmazott
teherbírási osztályt. Beépíteni csak a megfelelő teherbírási osztályú
csövet lehet.
♦ A beépítés során a gyártó által adott alkalmazástechnikai segédlet
előírásait be kell tartani.
♦ A csőzóna csőtető feletti részének (fedőrétegének) a vastagsága
minimálisan akkora legyen, hogy a csőrendszer károsodása
elkerülhetővé váljon.
♦ A kőagyag anyagú gerinccsatorna és a bekötő vezeték kapcsolatát
DN200-as és DN300-as gerinccsatorna esetében függőleges
helyzetben beépített DN200/150, illetve DN300/150 90°-os
ágidommal, DN500-as gerinccsatorna esetében DN150-es megfúró
idommal kell biztosítani.
♦ A bekötővezeték 1,8 m-nél nagyobb fektetési mélység esetében a
felső 45°-os ívidommal bezáróan kőagyag elemekből, az ívidomot
követően KG-PVC elemekből épül. A bekötővezeték 1,8 m-nél kisebb
fektetési mélységek esetében az ágidomtól, illetve a megfúró idomtól
KG-PVC elemekből épül. A két féle anyagú csatornacső váltását Ügyűrűvel kell biztosítani.
♦ A megfelelő hidraulikai simaság elérése érdekében csak mázas cső
alkalmazható.
♦ A kőanyag cső rendszerként kezelendő, anyagváltás csak a
bekötéseken lehetséges, de ott is kizárólag a bekötés kisesésű
szakaszának útburkolat alá nem kerülő részén.
♦ Folyásfenék szintre történő bevezetés nem engedélyezett, az
alkalmazandó min. bukás 5 cm.
♦ A bekötésnél javasolt elem a 900-as elágazó idom, a bekötőcsatorna
ezután felvezetendő a szükséges magasságig.
 KPE csatornákra alkalmazandó egyedi előírások:
♦ Bármilyen fektetési mélységben használható.
♦ Minimális esés: 3‰
♦ Közcsatornához a gyártó által ajánlott csövekből és idomokból csak
azok építhetők be, melyek nyomásfokozata legalább 6 bar, SDR
megjelölése 11,17,17.6, vagy kettősfalú.
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A cső belső felületét világos réteg képezze.
♦ A csőkötések kialakításához, az elágazásokhoz, csak olyan idomok,
kötések alkalmazhatóak, melyek által a folyásfenéken nem alakul ki
akadály (pl. elektrofitting). Ragasztott idom nem használható.
♦ A csőfektetéshez csak olyan elemek használhatóak, melyek a
szállítás és tárolás során nem szenvedtek maradandó alakváltozást.
♦ Utólagos hegesztés esetén csak elektrofitting alkalmazásával
állítható elő idom.
♦ A betonelemekkel való találkozásnál befalazó idom beépítése
szükséges.
♦ A KPE anyagot rendszerként kell kezelni, csak saját anyagú idomok,
kötések alkalmazhatók.
♦ A csőfektetésnél figyelembe kell venni az anyag nagy hőtágulását. A
csöveket napsugárzás ne érje se a beépítés előtti tárolás során, se a
munkaárokban, a földvisszatöltést pedig a cső lehető legalacsonyabb
hőmérsékletének elérésekor kell végezni.
♦ Folyásfenékszintre történő bevezetés nem engedélyezett, az
alkalmazandó minimális bukás 5 cm.
♦ Az ágyazó anyag kiválasztásánál figyelemmel kell lenni a későbbi
külső sérülések elkerülésére. Kettősfalú, kívül bordás cső esetén a
csövet teljesen körülvevő, a gyártó által előírt ágyazati anyaggal kell
biztosítani, hogy a földteher a bordákra illetve előírás esetén a
bordaközi hornyokra essen.
♦ A csőzóna csőtető feletti részének a vastagsága minimálisan akkora
legyen, hogy a csőrendszer károsodása elkerülhetővé váljon.
 PP maximum DN300 mm-es átmérő esetén, adalékmentes 100% PP
alapanyagú megfelelő minőségben PP SN10 cső. Különleges körülmények
között a PP cső alkalmazását egyeztetni kell.
 Üvegszál erősítésű poliésztergyanta: DN400 mm vagy ennél nagyobb
átmérő esetén.
 Vasbeton: D800 mm vagy ennél nagyobb átmérő esetén.
Átmérő
 Közterületen a legkisebb gyűjtőcsatorna átmérője DN200 KG PVC SN8. A
csatorna átmérőjének meghatározását hidraulikai vizsgálattal ellenőrizni
szükséges a szállító képesség szempontjából a legkedvezőtlenebb helyeken
(legkisebb esés, legtöbb felhasználó).
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Lejtésviszonyok
 A leggyakrabban alkalmazott KG PVC csövek esetében a lejtésviszonyok
min 5 ‰ legyen, max 30 ‰ lehet, különleges esetben ettől eltérni a
szolgáltatóval történő megállapodás alapján lehet.
Földtakarás:
 A szennyvízcsatornák megengedhető legkisebb földtakarása: 1,50 m lehet.
Ettől kisebb földtakarás esetén mechanikai védelemmel szükségel ellátni a
haszoncsövet.
Ágyazat, tömörség:
 A csövet az alatta 10 cm vastag és Tr.gamma: 90%-ra tömörített, „alsó
ágyazati réteg”-re kell fektetni. Az „alsó ágyazati réteg” anyaga a
csőátmérő, a leásási mélység és a visszatöltés anyagának a függvénye.
 Az „alsó ágyazati réteg”-re kell elhelyezni az alsó ágyazati réteg anyagával
azonos anyagú, a csőátmérőtől, a leásási mélységtől és a visszatöltés
anyagától függő vastagságú és Tr.gamma:90%-ra tömörített „felső ágyazati
réteget.
 A felső ágyazati réteg magassága a csőátmérő, a leásási mélység és a
visszatöltés anyagának a függvényében.
 A felső ágyazati réteg fölött a csövet az úgynevezett csőzónában a csőtetőtől
mért legalább 30 cm magasságig, a cső mellett géppel, a cső felett kézzel
Tr.gamma:90%-ra tömörített, bányahomokba kell ágyazni.
 A csőzóna fölé a kitermelt talaj csak a burkolatlan, illetve burkolt utak
területén, vagy utak melletti útpadkán kívüli csatornaépítés esetén tölthető
vissza, megfelelő tömörítő eszközökkel biztosítva a talaj Tr.gamma:85%-os
tömörségi fokát. Az utak melletti útpadkában Tr.gamma:95-97%-os
tömörségű bányahomok visszatöltése szükséges.
 Ugyancsak Tr.gamma:95-97%-os tömörségű bányahomok visszatöltése
szükséges azon csatorna szakaszon, ahol a csatorna leásása nagyobb, mint
a tervezett munkaárok ingatlan felőli szélének az ingatlantól mért
távolsága.
 Alsó és felső ágyazati réteg, valamint fedőréteg alkalmazása – megfelelő
építőanyag felhasználásával – kötelező.
 Ágyazati anyagként olyan, megfelelő szemcsenagyságú és – elosztású
kavicsot, homokos kavicsot lehet alkalmazni, amely tömöríthető az előírt
tömörségi fokra. Ennek minőségét műbizonylattal dokumentálni kell a
kivitelezés során. Beépítésnél minden esetben a gyártói előírás betartandó.

38
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégbíróság: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 14-10-300050
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

12.3. Nyomás alatti szennyvíz törzshálózat
Általános előírások
 Gravitációs szennyvízelvezető rendszer tervezése,
hiányában
nyomott
szennyvízelvezető
rendszer,
szennyvízátemelők nyomóoldalán nyomóvezeték létesül.

létesíthetősége
valamint
a

Csőanyag
 A nyomás alatti vezetékeknél elsősorban szennyvizes KPE vezetéket kell
tervezni.
 Utólagos hegesztés esetén elektrofitting alkalmazásával állítható elő idom.
 Nyomásértéktől függetlenül minimum 10 bar nyomásértékű anyag kell.
 A vezeték alatt, mellett és felett homok vagy homokos kavics alsó és felső
ágyazat minden esetben létesítendő. Ettől eltérni csak a csőgyártó kifejezett
engedélye mellett lehet.
Átmérő:
 A nyomott szennyvíz törzshálózat átmérője minimum D63 mm kell legyen.

S-1. ábra Nyomóvezeték csomópontok
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Földtakarás
 Gyűjtővezeték minimális földtakarása csővédelem nélkül 1,50 m,
bekötővezeték esetében 1,20 m.
 A vezeték véletlenszerű elvágásának elkerülésére a vezeték felett 0,50 m-es
távolságban „Szennyvízcsatorna” feliratú műanyag jelzőszalagot kell a
munkaárokban elhelyezni.
Kialakítás
 Nyomott szennyvízelvezető rendszer nyomóvezetéki végpontját, tisztításra
alkalmas aknával szükséges ellátni (ún. mosató akna).

S-2. ábra Mosató akna szerelvényezési terve
(D90 KPE nyomott szennyvíz törzshálózatra)
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 A nyomóvezeték szerelése történhet a munkaárokban vagy mellette. A
lefektetett vezetékben enyhe görbület legyen, a káros feszültségek
elkerülésének érdekében azonban a vezeték sehol nem érhet az árok
falához, gravitációs vezetékkel való közös munkaárok esetén pedig a
gravitációs vezeték aknáinak falához. A vezetéken lévő 15°-nál nagyobb
iránytörések esetén beton kitámasztó tömböt kell készíteni.
 Az 500 fm-nél hosszabb nyomás alatti szennyvíz távvezetéki szakaszoknál
nagyon lényeges a terepadottságoktól részben független meghatározott
függőleges vonalvezetés, a lokális magaspontok kialakítása, és itt
szennyvizes légtelenítő szerelvények beépítése. A szerelvények
elhelyezését minden esetben szerelvényaknában kell megoldani.
 A légtelenítő aknát lehetőség szerint lakott területen kívül kell elhelyezni.
Lakóterületen elhelyezett légtelenítő akna esetében a szagtalanítás
megtervezése elengedhetetlen.
 A kiemelt mélypontoknál a vezetékleürítési lehetőséggel is foglakozni kell
(Storz-kapcsos kialakítás).

S-3 ábra: Légtelenítő akna szerelvényezési terve
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S-4. ábra Nyomóvezeték fali átvezetése műtárgyon
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13. Új szennyvízbekötés vagy bekötés áthelyezés tervezése
13.1. Általános előírások
 Az Új szennyvízbekötés kiépítése tájékoztató tartalmazza a szennyvízbekötés
létesítésére, a telki vízmérő és/vagy a szennyvízmennyiség mérő beépítésre
vonatkozó általános előírásokat és az ügyintézés menetét.
 Az Igénybejelentésre adott víziközmű szolgáltatói tájékoztatásban leírtak
szerint kell a tervet elkészíteni.
 Amennyiben a szennyvíz törzshálózat bővítéssel kiépült a szennyvíz
bekötés, lakossági ivóvíz bekötés esetén nem kell tervet készíttetni, csak a
szennyvízbekötés átvételét (üzembe helyezését) kell kezdeményezni a
Szolgáltatónál.
 Nem lakossági felhasználási hely szennyvíz bekötése esetén minden esetben
tervet kell benyújtani az Új szennyvízbekötés kiépítése tájékoztatóban leírtak
szerint.
 Ha a bekötés nem a víziközmű-törzshálózati beruházás részeként, azzal egy
időben valósul meg, a víziközmű-bekötővezeték megépítéséhez,
átépítéséhez és megszüntetéséhez tervdokumentációt kell benyújtani a
víziközmű-szolgáltatói hozzájárulás érdekében.
 A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok bekötését külön-külön
bekötő vezetékekkel kell megvalósítani. Egy ingatlan ellátására több
szennyvíz-bekötővezeték csak műszakilag indokolt okból a víziközműszolgáltató hozzájárulásával létesíthető.
 Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos magántulajdonban álló ingatlan
mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának
hozzájárulásával - az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses
szolgalom) alapján - a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető.
A szerződésnek tartalmaznia kell a víziközmű elhelyezésével, az ingatlan
használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A
szerződést és a szolgalom-alapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelemnek
az ingatlanügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által
érkeztetett szolgalom-alapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelem
másolatát az igénybejelentéshez kell csatolni.
 Az elvezetésre kerülő szennyvízmennyiséget az ingatlan vízigényének
meghatározása alapján, az MI-10-158-1 műszaki irányelv szerint szükséges
meghatározni.
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 A tervezés során szigorúan betartandók az MSZ 7487/2-80 előírásai. Tervben
elő kell írni, hogy a Szolgáltató kezelésében lévő közművek védelme
érdekében azok 2-2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.
 A szennyvízhálózat belső kivitelezését kizárólag ezen tevékenység végzésére
jogosult szakvállalkozó végezheti.
 A tulajdonos köteles megakadályozni a felszíni csapadék és talajvíz
közcsatornába jutását, a házi csatornát állandóan üzemképes állapotban
fenntartani, az ellenőrzést lehetővé tenni és elősegíteni.
 A belső szennyvízelvezető hálózatot vízzáró kivitelben kell megépíteni.
 A házi szennyvízhálózat műszaki kialakítását a bekötés átvételekor a
Szolgáltató ellenőrzi. Ehhez nyitott munkaárok és a csővégek szabadon
hagyása szükséges.
 Csőfektetés csak száraz munkaárokban végezhető, ehhez a munkaárok
szükség szerinti víztelenítéséről gondoskodni kell.
 Szennyvíz bekötővezetéket zárt szennyvíztárolón vagy szikkasztón
keresztül sem az egyesített, sem pedig az elválasztott rendszerű szennyvíz
közcsatornába bevezetni nem szabad.
 A házi szennyvíz hálózatot úgy kell átépíteni, hogy a csatornabekötés
megépítése előtt használt derítőaknát, zárt szennyvízgyűjtő aknát meg kell
szüntetni, azt lehetőleg fel kell tölteni.
 Ha a tervezés során nem történt meg az ingatlanokon meglévő szennyvíz
elvezetési helyzet megvizsgálása, akkor az ingatlanokon belül meglévő
csatornák magasságát 0,80 m földtakarással kell figyelembe venni.
Amennyiben valamely ingatlanon belül a meglévő csatorna fektetése 0,80 mnél nagyobb földtakarással történt, és a gerinccsatorna tervezett szintje nem
tenné lehetővé a meglévő házi csatorna gravitációs rácsatlakozását, akkor az
ingatlanon belüli csatornarendszert kell átépíteni.
Valamennyi ingatlan bekötővezetéke kerítésen belüli, a jelenlegi, illetve a
szabályozási terv szerinti ingatlan határától 1,00 m távolságba tervezett
végén tisztító nyílás alakítandó.
13.2. Gravitációs szennyvízbekötés
 A gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemeltetője az ingatlan
előtt húzódó szennyvíz törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel
rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését
biztosítja.
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A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a felhasználó az
ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem házi,
illetve csatlakozó szennyvízhálózatba történő beépítésével biztosítja.
A vezeték 90°-os vagy kisebb szögű töréspontjaiba tisztítóidomot vagy
fordító aknát szükséges elhelyezni, a házi alapcsatorna tisztíthatósága
érdekében.
A vízzárás biztosítása miatt a csatornacsöveket egymáshoz gumigyűrűkkel
kell illeszteni. A csatornacsövek tokos része mindig a szennyvíz folyási
irányával szembe nézzen.
A földbe fektetett csatorna épülettől legalább 1,50 m-re, más közműtől
legalább 1,00 m-re épüljön. Abban az esetben, ahol a meglévő adottságok
(épület, meglévő közmű) miatt a leírt minimum értékek nem tarthatók, úgy
a műszaki megoldásról (védőcső, stb.) külön egyeztetés szükséges. Rendező
elv, hogy az épülettől való minimális védőtávolság (be)tartása az elsőrendű.
A vezeték és a védősávja fölé erős, mély gyökérzetű növény nem ültethető.
A bekötéseket a gyűjtőcsatornára merőlegesen kell kiépíteni aknára, vagy
csőre csatlakozással, a csőre kötést gyártói előírás szerint, 45°-os elágazó
idommal. 45°-nál nagyobb iránytörésű ívidom sehol nem alkalmazható.
Függőleges iránytörés esetén 2x45°-os iránytörés megengedett, a 90°-os
buktatást el kell kerülni.
Ahol akna van, a bekötővezeték 5,00 m-es körzetében, ott a bekötővezetéket
az aknára szükséges rákötni. A bekötővezetéken az Y idom után nem lehet
törést alkalmazni.
A házi csatornának közcsatornába, tisztító vagy ellenőrző aknába való
bekötése esetén a házi bekötő csatorna folyásfeneke a legnagyobb
szennyvízhozam szintje fölött lehetőleg 30 cm-re, de minimálisan 10 cm-re
legyen.
A házi szennyvízvezeték és tisztítóidom összekötése, azaz a közcsatornára
rákötés csak a Szolgáltató jelenlétében történhet.
Olyan nyomvonalvezetés választandó, ami a csatornatisztító géppel való
megközelítés feltételeit biztosítja. A vízvezeték alatti mélységi vonalvezetés
alkalmazandó.
Nyomott belső házi szennyvízhálózat csatlakozása gravitációs
bekötővezeték tisztítónyílására (visszakötések kialakítása): PVC anyagú
idomos, vízzáró, nyomásálló kivitelben.
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 Meglévő és új gravitációs szennyvíz törzshálózatra csatlakozó bekötés esetén
az alkalmazandó csőanyag:
♦ Általánosan a KG-PVC csőanyag javasolt. Egyes esetekben, mikor a
külső sérülés veszélye fennáll (pl.: árokkeresztezés), sérülésre
kevésbé érzékeny csőanyag (pl.: KMPVC, KPE) vagy műszaki
védelem (acél védőcső) alkalmazandó.
♦ A kőagyag gerincvezeték és a KG-PVC bekötővezeték anyagváltása
a bekötővezeték „vízszintes” szakaszán történhet. Magassági
iránytörés KG-PVC anyagú idomokból nem alakítható ki.
♦ Nyílt terepegyenetlenségek, vagy árkok keresztezésénél, ahol a fenti
műszaki védelem nem elegendő, ott más megoldás betervezése (pl.:
meder burkolás, egyenetlenség feltöltése) szükséges.
♦ Kőagyag: tokos-gumigyűrűs kötési rendszerű, belül mázas kivitelű.
♦ Polipropilén/PVC: adalékmentes, 100% PP alapanyagú megfelelő
minőségben, PP SN 10 cső.
 A gravitációs szennyvízbekötés minimális átmérője DN150 mm.
 A gravitációs szennyvízbekötés lejtése minimum 10‰; maximum 100‰
lehet. Védelem nélküli földtakarás min. 1,20 m lehet.
 Az ároknyitásos technológiával épülő bekötővezetékeket, illetve
vezetékszakaszt a cső alatt 10 cm vastag és Tr.gamma: 90%-ra tömörített, a
cső mellett a munkaárok oldalfaláig és a cső fölött a tetőtől mért legalább 30
cm magasságig, illetve a függőleges vezetékszakasz körüli 40 cm átmérőig
Tr.gamma: 90%-ra tömörített homokba kell ágyazni. A munkaárkot minden
esetben olyan talajjal kell visszatölteni, mely megakadályozza a csövek
sérülését.

S-5. ábra Gravitációs szennyvíz bekötés minta keresztszelvénye
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 Az ellenőrző akna kiváltható tisztítónyílással, amennyiben az ingatlanról
elfolyó szennyvíz mintázására várhatóan nem lesz szükség (pl.: lakossági
bekötés).
Nem zártsorú beépítés esetén telekhatáron belül, legfeljebb 1,00 m-re.
Zártsorú beépítés esetén az épület falsíkján kívül, ahhoz a lehető legközelebb
(javasolt: 1,00 m). Az Üzemeltető ezt tekinti szolgáltatási pontnak.
 A bekötőcsatorna tisztítóaknája speciális íves-vállas kialakítású Ø200 mm-es
tisztítóidom (KGET kéttokos íves tisztító 160/200/160 mm-es) legyen.
 A tisztítónyílás anyaga a bekötés anyagával megegyező legyen.
 A tisztító nyílást zöld területen PVC fedlappal, kapubejárókban
betongallérba elhelyezett C250 terhelési osztálynak megfelelő kör alakú
(furattal ellátott) öntöttvas fedlappal kell lefedni.

S-6. ábra Műanyag tisztítónyílás kialakítása gravitációs szennyvíz bekötésre
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 Gravitációs szennyvíz bekötés közvetlenül gravitációs szennyvíz
törzshálózatra történő csatlakozása esetén a bekötés nyomvonalának a
gerincvezetékre és az ingatlan telekhatárára merőlegesen kell lennie.
 A gravitációs szennyvíz törzshálózatról történő leágazás az alábbiak szerint
történhet:
 Új gravitációs szennyvíz törzshálózat esetén:
♦ DN350 mm-ig: leágazó (Y vagy T) idommal – csak idomcsaládos cső
lehet (kőagyag, PP).
♦ DN>400 mm: megfúrással vagy idommal.
 Meglévő gravitációs szennyvíz törzshálózat esetén:
♦ DN<200 mm: leágazó (Y vagy T) idommal.
♦ DN≥200 mm: leágazó (Y vagy T) idommal ill. rendszer azonos
technológiájú megfúrással (külön egyeztetés).
Meglévő gravitációs szennyvíz törzshálózatra történő csatlakozás esetén az
alkalmazható megoldások a törzshálózat anyagától és a leágazás átmérőjétől
függően eltérőek is lehetnek.
 Az idom leágazó csonkjának helyzete a vízszinteshez képest a 15° és 45°
között tetszőleges lehet. A leágazó idom után vagy a csővel, vagy 45°-os
idommal kell indulni merőlegesen az ingatlan irányába. Az idomok
megválasztásánál a bekötő csatorna átmérőjét lehetőleg szűkítő idom
alkalmazása nélkül kell elérni.
 Gravitációs szennyvíz bekötés csatlakozása aknára: ahol akna van, a
bekötővezeték 5,00 m-es körzetében, ott a bekötővezetéket az aknára
szükséges rákötni. A bekötővezetéken az Y idom után nem lehet törést
alkalmazni.
 Kialakítása:
♦ 75 cm-es bukásig aknán belüli bukással kell a bekötést megépíteni
ejtőcső nélkül. Gumigyűrűs tömítésű aknánál a gyűrűk kötési
vonalában csatlakozni nem lehet. Az aknafalon való átvezetésnél a
bekötés anyagának megfelelő befalazó idom alkalmazása szükséges.
♦ 75 cm bukás felett aknán kívül elhelyezett ejtőcsővel kell a bekötést
megépíteni. Az aknafenék elemet úgy kell kialakítani, hogy a bekötés
az annak átmérőjéhez igazodó teljes „U” szelvényű folyókával
csatlakozzon a fő folyásirányhoz.
 Amennyiben a házi belső szennyvízelvezető hálózat nem nagyobb DN200
mm és körszelvényű, a megfelelő idom alkalmazásával („U” gyűrű,
gumimandzsettás kötőelem, szűkítő idom, stb.) kell a tisztítónyílásra
csatlakoztatni.
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Ha a házi szennyvízelvezető hálózat nagyobb DN200 mm-nél vagy nem
körszelvényű, a tisztítónyílás helyett akna építése szükséges DN80-as
méretben.

S-7. ábra Házi bekötés kialakítása szennyvíz törzshálózatra,
szintkülönbséggel, csőre kötve
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13.3. Nyomott szennyvízbekötés
 Minimális csőátmérője: D50 mm
 Csőanyag: javasolt a KPE
 Takarási mélysége külön védelem nélkül közterületen min. 1,20 m;
ingatlanon belül min. 0,80 m.
 Ha a házi szennyvíz beemelő a telekhatártól 1,0 m-re kerül kialakításra, a
nyomott szennyvíz bekötővezeték a házi szennyvíz beemelő műtárgytól a
szennyvíz törzshálózatig kötés ill. toldás nélkül készüljön.
Amennyiben a telekhatártól nem 1,0 m-re kerül kialakításra a szennyvíz
beemelő, a telekhatártól 1,0 m-re elzáró szerelvény betervezése szükséges.
 A nyomvonal lehetőleg iránytörés nélkül kerüljön kialakításra, ahol erre
mégis szükség van, a cső anyaga által megengedett ívek alkalmazhatók (éles
iránytörés a dugulásveszély miatt nem megengedett). A vezeték fölé
kutathatóság céljából fémszálas anyagot célszerű elhelyezni.
 A bekötővezeték környezetében a csőgyártó által előírt ágyazat készítendő
(általában alá, mellé és fölé 10 cm homokágyazat).
Szennyvíz beemelőre vonatkozó előírások
 A lakossági felhasználó háztartási szennyvizét - közvetlenül vagy közvetve a törzshálózatba juttató szivattyúnak, vákuumszelepnek és ezek
műtárgyainak,
szerelvényeinek
(együtt:
szennyvíz
beemelő)
a
szennyvízelvezető törzshálózattal egyidejű kiépítése - a víziközműszolgáltatóval történő eltérő megállapodás hiányában - az ellátásért felelős, a
működtetése működőképességének és üzembiztonságának, üzemképes
állapotának folyamatos fenntartása a víziközmű-szolgáltató feladata.
 A lakossági felhasználó részére megfelelő műszaki színvonalon kiépített
szennyvíz beemelő szivattyúkat a házi nyomó vezetékkel együtt a
Szolgáltató üzemeltetésre átveszi. A teljes beruházás átvételének feltétele,
hogy megelőzően a szennyvíz beemelő rendszert a vonatkozó jogszabállyal
összhangban a Szolgáltató jegyzőkönyvvel átvegye.
Az átvételt a felhasználónak kell megrendelnie, és neki kell a szükséges
dokumentációkat biztosítania. Az ezzel kapcsolatos információk az alábbiak:
A szennyvíz beemelő működtetéséhez a felhasználó biztosítja:
♦ A telekhatártól 1,00 m-re beépített elzáró szerelvényt (amennyiben a
szennyvíz beemelő nem a telekhatártól mért 1,00 m-es sávban épült
ki).
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A szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének
korlátozásmentes lehetőségét.
♦ Független árammérés és a beépített elektromos védelmi berendezés
meglétét.
♦ Eltérő műszaki kialakítás vagy megállapodás hiányában a szennyvíz
beemelő folyamatos energia ellátását.
A jegyzőkönyvben rögzítésre kerül:
♦ A szennyvíz beemelő műtárgy ingatlanon belüli elhelyezkedése,
távolsága a közterületi szennyvíz törzshálózathoz vagy a kerítés
nyomvonalához képest.
♦ A szennyvíz beemelő műtárgy közterület felöli megközelíthetősége
biztosított-e gépjárművel, gyalog.
♦ A szennyvíz beemelő műtárgy jellemző mérete, anyaga, szivattyú
gyártási éve, műszaki állapota, működőképessége.
♦ A nyomóvezeték műszaki jellemzői, adatai, csatlakozó szerelvények.
♦ Az energiaellátó vezeték csatlakozási pontjai, független árammérés
megléte, a beépített elektromos védelmi berendezés kiépítésének
megfelelősége.
♦ A felhasználó által rendelkezésre bocsátott műszaki tervek
megfelelősége.
Szennyvíz beemelő rendszerkövetelménye (Q, H) beépítési helyenként
meghatározandó. A szennyvíz beemelőre vonatkozó gépészeti terv készítése
szükséges.
A szennyvíz beemelő akna igazoltan vízzáró, előregyártott, előre szerelt és
szerelvényezett műanyag akna legyen. Az akna átmérője min. 60 cm, feneke
lehetőleg kúpos kiképzésű legyen. A fedlap lehet műanyag, azonban ha
közlekedési útvonalba esik, akkor megfelelő teherbírású lefedés kialakítása
szükséges. Aknamagasító elemek elhelyezése csak műszakilag indokolt
esetben lehetséges.
Az akna tározó kapacitása a vészjelzés szintig legalább 150 l legyen. A
biztonsági tározó teret úgy kell kialakítani, hogy a vészjelzés szintje fölött
legalább az ingatlan egy napi teljes szennyvízkibocsátását fogadni tudja.
Az aknán belül a csövek és a nyomóvezetéken lévő szerelvények (kötelező
beépíteni golyós visszacsapó szelepet és elzáró szerelvényt) korrózióálló
anyagból készüljenek.
Az elzáró szerelvényt a biztonsági tározó tér szintje fölé kell elhelyezni úgy,
hogy az a szivattyú meghibásodása esetén is kezelhető legyen.
♦
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 A beépítendő szivattyú – amennyiben a választott típus lehetővé teszi –
fázisszétválasztó rácskosárral ellátott, nyitott járókerekű, min. Ø 30-40 mm
áteresztőképességű, kapcsolóidommal csatlakoztatható, vagy flexibilis
nyomócső kialakítású legyen. Ahol a nagyobb emelőmagasság igénye miatt
a nyitott járókerekű szivattyú nem alkalmazható, ott vágókéses szivattyút
kell alkalmazni.
 Biztosítani kell a szivattyú automatikus működését. Külső vezérlés
(időkapcsoló) esetén is kötelező úszókapcsoló beépítése, mely a vészszint
elérése esetén az időkapcsolótól függetlenül elindítja a szivattyút.
 A szennyvíz beemelő be- és kikapcsolási szintjeit úgy kell kialakítani, hogy
egy szivattyúüzem során 60-80 l szennyvíz kerüljön átemelésre.
 A vezérlődobozban (mely elektromos oldalról a szolgáltatási határt képezi)
elhelyezett kismegszakító, motorvédő főkapcsoló és érintésvédelmi relé
beépítése kötelező.
 Az elöntés megelőzéséhez célszerű beépíteni olyan berendezést, ami vész
esetén fény- és hangjelzést ad.
 Kötelező az érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyv. Megfelelő minősítésű,
hiányosságokat nem tartalmazó, a szennyvíz beemelő berendezéseit
tartalmazó jegyzőkönyv. Érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyv az ingatlan
elvezető hálózatára rákapcsolt, üzemkész állapotú berendezésről kell, hogy
szóljon.
13.4. Telki vízmérő
 A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz
mennyisége méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen felhasznált
vízmennyiség alapulvételével állapítható meg.
 A nem víziközműből származó víz azon mennyiségének mérésére, amelyet
a felhasználó közüzemi szennyvízhálózatba vezet be, telki vízmérőt kell
beépítenie, és kérnie kell annak leszerelést megakadályozó zárral vagy
plombával történő ellátását a víziközmű-szolgáltatótól.
 Minden, a szennyvízelvezető törzshálózatba bekötött felhasználási hely
esetében, amennyiben saját célú ivóvízműből, saját célú kútból vagy más, a
felhasználási helyen keletkező természetes vízforrásból származó
vízfelhasználás történik, ami a szennyvízelvezető törzshálózatba kerül
elvezetésre, a felhasználási helyen keletkező vízforrásból származó víz
mennyiségét mérni kell.
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 Ezekben az esetekben a felhasználó, a saját költségén köteles gondoskodni a
saját célú kútból vagy más természetes vízforrásból kitermelt vízmennyiség
mérésének kialakításáról, a Szolgáltató által jóváhagyott terv alapján.
 Vízminőség-védelmi okokból a Szolgáltató által nem támogatott egy
felhasználási helyen belül a saját vízkivételi helyből, és a közüzemi ivóvíz
törzshálózatból származó vizek egyidejű használata.
 Amennyiben erre mégis igény merül fel, erre vonatkozó előírások a
következők:
♦ A teljes épületgépészet tervdokumentációját engedélyeztetésre be
kell nyújtani szolgáltatói jóváhagyásra. Az ivóvíz közműhálózatba
bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízellátó létesítménnyel
összekötni tilos, melyet a tervdokumentációnak igazolnia kell. A
hálózatok függetlensége egyértelműen megállapíthatónak kell
lennie.
♦ Ha jogszabály előírja, a saját vízkivételi mű engedéllyel kell, hogy
rendelkezzen (vízügyi hatóság, jegyző).
♦ A közegészségügyi hatóságnak a tervdokumentációhoz hozzá kell
járulnia.
♦ A saját vízkivételi mű hálózata, annak teljes nyomvonalában
megkülönböztethető
legyen
anyagában,
színezésében
az
ivóvízhálózattól. Ez vonatkozik a mérőhely kialakításra is.
♦ Egy fogyasztási ponthoz csak egy hálózat tartozhat.
 A telki vízmérő telepítése során nem követelmény az önálló mérőakna
kialakítása. A mérőeszköz állagának megóvása és a fagyvédelem biztosítása
a Felhasználó kötelessége.
 A Felhasználó a saját tulajdonában lévő és az elszámolás alapjául szolgáló
telki vízmérő működtetéséről, karbantartásáról, illetve hitelesítéséről vagy
cseréjéről saját költségén köteles gondoskodni.
 A
telki
vízmérőn
mért
fogyasztás
után
szennyvízelvezetési
közszolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat a Szolgáltató érvényesít.

13.5. Szennyvízmennyiség mérő
 A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata indokolt esetekben előírhatja a
közműves szennyvízmennyiség-mérő beépítését és működtetését.
 Szolgáltató – jogszabályi felhatalmazás alapján – az alábbiakban részletezett
esetben előírhatja a felhasználó számára a közműves szennyvízmennyiségmérő kötelező beépítését és működtetését:
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Olyan DN<200 mm: leágazó (Y vagy T) idommal felhasználási
helyen, ahol saját vízkivételi műből vételezett és nem csak
kommunális célra felhasznált vízből szennyvíz-törzshálózatba
bocsátott szennyvíz keletkezik.
♦ Olyan nem lakossági felhasználási helyen, ahol vízjogi üzemeltetési
engedéllyel rendelkező szennyvíz-előkezelőt működtetnek.
♦ Olyan nem lakossági felhasználási helyen, ahol a Felhasználó
kezdeményezésére a Felhasználó és a Szolgáltató között nem jön
létre megállapodás a hitelesen mért vízfelhasználásból a szennyvíztörzshálózatba bevezetett szennyvízmennyiség arányáról.
 A szennyvízmennyiség-mérő beépítése, a kivitelezési munkák csak az
engedélyezési terv jóváhagyását követően kezdhetők meg.
 A Felhasználónak biztosítania kell:
♦ A folyamatos, szünetmentesített, nem manipulálható, elektromosan
reteszelt (nem gravitációs mérésnél) és üzemórával ellátott mérést.
♦ A mérő hozzáférhető és nem balesetveszélyes leolvashatóságát
(szeparált kijelző a felszínen).
♦ A mért csőszakaszban a szennyvíz mindig kitöltse a cső teljes
keresztmetszetét (nem gravitációs mérésnél).
♦ A mérő jelfeldolgozó/kijelző egységét, az üzemóra számlálót, a
szünetmentes tápegységet valamint a reteszelő kapcsolót egy
egységben
(tokozatban/szekrényben)
plombálhatóvá
és
betekinthetővé (ablak) kell tenni.
♦ A helyszíni kalibráció lehetőségét.
♦ A kalibrálás gyakoriságát a felek a Megállapodásban határozzák
meg, Megállapodás hiányában, vagy ha abban nincs meghatározva,
akkor a kalibrálás gyakorisága 2 év.
♦ A szennyvízmennyiség-mérő megengedett legnagyobb mérési
hibája -2 és +2 %.
 A
szennyvízmennyiség-mérő
működtetéséről,
karbantartásáról,
kalibrálásáról a Felhasználónak saját költségén kell gondoskodnia. A
szennyvízmennyiség-mérő tulajdonjoga a felhasználót illeti meg.
♦

14. Szennyvízátemelők
 A szennyvízátemelő területét külön helyrajzi számon kell biztosítani,
magánterületen nem lehet.
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 Szennyvízátemelők egyedi előírásait az előzetes egyeztetési jegyzőkönyv
tartalmazza.
 Beton átemelő akna minimális átmérője 2,00 m, anyaga szulfátálló beton, TOP
fenekes kialakítással.
 Az átemelő osztatlan egyterű tokfenekes kialakítású legyen.
 Átemelő akna célgéppel történő megközelíthetőségét (szükség esetén
körbejárhatóságát) szilárd burkolatú út kialakításával szükséges biztosítani.
 Mennyiségmérés helye átemelő szerelvényakna utáni mérőaknában.
 Szerelvény, tisztító és mérőaknákba hágcsó szükséges.
 Szerelvényaknát zsomppal kell tervezni.
 Nyomóoldali szerelvények külön szerelvényaknában helyezendők el.
 Mennyiségmérőnek indukciós mérő betervezése szükséges. A települési
végátemelőknél és fontosabb, kiemelt átemelőknél követelmény egy
megfelelően kiválasztott indukciós szennyvízmennyiség mérő beépítése a
szerelvényaknába, melynek külön üzembe helyezése is szükséges
jegyzőkönyvi dokumentálással.
 Lebúvó nyílások száma: nincs előírás, követelmény szivattyúk könnyen
kiemelhetőek legyenek, külső létrával a lejutás biztosított legyen.
 Minimális puffer tér: átemelő fenékszint és a befolyó között min. 2,00 m
legyen.
 Átemelő akna előtti utolsó tisztítóakna felső szűkítő nélküli, öntvény
fedlappal NA1000-es.
 Átemelő gépészeti kialakítása (minimális paraméterek a beépítendő
szivattyúkra vonatkozóan, beépítendő szerelvények):
♦ Átemelő: KO anyagú szerelvény.
♦ Belső bevonat: KPE bélelés.
♦ Fedlap: üvegszál erősítésű, gázzárású, zárható, minimum 200 kg
teherviselésű.
♦ Háttámaszos létra szükséges.
♦ Szivattyú
vezérlés
szintérzékelős,
fedővédelemként
úszókapcsolóval.
♦ SMART RUN vezérlés kiépítése szükséges.
♦ Szivattyúk kiválasztást minden esetben az üzemeltetővel egyeztetni
szükséges.
♦ A szivattyúk minimális átömlési átmérője 80 mm.
♦ Szerelvények: külön szerelvényaknában (gumiékes tolózár, golyós
visszacsapó).
♦ Nyomóvezetékek minimális átmérője D90.
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 A szennyvíz átemelőt a szolgáltató folyamatirányító rendszerébe szükséges
integrálni. Az irányítástechnikai előírásokat a 17. pont, a villamos energia
ellátás követelményeket a 18. pont tartalmazza.
A szennyvíz átemelő folyamatirányítás műszaki technikai színvonalának
illeszkedni kell a már üzemelő rendszerek színvonalához. Az
irányítástechnikai valamint az átemelő villamos energia ellátását biztosító
terveket a Szolgáltatóval egyeztetni kell. Az átemelőhöz önálló villamos
energia mérési pontot szükséges tervezni.
 Az építendő szennyvíz átemelőhöz 2 db beépített szivattyú szükséges, illetve
külön egyeztetés szerint hideg tartalék szivattyút is biztosítani kell.
 Az átemelőhöz vízbekötés tervezendő, mérési lehetőséggel, kerti csappal.
Fagymentes kerti csap, zárható vízmérőakna szükséges.
 A szennyvíz átemelő beazonosítására és nyilvántartásba vételéhez az átemelőt
önálló helyrajzi számon szükséges kialakítani. Az átemelő körül
betonoszlopos, műanyag bevonatú, feszített drótfonatos kerítést kell építeni,
3,00 m széles kétszárnyú kapuval. Az átemelő megközelítését közterületről
kell biztosítani.
 A szaghatások elkerülése érdekében szagtalanító szűrőberendezés
tervezendő, melyet a szállító céggel előzetesen méreteztetni kell.
(Szagtalanítás: felépítményes - épületben elhelyezve - biofilteres
kiegészítéssel).
 Átemelők védőterületének kialakításával kapcsolatos előírások:
♦ 1,5 m magas műanyag bevonatos kerítés egy sor tüskésdróttal, beton
oszloppal.
♦ 4 m fesztávú 2 szárnyas leemelés védelemmel, kitámasztással,
egységlakattal ellátott kapu.
♦ Vízbekötés kialakítása betonaknában, ¾”-os légbeszívásos kerti
csappal.
♦ Villamos szekrény előtt térburkolás szükséges.
♦ Belső út 4,00 m-es szilárd burkolatú, 3 m széles szilárd burkolattal
ellátott megközelítő út, a gépjárművek átemelő területére történő
ráfordulását biztosítani szükséges.
♦ Az átemelő udvarterében és környékén a terepet úgy kell rendezni,
hogy a csapadékvíz elvezetés biztosított legyen.
♦ Az átemelő udvarterét fóliázni szükséges és dekor kaviccsal
feltölteni.
 Az átemelő akna belső szennyvízzel érintkező felületét betonkorrózió elleni
védelemmel kell ellátni. Az aknaelemek összeépítésekor gondoskodni kell
azok vízzáró illesztéséről. Az átemelő felső födémében zárható, forgópántos,
horganyzott fedlapokat kell elhelyezni. Az átemelő aknába való lejutáshoz
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háttámaszos, korrózióálló létrát szükséges tervezni, biztonsági kikötési pont
létesítésével. Az átemelőben a szivattyúk körül kúpos lejt betont kell
kialakítani. A szivattyúk kiemeléséhez saválló anyagú kiemelő láncot kell
biztosítani.
A műtárgyakból a szivattyúk, keverők mobil emelőszerkezettel történő
kiemeléséhez, mozgatásához minden érintett helyre emelőtalpakat kell
rendszeresíteni.
Fontos a szivattyúk aknafenékhez történő talprögzítés, melynek stabilitása,
hosszú távú megfelelősége üzemeltetői szempontból alapkövetelmény.
Az átemelő udvarterébe helyezendő szerelvény aknát szulfátálló betonból kell
tervezni. Az akna födémében 60x60 cm fedlapot kell kialakítani. Az aknába
való lejutáshoz műanyag bevonatú aknahágcsókat kell elhelyezni az akna
oldalfalán. A szerelvény aknába öntöttvas idomok, sav és korrózióálló
szerelvények kerülhetnek.
Az átemelő kerítésére a következő táblák tervezendők:
♦ biológiai veszély
♦ idegeneknek belépni tilos
♦ dohányozni tilos
♦ megállni és várakozni tilos

14.1. Szerelvényakna
 Minden szennyvíz átemelő műtárgyhoz külön szerelvényakna kialakítása
szükséges, vízzáró kivitelben.
 Késtolózárakat szükséges beépíteni, bronz alkatrészekkel.
 A szerelvényaknában a következők szükségesek: áganként egy-egy tolózár,
egy-egy golyós visszacsapó, nadrágidom (Y-idom), a felszálló vezeték
átmérőjével legalább megegyező méretű, tolózárral és Storz kapcsos
csatlakozási lehetőséggel ellátott mentesítő csonk, (ahol szükséges)
elárasztás biztos indukciós mennyiségmérő, megfelelő kötő- és
távolságtartó, bontható idomokkal.
 A szerelvények, csövezés, idomok anyaga KPE és KO (min 6 mm
falvastagságú, KO 35 TI minőségű) acél legyen. A bonthatóságot,
szerelhetőséget biztosítani kell.
14.2. Szagtalanítás, zajvédelem
 Alapvetően kétféle szagtalanítási módszer betervezése lehetséges:
♦ Helyi átemelőknél, beemelőknél valamilyen biofilteres megoldás
alkalmazása a védőtávolság figyelembe vételével kötelező, ill.
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Regionális vagy bűzhatás szempontjából kritikus helyeknél ún.
rendszerelvű megoldás alkalmazandó. Ennek mindenképp a
szennyvíz berothadásának megelőzése a célja és ismert, lehetőleg
alkalmazási engedéllyel, vagy vízjogilag jóváhagyottan történjen a
módszer kiválasztása.
♦ Lényeges a rendszergazda eredménygaranciája, melyet min. 3
hónapos, a nyári kánikulai időszakra is kiterjedő próbaüzem alatt
kell igazolni, és próbaüzemi zárójelentéssel kell dokumentálni,
valamint végleges kezelési – karbantartási utasítás biztosítása
szükséges.
A próbaüzem sikeres lezárását követően kerülhet csak sor a teljes
szennyvízelvezető rendszer üzembe helyezésére.
 Zajvédelemmel a jelenlegi szabályozásnak megfelelően 150 m-en belüli
beépítéseknél kell foglalkozni. Alapvető elvárás a gumiborítású golyós
visszacsapó. Nagyon zajos és rezgés szempontjából is problémás
átemelőknél egyedi megoldás szükséges (pl. frekvenciaváltó).
♦

15. Tisztító aknák kialakítása
 Az aknák előregyártott betonelemekből készüljenek, minőségi bizonylattal
rendelkezzenek.
 Mélységköz 2,00 m felett
♦ Aknakamra átmérő: 100 cm
♦ Elemek:
1. akna alsó elem 100/75/13 (DN200 és 300 mm-es cső) aknafenék
elem
2. 100/100/25 (DN500 mm-es cső) aknafenék elem
3. aknagyűrű (Ø100) 100/70/13 vagy 100/50/13 vagy 100/30/13
vagy 100/20/13
4. alsó excentrikus szűkítő 100/80/50
5. aknagyűrű (Ø80) 80/75/9.5 vagy 80/50/9.5 vagy 80/30/9.5 vagy
80/20/9,5
6. felső excentrikus szűkítő 80/60/35
7. 7szintemelő gyűrű 60/10 vagy 60/5
 Mélységköz 1,20-2,00 m
♦ Aknakamra átmérő: 80 cm
♦ Elemek:
1. akna alsó elem 100/75/9.5 aknafenék elem
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2. aknagyűrű 100/75/9.5 vagy 100/50/9.5 vagy 100/30/9.5 vagy
100/20/9.5
3. felső excentrikus szűkítő 100/60/35
4. szintemelő gyűrű 60/10 vagy 60/5
Az előregyártás során a megfelelő betonminőséget vibrációval kell elérni.
Az aknaelemek a gyári előírás szerinti tömítéssel illeszkedjenek.
Azoknak a tisztító aknáknak a belmérete, melyek a személyzet számára
hozzáférhetőek, 1000 mm, vagy annál nagyobb (1200 mm még járatos, >1200
mm esetén egyedi) legyen. Azoknak a tisztító aknáknak a névleges mérete,
amelyek tisztítóeszköz, ellenőrző- vagy vizsgáló felszerelés lejutásához
biztosító kötéllel felszerelt személy számára nyújtanak alkalmi hozzáférési
lehetőséget, 800 mm, vagy annál nagyobb legyen. A 800 mm-nél kisebb
belméretű ellenőrző aknák, felügyelő nyílások csak tisztítóeszköz, ellenőrzővagy vizsgálóberendezés lejuttatását teszik lehetővé, a személyzet számára
való hozzáférést nem.
A fenékelembe az előregyártás során mázas kőagyag GM aknabekötő elemek
kerülnek beépítésre a mázas kőagyag cső csatlakoztatására. Utólagos oldalág
vagy bekötés becsatlakozása esetén fúrt akna faláttörésbe elhelyezett befalazó
idommal vagy egyéb tartósan elasztikus szigeteléssel kell megoldani a
vízzáróságot. Tisztítóaknára csatlakozó, DN150-es KG-PVC csatornacsőnek a
csatlakozása csak KGFP aknabekötő idommal történhet.
Az aknák fenekét az előregyártás során a tényleges folyásirányok
figyelembevételével kialakítandó künettel kell ellátni.

Elhelyezés
 Közterületeken szennyvízgyűjtő vezetéknél:
♦ Iránytöréseknél
♦ Lejtés váltásnál
♦ Szelvényméret váltásnál
♦ Hálózati végponton
♦ Két vagy több gerinccsatorna csatlakozási pontjainál Ø1,00 m
belméretű, minimum 0,10 m falvastagságú, vízzáró kivitelű
tisztítóaknát kell létesíteni. Az aknakamra magassága min. 1,30 m
legyen, a felmenőrész 3,00 m-nél mélyebb aknáknál lehet Ø80 cm-es.
 (Települési nyomott rendszerek végpontját is, tisztításra alkalmas Ø1,00 m
belméretű aknával szükséges ellátni.)
Beton akna kialakítása
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 Fedlap és keret: az aknák fedlapjául egységesen Ø600 mm méretű, D400–as
besorolású (öv. fedlap, nehézkivitelű, lopás biztos, zárható kialakítású) fedlap
szerelvényt kell alkalmazni.
 A keret D400/F900 terhelési osztályú, gyárilag 16 cm-es betongyűrűbe
ágyazott, belül végig öntvény. Csak a járdaszegély tartományában: mint előző,
de C250 KN-os teherbírású. A keret gyárilag 12 cm betongyűrűbe ágyazott.
 A fedlap és a keret járószintbe – emelését beton szintbeállító gyűrűkkel kell
elvégezni. A szintbeállító gyűrűkkel max. 20 cm-es emelés megengedett.
Ennél nagyobb szintkülönbség áthidalását az aknaszűkítő elem cseréjével,
vagy aknamagasító elem beépítésével kell biztosítani. Nagy esésű terepen,
illetve 1-2 cm-es emelés esetén speciális ragasztóanyag alkalmazható.
 A fedlapkeretet a monolit betonba ágyazva, közvetlenül az akna falára kell
elhelyezni, kő vagy tégla darabok aláhelyezése tilos.
 A fedlap és a betonelem közé ragasztóhabarcs ágyazatot kell készíteni. A
fedlap közvetlenül betonra nem feküdhet fel.
 A beton tisztító aknák fedlap szintjét, a későbbi süllyedések megakadályozása
miatt, 1,20x1,20x0,20 m vasbeton gallérral kell körülvenni.
 Az aknafedlapot minden esetben vasalt betongallérral kell körülvenni.
Zöldterületben, padkában és útalap esetén a betongallér szintje a
fedlapszinttel azonos szinten kell, hogy legyen. Aszfaltburkolatba kerülő
fedlapnál a betongallér az aszfalt kopóréteg alsó szintjéig kell elkészíteni. A
fedlap magasságát rendezési terv szerint kell meghatározni, de zöldterület
esetén 5 cm-rel emelkedjen ki a környező terepszinttől.
 Gravitációs törzshálózaton, csak víz és bűzzáró fedlapok alkalmazhatóak.
 A fedlap és keret nem szennyeződhet aszfalttal, illetve betonnal. Amennyiben
mégis szennyeződik, az idegen anyagot azonnal és maradéktalanul el kell
távolítani.
 Árvízveszélyes területen, illetően a csapadékvíz bejutás szempontjából
veszélyeztetett aknáknál vízzáró aknalefedést kell kialakítani. A problémás
helyeket az Üzemeltetővel kell dokumentáltan leegyeztetni.
 Aknafenék: A csőátmérőnek és a vezeték iránytöréseinek megfelelően
kialakított előre gyártott aknafenék elem. A folyóka a cső teljes átmérőjének
megfelelően „U” szelvényű. Kiválasztásnál figyelemmel kell lenni a tervezett
vagy a későbbiekben lehetséges csatlakozásokra.
 Az aknán belüli iránytörések csak hidraulikailag kedvező ívvel tervezhetők és
építhetők.
 A befolyó és elfolyó víz mozgásiránya egymással 90°-nál kisebb szöget nem
zárhat be.
 A folyásfeneket úgy kell kiképezni, hogy hidraulikus sugara ne legyen kisebb,
mint az elfolyó cső hidraulikus sugara. Az elfolyó cső átmérője nem lehet
kisebb, mint a befolyó cső átmérője.
 Aknamagasító elem: DN100 cm-es belső átmérőjű csaphornyos kivitelű.
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 Szűkítő elem: A felső szűkítő belépő nyílásmérete a fedlapnak megfelelően
Ø60 cm-es (DN 100/62,5/60 FSZ) legyen és excentrikus kialakítású a lemászás
könnyítésére. Szükség esetén kisebb magasságú elem alkalmazható.
 Aknahágcsó: a beton tisztító aknák mászhatóságát tömör acél anyagú,
műanyag bevonattal ellátott, oldalcsúszás ellen biztosított acélhágcsók
beépítésével kell megoldani. A legalsó fok a folyásfenéktől (padkától)
legfeljebb 50 cm magasságban lehet. A vízzárósági próbát a hágcsóbevésés
után kell elvégezni.
Az aknahágcsó helyett nem fogadhatók el az alumínium létrák, mert azok még
a D600 mm-es fedlapok esetén is akadályozzák a lejutást, munkavégzést.
 Bukóakna:
♦ 75 cm bukásig (folyásfenék szinttől mérve) aknán belül.
♦ 75 cm feletti bukásnál, DN200 mm-es átmérőjű gerinc esetén aknán
kívül elhelyezett ejtőcsöves kialakítással (bekötések esetén is). Az
ejtőcsövet betonba kell ágyazni, az ejtőcső az aknafaltól max. 30 cmre lehet. DN200 mm-nél nagyobb gerincnél az ejtőcsöves kialakítás
nem megengedett.
 Az aknának vízzáró kialakításúnak kell lennie. A betonaknák fenékelemének
belső felületét kopásálló bevonattal kell ellátni.
 A beton tisztítóaknák elemeinek összeillesztésénél flexibilis anyag
használható. A beton tisztítóaknák belső munkálatainál csak szulfátálló
cement használható.
 Az alkalmazott betont a kénhidrogén képződés szempontjából is mértékadó
osztály szerint kell megválasztani. Külön vizsgálandó a talaj és talajvíz
szulfáttartalma. Agresszív talajvíz esetén csak S54 cementadagolással készített
akna fogadható el.
 A vízzárósági vizsgálat és értékelés gravitációs hálózat esetén az érvényben
lévő szabványok alapján történik.
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S-8. ábra ”C” típusú előre gyártott 100-as gravitációs beton akna
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S-9. ábra ”F” típusú előre gyártott 100-as gravitációs ejtőcsöves bukó beton akna

63
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégbíróság: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 14-10-300050
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

S-10. ábra Csillapító akna típusterve
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16. Műanyag tisztítónyílás kialakítása
 A tisztítónyílás olyan kialakítású legyen, hogy a függőleges irányú
erőhatásokból keletkező terheléseket törés nélkül viselje (teleszkópikus
kialakítás).
 A tisztítónyílásoknál az öntöttvas fedlapkeret alá beton megerősítést kell
készíteni.
 A lefedés nem terhelheti a műagyag szerkezetet.
 Előírások alapján minden második tisztítóként alkalmazható.
 A műanyag tisztító idomok fedlapszintjét, a későbbi süllyedések
megakadályozása miatt, 1,20x1,20x0,20 m vasbeton gallérral kell körülvenni.
 Tisztítónyílások beépítésénél elfogadható az alul D400 mm-es, a felső 80cm-en
D315 mm-es gumiteleszkópos kialakítású KG-PVC anyagú, mindkét oldali
tisztíthatóságot és vizsgálatot is biztosító, aknafedlapos tisztítónyílás
beépíthető műtárgyat, gyártói előírás szerint.

S-11. ábra Tisztítóakna típusterve D400/315 KGA
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17. Általános villamos-, irányítástechnikai és informatikai követelmények
17.1. Tervek
 Tervek készítésének igénye
Villamos kiviteli terv
♦ új kapcsolószekrény építésekor minden esetben
♦ régi kapcsolószekrények felújítása során, amennyiben a csere új, több
funkció ellátására alkalmas berendezésekre történik
Irányítástechnikai rendszerterv
♦ önálló telephellyel rendelkező végpontok üzemirányító programba
történő implementációja során (pl. tolózáraknák, nyomásfokozók,
medencék, vízművek, szennyvízátemelők, szennyvíztisztító telepek)
 Tervek tartalma
Villamos kiviteli terv
♦ Műszaki leírás
♦ Telepítési anyagjegyzék
♦ Kábeljegyzék
♦ Kábel összefüggési tervek
♦ Kezelési és karbantartási utasítás
Irányítástechnikai rendszerterv
Előzetes irányítástechnikai rendszerterv, amely az alábbiakat tartalmazza:
♦ A tervezett kommunikációs útvonal műszaki rajz formájában
(milyen eszköz, milyen adatátviteli kapcsolattal honnan és hova
kommunikál)
♦ A tervezett kommunikációs útvonal terv kiegészítése műszaki leírás
formájában (a kommunikáló eszközök azonosítása IP címek
megadásával)
♦ A kialakítandó IP alhálózat címzésével kapcsolatban minden esetben
előzetesen egyeztetni kell a DRV Zrt. Informatikai Osztály
Rendszerüzemeltetési csoportjával. it_rendszeruzemeltetes.hu
♦ Telephelyi/végponti eszközök:
 A tervezett villamos kapcsolószekrényben felhasználandó
irányítástechnikai eszközök listája (pl. PLC(k), modem(ek)
típusa, pontos megnevezése)
 A tervezett PLC(k) I/O lista(ja)
 PLC(k) szoftverleírás(a): részletes működési leírás, amely
tartalmazza, hogy mely jeleket, illetve parancsokat kezelne a
PLC(k) milyen logikai összefüggés alapján
♦ Amennyiben az üzemirányító rendszert is érint a kivitelezés, akkor:
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Alkalmazni kívánt szoftverek feltüntetése (VisionX,
WebScada4)
A PLC(k)-től átvehető irányítástechnikai jelek listája (milyen
parancs csomagokat (szeretne) beküldeni az üzemirányító
rendszerbe a PLC programozó)
Az üzemirányító rendszer által kezelendő parancsok listája
A tervezett program részletes működésének leírása (mi mit és
milyen logikai elv alapján vezérelne)

A jóváhagyott előzetes terv alapján megvalósult végleges irányítástechnikai
rendszerterv, amely az alábbiakat tartalmazza:
♦

♦

♦

A végleges kommunikációs útvonal műszaki rajz formájában
(milyen eszköz, milyen adatátviteli kapcsolattal honnan és hova
kommunikál)
A végleges kommunikációs útvonal terv kiegészítése műszaki leírás
formájában (a kommunikáló eszközök azonosítása IP címek
megadásával)
Telephelyi/végponti eszközök:
 A
villamos
kapcsolószekrényben
felhasznált
irányítástechnikai eszközök listája (pl. PLC(k), modem(ek)
típusa, pontos megnevezése)
 PLC(k) I/O lista(ja)
 PLC(k) szoftverleírás(a): részletes működési leírás, amely
tartalmazza, hogy mely jeleket, illetve parancsokat kezel a
PLC(k) milyen logikai összefüggés alapján.
 PLC
forráskódok
(digitális
formában
it_rendszeruzemeltetes.hu)
− A PLC program azon részeinél megengedhető a
titkosítás, ami nem akadályozza a vezérlő program
módosítását, javítását, funkció bővítését. (pl. a
kommunikációs protokoll, ha az szabadon
paraméterezhető).
− A teljes program titkosítása TILOS!
− Az átvételt és a kifizetést követő módosítások esetén
is elvárás a források átadása!
 Modem
programok
(digitális
formában
it_rendszeruzemeltetes.hu)
 SIM kártya jegyzőkönyv, amelynek tartalmaznia kell
− a telepítés pontos helyét
− a mért térerőt
− a SIM kártya IMEI számát.
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Amennyiben az üzemirányító rendszert is érintett a kivitelezés,
akkor:
 Az alkalmazott szoftver feltüntetése (VisionX, WebScada4)
 A PLC(k)-től átvett irányítástechnikai jelek listája (milyen
parancs csomagokat küld be az üzemirányító rendszerbe a
PLC programozó)
 Az üzemirányító rendszer által kezelt parancsok listája
 Az elkészült program részletes működésének leírása (mi mit s
milyen logikai elv alapján vezérel)
 A megvalósult üzemirányító rendszer paraméter képei. (Így a
kezelők számára teljesen egyértelmű lesz, hogyan kell
paraméterezni az adott funkciót.)
 Nyilatkozat arról, hogy az elkészült munka minden pontban
megfelel a DRV Zrt. által megszabott üzemirányító szoftver
rendszertervének (Vision program alkalmazása esetén a
Vision rendszertervnek, Webscda4 esetén a Scada
rendszertervnek)
 Tervek véleményeztetése
A Villamos tervek véleményezését a DRV Energetikai Csoportja végzi.
Az Irányítástechnikai és informatikai rendszertervek véleményezését az
Informatika rendszerüzemeltetési csoportja, a Műszaki Üzemviteli Osztály
Központi elektronikai csoportja és az irányítástechnikai főmunkatárs végzi.
♦

17.2. Villamos kapcsolószekrény
 Elhelyezés:
A villamos szekrények elhelyezésére megfelelő épület, illetve helyiség az
amelynek:
♦
♦

szellőzése biztosított
esetleges karbantartások és javítások elvégzésére alkalmas
(alapterülete nem túl kicsi, tehát nyitott szekrényajtók mellett is
elegendő hely marad a munkavégzésre)

Amennyiben a telephelyen nincs megfelelő épület, akkor a villamos
szekrények elhelyezése csak is kizárólag földfelszín felett történhet.
 Anyaga:
Kültéri kivitelű, szigetelt, UV és időjárás állónak kell lennie, esővédő
tetővel, kulccsal nyitható ajtóval, beépített szerelőlappal és belső ajtóval
ellátva.
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Elvárt mechanikai védettség: IP55
 Melegedés, pára elleni védelem:
A kapcsolószekrények belsejében keletkező hőmérséklet- illetve
páratartalom ingadozások hatását kényszerszellőztetéssel (min. IP54
védettségű ventilátoregység, amely egy ventilátorból, védőrácsból és
szűrőből áll) és fűtőellenállások beépítésével kell kiküszöbölni. A szekrény
optimális belső hőmérsékletének beállítására termosztát beépítése
szükséges.
 Belső kialakítás:
♦ Az elosztóba fázisonként B+C osztályú túlfeszültség levezető
beépítése.
♦ Aggregátor csatlakozás hely kialakítása.
♦ A PLC-t külön egy „D” osztályú túlfeszültség levezetővel is védeni
kell.
♦ A betápláló feszültség meglétét fázisvédelmi elektronikának kell
figyelnie, melynek jele a PLC digitális bemenetére kell kapcsolódnia.
♦ Az elosztóra egy egyfázisú és egy háromfázisú áramvédő relé által is
védett szervizdugalj kerüljön.
♦ A PLC tápellátása rövidzár-védett tápegységgel történjen, a
szünetmentesség akkumulátorokkal legyen biztosított. pl. BT12M7.OAT (Leader Energy)
♦ A kiemelt fontosságú mérők és a GPRS modem tápellátásának is
szünetmentesnek kell lennie.
♦ Opcionális (kezelendő technológia függvénye):
 A
szivattyúk
védelmét
szivattyúnként
motorvédő
készüléknek kell felügyelnie.
 Amennyiben technológiailag szükséges a szagtalanító
rendszer kiépítése, akkor az elosztó biztosítja a biofilterek és a
szagtalanító berendezések megtáplálását is.
17.3. Javasolt berendezések:
 Villamos adatok mérése: Schneider gyártmányú, PM1200 típusú hálózati
analizátor vagy ezzel egyenértékű berendezés szükséges, amely sorosan
(RS 485 vagy ethernet felületen) kapcsolódik a PLC-hez.
 PLC: Siemens S7 sorozat (egyszerűbb végpontoknál S7 1200, összetettebb,
bonyolultabb rendszerek esetén S7 1500)
 Modem: M2M Modem Plus
A modemekbe kerülő SIM kártyákat a DRV biztosítja.
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A telepítés során jegyzőkönyvet szükséges készíteni, amelynek
tartalmaznia kell:
 a telepítés pontos helyét
 a mért térerőt
 a SIM kártya IMEI számát.
♦ A SIM jegyzőkönyvet mellékelni kell az Irányítástechnikai
rendszertervhez!
 Nem megfelelő (min. -66 dBm) térerő esetén irányított antenna szükséges,
javasolt típus: LPA922-4G szélessávú, nagy nyereségű, irányított antenna,
790 – 2690 MHz vagy ezzel egyenértékű.
 Opcionális (kezelendő technológia függvénye):
♦ Frekvenciaváltó: Danfoss gyártmány
♦ Mennyiségmérő: Siemens gyártmányú indukciós mérő
♦ Szintmérő: Dataqua hidrosztatikus szinttávadó, amelynek jele a PLC
analóg bemenetére kapcsolódik. Fedővédelem kialakítása 3 db
szintkapcsoló telepítésével kell, hogy történjen.
♦

17.4. Kommunikáció
 Vezetékes kommunikáció
Telephelyeken belül (pl. szennyvíztisztító
kommunikációs csatorna preferált.

telep)

a

vezetékes

Épületeken belül réz, épületeken kívül optikai kábel használata az elvárás.
Réz kábel használata esetén min. Cat 6-os UTP kábel az elvárás. Az
fali kábeleket kábelrendezőben kell végződtetni, a kábelrendező és
az aktív eszköz között UTP patch kábelt kell használni.
♦ Optikai kábel használata esetén egymódusú (monomódusú) kábel
használata az elvárás. Az optikai kábeleket kábelrendezőben kell
végződtetni, a kábelrendező és az aktív eszköz között optikai patch
kábelt kell használni.
♦ Aktív eszközök: A hálózatba integrál aktív hálózati elemek (switch,
router) esetén gyártói elvárás nincs, de tilos az otthoni használatra
tervezett (SoHo) eszközök alkalmazása. A meghibásodási
lehetőségek minimalizálása miatt, törekedni kell az aktív eszközök
számának alacsonyan tartására.
 Vezeték nélküli kommunikáció
♦ A végpontok és a DRV üzemirányító szerverközpont(ok) között a
kommunikációt GSM-adat alapon kell megvalósítani, – elégtelen
térerő esetén – irányított antennával szerelt modemmel.
♦
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Tilos a WIFI kommunikáció és az SMS alapú kommunikáció
alkalmazása!
♦ A folyamatirányító szerver és a végpontok közötti kommunikáció
esetén a GSM végpontokat közvetlenül IP hálózaton kell
megszólítani, amire a DRV Zrt. hálózata fel van készítve.
♦ A kialakítandó IP alhálózat címzésével kapcsolatban minden esetben
előzetesen egyeztetni kell a DRV Zrt. Informatikai Osztály
Rendszerüzemeltetési csoportjával. it_rendszeruzemeltetes.hu
♦ A végpontok általános esetben telephelyenként értendők. Az ettől
való eltérést és annak okát az Irányítástechnikai rendszertervben
kérjük jelezni!
♦ A DRV Zrt. saját zárt APN-el rendelkezik, amihez a SIM kártyákat a
DRV Zrt. biztosítja. Az APN csomagforgalmi korlátos ezért
törekedni kell az adatforgalom minimalizálására.
♦ A SIM kártyák telepítése során jegyzőkönyvet szükséges készíteni,
amelyben fel kell tüntetni a mért térerőt és a SIM kártya IMEI számát
is. A beüzemelést követően a SIM jegyzőkönyvet mellékelni kell a
végleges Irányítástechnikai rendszertervhez!
♦ A végpontoknál két irányú kommunikációt kell megvalósítani, ami
azt jelenti, hogy ha pl. a központ és a végpont között kiesik a
kapcsolat, akkor a technológiailag soron következő objektummal
meglévő kapcsolat miatt zavartalan maradjon az üzem.
♦ A PLC programokat úgy kell elkészíteni, hogy az tudja kezelni a két
irányú — a központ és a technológiailag kapcsolódó objektum felé is
– kommunikációt.
 Webscada 4 üzemirányító szoftverbe való implementáció esetén
♦ A végpontokat az üzemeltetési területen belül való elhelyezkedése
és ágazata (ivóvíz/szennyvíz) alapján kell a területi scada
alközpontba integrálni.
♦ Az illetékes alközpont megadása a tervek véleményezése során
egyedileg lesz megadva a DRV Zrt által.
 Vision X üzemirányító szoftverbe való implementáció esetén
♦ A kommunikáció kiépítése Siófoki szerverközponttal történik.
♦

17.5. Üzemirányító rendszer
 WebScada 4 üzemirányító szoftverbe való implementáció esetén
♦ A projekte(ke)t a DRV Zrt. által megadott alközpontok
valamelyikébe kell beilleszteni, igazodva azok felépítéséhez. Az erre
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vonatkozó elvárásokat a WebScada üzemirányító rendszer terv
tartalmazza.
♦ Az implementálás részeként az új projekteket ugyanolyan
minőségben a központi webScada szervereken is meg kell jeleníteni.
♦ Az elkészült projektek forráskódját digitális formában át kell adni a
DRV Zrt.-nek.
♦ it_rendszeruzemeltetes.hu
 Vision X üzemirányító szoftverbe való implementáció esetén
♦ A projektet a központi Vision teszt rendszerbe kell implementálni.
Az erre vonatkozó elvárásokat a Vision üzemirányító rendszer terv
tartalmazza.
♦ Az elkészült projektek forráskódját digitális formában át kell adni a
DRV Zrt.-nek.
it_rendszeruzemeltetes.hu

17.6. Üzemirányító számítógépek specifikációja
Tilos a DRV Zrt. Informatikai Osztály Rendszerüzemeltetés Csoportjával
történt egyeztetés nélkül folyamatirányító gépet elhelyezni a DRV Zrt.
telephelyein!
Tilos a DRV Zrt. Informatikai Osztály Rendszerüzemeltetés Csoportjával
engedélye nélkül az informatikai hálózatra bármilyen hálózati eszközt,
kliens számítógépet, szervert rákötni.
Kapcsolatfelvétel: it_rendszeruzemeltetes.hu

HP Z2 Small Form Factor G4 Workstation
Operációs
rendszer

Windows 10 Pro 64 - HP recommends Windows 10 Pro.
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Processzor

Intel® Core™ i5 8500 with Intel® UHD Graphics 630 (3
GHz base frequency, up to 4.1 GHz with Intel® Turbo
Boost Technology, 9 MB cache, 6 cores)

Tápegység

250W 92 % hatékonyság

Memória

8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB)

SSD meghajtó

256 GB HP Z Turbo Drive PCIe® SSD

Videó kártya

NVIDIA Quadro® P400 2GB Graphics Card

Optikai
meghajtó

Nincs

Billenytűzet

HP USB Business Slim Keyboard

Egér

HP USB Optical Mouse

Garancia

HP 3/3/3 SFF Warranty

Ár

nettó 290 000 Ft (tájékoztató jellegű)

HP 1FH50AA EliteDisplay E273
Méret

27 hüvelyk (68,58 cm)

Bemeneti
csatlakozó

1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2

Felbontás

FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)

Ár

nettó 73 928 Ft (tájékoztató jellegű)
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18. Épületvillamossági tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei
18.1. Építési engedélyezési tervdokumentáció
 Az építési engedélyezési terv épületvillamossági része a vonatkozó és
érvényes jogszabályok alapján készül, a továbbiakban a tartalomra leírtak
ezen jogszabályokkal együtt kezelendők.
 A tervdokumentáció készítése során a villamos szakági műleírást
összeállító villamos tervező konzultál és egyeztet a társtervezőkkel (építész,
tartószerkezeti tervező, épületgépész tervező, tűzvédelmi tervező, stb.) A
szakágak kölcsönös összefüggései vonatkozásában, különös tekintettel a
villamos
készülékek,
berendezések
elhelyezésére,
helyés
teljesítményigényére, működtetésére, a villamos vezetékek fő
nyomvonalainak kialakítására, a nyomvonalak épületszerkezeti
vonatkozásaira (pl. áttörések), a villamos hálózatról történő lekapcsolásra,
szükség szerint a tűzjelzésre, valamint a hő- és füstelvezetésre is
kiterjedően. Foglalkozik az erősáramú, valamint az un. gyengeáramú:
infokommunikációs, beépített tűzjelző, beléptető, kamera-megfigyelő,
elektronikus vagyonvédelmi, tájékoztató, épületgépészeti automatika,
épületfelügyeleti rendszerekkel és az egyéb villamos épülettechnikai
rendszerekkel, valamint ezek funkcióival. Egyeztet a villamos energia
ellátás módjáról a megrendelővel és a területileg illetékes hálózati
engedélyessel, az egyeztetések eredményeit dokumentálja.
 Az épületvillamossági munkarész műszaki leírást tartalmaz, mely ismerteti
a következőket:
♦ Az épület villamos teljesítményigénynek meghatározása a
különböző fogyasztói csoportoknak megfelelő bontásban.
♦ A villamos (üzemi és tartalék) energiaellátás megoldása, a megújuló
energiaforrások alkalmazásának, a villamos energiával való ésszerű
gazdálkodásnak lehetőségei, a villamos hálózatra csatlakozás módja.
♦ Az elosztóhálózatok elvi kialakítása az elosztó berendezések
telepítési helye.
♦ Az üzemi és tartalékvilágítás, szükség esetén térvilágítás,
díszvilágítás megoldása és minőségi jellemzői.
♦ Az erőátviteli berendezések.
♦ A gépek, készülékek és berendezések vezérlésével és
szabályozásával kapcsolatos elvi megoldások, a gépészeti
automatika, épületfelügyeleti és épülettechnikai rendszerek.
♦ A hiba(érintés)védelmi, villámvédelmi és túlfeszültség-védelmi,
valamint egyéb zavarvédelmi rendszerek elvi megoldásai.
♦ Az épület villamos berendezéseinek létesítési, védettségi előírásai, a
szerelésmódok és lehetőségek.
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Az épület un. gyengeáramú: infokommunikációs, beépített tűzjelző,
beléptető, kamera-megfigyelő, elektronikus vagyonvédelmi,
tájékoztató, épületgépészeti automatika, valamint épületfelügyeleti
rendszer, és az egyéb villamos épülettechnikai rendszerek.
 Az épületvillamossági tervfejezet alapesetben nem tartalmaz rajzi anyagot,
de a tervezett létesítmény nagyságától, a feladat bonyolultságától függően
tervezői megítélés alapján erre szükség lehet (pl.: fővezeték terv, villamos
elosztó berendezések telepítése, fővezetéki nyomvonalak stb.). A rajzi
munkarész ábrázolható az építész tervlapokon, vagy önálló rajzokon is.
 A fentieken kívül az építési hatósági engedélyezés alapjául szolgáló építési
engedélyezési dokumentáció villamos munkarésze a beépítendő anyagok,
készülékek, berendezések részletes műszaki követelményeit, specifikációját
nem tartalmazza, ennek elkészítése ezen munkafázis kötelező tartalmán
felüli tervezési tevékenységnek minősül és a Megrendelő igénye esetén az
alapszolgáltatáson felüli külön szolgáltatásként készíthető el.
 Az építési engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó szakhatósági engedélyezési
dokumentációk tartalma a szakhatósági eljárás követelményeinek
megfelelően a fentiektől különbözhet.
♦

18.2. Kivitelezési tervdokumentáció
Minden esetben épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell
készíteni, ha az építmény villamos teljesítményigénye 7 kW-nál nagyobb. A
tervdokumentáció a vonatkozó és érvényes jogszabályoknak megfelelően
állítandó össze, a továbbiakban a követelményekre leírtak azokkal együtt
kezelendők.
Az épületvillamossági erősáramú rendszerek tervdokumentációjának
alap-szolgáltatásként elkészítendő kötelező tartalma:
 A kiviteli terv készítése során a tervdokumentációt készítő villamos tervező
adatokat ad és kap, konzultál és egyeztet a társtervezőkkel (építész,
tartószerkezeti tervező, épületgépész tervező, tűzvédelmi tervező,
technológiai tervező, környezetvédelmi tervező stb.) a szakágak kölcsönös
összefüggései vonatkozásában. Az egyeztetések és adatszolgáltatások
különös tekintettel kiterjednek a villamos készülékek, berendezések
teljesítmény- és működtetési igényeire, elhelyezésére, helyigényére, a
villamos vezetékek nyomvonalainak kialakítására, a nyomvonalak
épületszerkezeti vonatkozásaira (pl. áttörések), a villamos hálózatról
történő lekapcsolásra, szükség szerint a tűzjelzésre, valamint a hő- és
füstelvezetésre. A villamos tervező a tervezési munkát az egyes
épületvillamossági alrendszerek összefüggéseinek, egymásra épülésének
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(pl. informatikai hálózat és beléptető rendszer, vagy informatikai hálózat és
IP alapú videó megfigyelő rendszer, stb.) figyelembevételével végzi, a
kiviteli tervdokumentációban ezeket a kapcsolatokat pontosan megjeleníti.
 Alapszolgáltatásként az épületek un. gyengeáramú: infokommunikációs,
beépített
tűzjelző,
beléptető,
kamera-megfigyelő,
elektronikus
vagyonvédelmi, tájékoztató, épületgépészeti automatika, valamint
épületfelügyeleti rendszereinek és egyéb villamos épülettechnikai
rendszereinek elvi kialakítását rendszerként, blokkvázlat szerű sémákkal,
ezek készülékeinek alaprajzi megjelölésével és fő nyomvonalaival, de
készülék- és berendezés specifikus rendszertechnikai és részlettervek
nélkül kell elkészíteni a továbbiakban található részletes leírás szerint.
 Ha ezt a Megrendelő igényli, a kötelező alapszolgáltatáson felüli kiegészítő
szolgáltatáshoz tartozó munkarészeket külön leírásban kell rögzíteni.
 Az erősáramú rendszerek tervdokumentáció az alábbi dokumentumokból
áll:
♦ Előlap
 Az előlap a tervezés tárgya mellett tartalmazza a megrendelő
megnevezését, valamint a tervező nevét, tervezési
jogosultsági adatait, aláírását, elérhetőségét és a
tervdokumentáció elkészítésének dátumát.
♦ Tartalomjegyzék
 A tartalomjegyzék felsorolásszerűen tartalmazza a
tervdokumentáció egyes tervlapjainak pontos megnevezését,
tervszámát és aktuális verziószámát, valamint azok
elkészítéséhez, vagy módosításához tartozó dátumot.
 A tartalomjegyzéket a dokumentáció egyes részeinek
módosítása esetén folyamatosan aktualizálni kell.
♦ Előzmény iratok szükség szerint módosításokkal kiegészített
tervezet
 A lényeges társtervezői, megrendelői, hatósági, stb.
egyeztetések jegyzőkönyveit, emlékeztetőit, főbb adatait
dokumentálni kell.
♦ Műszaki leírás, számítások szükség szerint
 A műszaki leírásban szerepel a tervezés tárgya, az építmény
helye, címe, megnevezése, a tervező neve, címe, elérhetősége,
kamarai jogosultsági adatai, annak kinyilvánítása, hogy a
tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó
jogszabályoknak,
jogszabályi
követelményeknek,
szabványoknak, eseti hatósági előírásoknak.
 A vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás esetén a
műszaki leírásban rögzíteni kell, hogy az eltérések esetében az
alkalmazott műszaki megoldás a szabványossal legalább
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♦

♦

egyenértékű. A műszaki leírás tartalmazza azt is, hogy a
kiviteli terv az építési engedélyezési tervvel összhangban van,
illetve attól mennyiben tér el.
 A műszaki leírás tartalmazza a villamos berendezés
kialakításának fő elveit, az épület villamos felszereltségének
részletezését. Kitér a hiba (érintés) és villámvédelemre,
szükség szerint EMC és zavarvédelemre.
 Dokumentálni kell a fővezetékekre vonatkozóan a
terhelhetőségre és a feszültségesésre készült számításokat,
valamint a világítási berendezésekre elkészített számításokat
és méretezéseket.
Árazatlan költségvetés kiírás
 A tervdokumentációban meghatározott tervtartalmakra
műszaki és mennyiségi adatokat tartalmazó tételes árazatlan
költségvetési kiírást kell készíteni.
Rajzdokumentáció, tervek, tervlapok
 A villamos kiviteli tervdokumentáció a műszaki leíráson
kívül méretarányos tervrajzokat tartalmaz az épület
valamennyi szintjének, valamint az épületen kívüli, a tervezés
tárgyát képező területnek erősáramú és gyengeáramú
villamos berendezéséről, hálózatáról.
 A különálló tervlapokon szerepeltetni kell az aktuális
verziószámot és dátumot, továbbá a méretarányos rajzos
dokumentumokon a méretarányt, valamint az együttműködő
összes szakági tervező nevét szakáganként.
 Az alaprajzokon és a külső villamos terven meg kell jeleníteni
minden, a szerelés tárgyát képező villamos készüléket,
berendezést, csatlakozási pontot, ezek elhelyezésére,
áramköri kiosztására, a szerelés módjára vonatkozó
információkkal. Fel kell tüntetni a módosításokkal kiegészített
tervezet vezetékek fő nyomvonalait áramköri azonosítókkal,
áramkörönkénti részletezés nélkül, védőcsöveiket és
tartószerkezeteiket vízszintes és függőleges értelemben,
meghatározva ezek nyomvonalváltozásait is.
 A tervrajzok méretarányát úgy kell megválasztani, hogy azok
kinyomtatott formában áttekinthetőek, az azokon szereplő
feliratok és rajzjelek tisztán láthatóak legyenek. Ennek
elősegítésére egyes részletekről – szükség esetén – az
alaprajzok léptékétől eltérő léptékű részletrajzokat kell
készíteni.
 A közcélú hálózattól indulóan az ellátó villamos
energiaforrások csatlakozási pontjától kezdődően – az
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elszámolási fogyasztásmérést is beleértve – fővezeték terven
kell ábrázolni a hálózat elvi kialakítását, megadva a jellemző
műszaki adatokat (vezeték keresztmetszetek, anyagok,
hosszak, készülékek, berendezések névleges feszültségére,
áramnemre,
frekvenciára,
terhelhetőségre,
zárlati
szilárdságra, stb. vonatkozó adatokkal.) Ezen a terven – de a
műszaki leírásban is – szerepeltetni kell az építmény beépített
és egyidejű, üzemi és tartalék villamos teljesítmény adatait,
feltüntetve a hiba(érintés) védelem módját. Szerepeltetni kell
a tervezési terület különböző helyiségei, terei által
meghatározott
tűzvédelmi
környezeti
feltételeket,
védettségre, elhelyezésre, villamos szerelésre vonatkozó
követelményeket, igényeket, specifikációs adatokat.
A villamos elosztó berendezések kapcsolási rajzain fel kell
tüntetni az áramköri kiosztást a fáziskiosztással együtt. Meg
kell adni a névleges feszültségre, áramnemre, frekvenciára,
terhelhetőségre, zárlati szilárdságra, érintés(hiba) védelemre
vonatkozó adatokat, az elosztók fő méreteit, az
elhelyezésükre, felszerelésükre vonatkozó utasításokat.
Távvezérlés, működtetés, mérés és szabályozás esetén ezek
megoldásait áramút tervben, sémákban kell ábrázolni.
A tervnek tartalmaznia kell a külső és belső villámvédelemre,
túlfeszültségvédelemre,
szükség
esetén
EMC
és
zavarvédelemre
vonatkozó
megoldásokat,
rajzokat,
leírásokat.

FONTOS! A kiviteli tervnek tartalmaznia kell - ha értelmezhető 1. aggregátor csatlakoztatásának megoldását.
2. Digitális hálózati analizátort (fogyasztás és teljesítmény mérés)
3. az alkalmazott fényforrások LED kialakítással
4. Alkalmazható fogyasztásmérő: Lumel gyártmányú NR30 (122100M0)
vagy ND30 (112100M0) fogyasztásmérő, 1A szekunder áramú
áramváltóval. Az ND30 (beltéri, ajtóba építhető) változat kiválthatja a 2es pontban jelölt hálózati analizátort, a vonatkozó MEKH rendelet
figyelembe vételével.
5. Tervezői nyilatkozatot, hogy a terv a 2-es fejezetben előírtaknak
mindenben megfelel, illetve ha van eltérés, annak indoklását.
 Az épületvillamossági erősáramú kivitelezési tervdokumentáció néhány
tervrészletének további részletezése:
♦ Erősáramú rendszerek
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Jelmagyarázat: a tervlapokon szereplő rajzjelek szöveges
magyarázata, az alkalmazott készülékek és anyagok
típusának és elvárt jellemző adatainak meghatározása.
Nyomvonaltervek: az erősáramú villamos készülékek,
szerelvények, villamos csatlakozással rendelkező egyéb
berendezések, a vezetéktartó szerkezetek és a főbb
vezetéknyomvonalak mérethelyes ábrázolása 1:50 vagy 1:100
(különleges esetekben attól eltérő) léptékben.
Földelési nyomvonalterv: a földelő rendszer elemei és vezetői
nyomvonalának ábrázolása 1:100 vagy 1:200 (különleges
esetekben attól eltérő) léptékben, az alkalmazott szerkezetek
anyagminőségének és elhelyezési módjának megadásával.
Erősáramú fővezetéktervek: a berendezéshez tartozó
energiaforrások, energia átalakítók, főelosztók, elosztók és
nagy fogyasztók (liftek, hűtőgépek stb.) elhelyezésének, az
azokat összekötő fővezetéki hálózatnak ábrázolása az épület
szintjeit illetve vízszintes és függőleges tengelyeit feltüntető
fa- struktúraszerű ábrán, az elosztók, nagy fogyasztók
tervjeleinek,
teljesítményigényének,
a
fővezetékek
keresztmetszetének és hosszának feltüntetésével.
Elosztó tervek: a villamos elosztó berendezések kapcsolási
rajzai, szükség esetén áramút-rajzai a villamos készülékek és
a berendezések jellemzőinek (névleges áram, zárlati
szilárdság, védettség, méretek stb.) továbbá a táplált
áramkörök jellemző értékeinek (beépített és egyidejű
teljesítményigény,
névleges
áram,
vezetéktípus,
vezetékszerkezet,
stb.)
megadásával,
konkrét
típusmegjelöléssel, a készülékeket egyedi tervjel azonosítóval
ellátva. módosításokkal kiegészített tervezet
Elosztó berendezés szerkezeti vázlata, főbb méretei
készülékelrendezés
megadásával,
felirati
táblák
szövegezésével és elhelyezésével, az elosztó berendezés
felszerelésére, elhelyezésére vonatkozó információkkal,
sorkapocs-tervek és szerelési részletrajzok nélkül.

A fentiekben leírt tartalmakon túli részletezettségű
műhelyterv, sorkapocs-terv, elhelyezési terv, védelmi- és
részletterv, méretezés és számítás nem tartozik az
alapszolgáltatásként
elkészítendő
kivitelezési
tervdokumentáció kötelező tartalmához, ez a Megrendelő
külön igénye szerint készül.
Villámvédelem


♦
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Kiindulási adatok rögzítése, külső és belső villámvédelmi
intézkedések szempontjából figyelembe veendő építészeti,
tűzvédelmi, technológiai stb. paraméterek meghatározása, az
érvényes jogszabályokban előírt villámvédelmi terv készítése.
Villámvédelmi nyomvonalterv: a villámvédelmi felfogó,
levezető és földelő szerkezetek, nyomvonalak ábrázolása
1:100 vagy 1:200 (különleges esetekben attól eltérő) léptékben,
a rendelet vagy szabvány szerinti villámvédelmi besorolás és
fokozat,
valamint
az
alkalmazott
szerkezetek
anyagminőségének és elhelyezési módjának megadásával.
A nem norma szerinti villámvédelmi berendezés nem önálló
tervfejezet, a norma szerinti villámvédelmi berendezésre
vonatkozóan a kiviteli terveket önálló tervfejezetként, a
vonatkozó
szabványelőírásoknak
megfelelően,
az
alapszolgáltatáshoz nem tartozó külön szolgáltatásként
elkészítendő
kockázatelemzés
eredményeinek
figyelembevételével kell elkészíteni.

18.3. Az épületvillamossági ún. gyengeáramú rendszerek tervdokumentációinak
alapszolgáltatásként elkészítendő kötelező tartalma
 Infokommunikációs rendszer
 Beépített tűzjelző rendszer
 Beléptető rendszer
 Kamera-megfigyelő rendszer
 Elektronikus vagyonvédelmi rendszer
A
továbbiakban
részletezett
rendszerek
külön,
önálló
tervdokumentációként dokumentálandók!
A tervdokumentációk az alábbi dokumentumokból állnak: - Előlap Tartalomjegyzék - Műszaki leírás, számítások szükség szerint - Árazatlan
költségvetés kiírás - Rajzdokumentáció, tervek, tervlapok
 Infokommunikációs rendszer
♦ Előlap módosításokkal kiegészített tervezet
 Az előlap a tervezés tárgyán kívül tartalmazza a megrendelő
megnevezését, valamint a tervező nevét, tervezési
jogosultsági adatait, aláírását, elérhetőségét és a
tervdokumentáció elkészítésének dátumát.
♦ Tartalomjegyzék
 A tartalomjegyzéket a dokumentáció egyes részeinek
módosítása esetén folyamatosan aktualizálni kell.
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♦

♦

♦

Műszaki leírás, számítások szükség szerint
 Előzmények (előzetes információgyűjtés, megrendelői
igények-minőségi szintek meghatározása)
 A tervezett rendszer feladatainak, funkciójának, elvárt
szolgáltatásainak pontos ismertetése.
 A tervezett hálózat felépítésének felvázolása.
 Az alkalmazott szabványi háttér felsorolása.
 A csövezés, kábelezés előírásainak ismertetése – görbületi
sugár, húzási hosszak, zavarvédelem, túlfeszültség védelem .
 A csomóponti rendezőszekrény kiválasztási szempontjainak –
fali, álló, önálló, sorolható, vízszintesen, függőlegesen
rendezhető, stb.– bemutatása.
 Az aktív elemek műszaki jellemzőinek meghatározása.
 Meglévő berendezések, pl. telefon alközpont beruházáshoz
kapcsolt bővítése esetén a szükséges kártyák, modulok
felsorolása.
 A bővítési lehetőségek bemutatása.
 Javaslat a hálózat méréséhez használt műszerek típusára.
 A rendszer erősáramú tápellátásnak leírása
 A műszaki leírásban szerepel a tervezés tárgya, az építmény
helye, címe, megnevezése, a tervező neve, címe, elérhetősége,
kamarai jogosultsági adatai, annak kinyilvánítása, hogy a
tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó
jogszabályoknak,
jogszabályi
követelményeknek,
szabványoknak, eseti hatósági előírásoknak. A vonatkozó
szabványtól eltérő műszaki megoldás esetén a műszaki
leírásban rögzíteni kell, hogy az eltérések esetében az
alkalmazott műszaki megoldás a szabványossal legalább
egyenértékű.
Árazatlan költségvetés kiírás
 Az előzőekben meghatározott tervtartalmakra a teljeskörű
megvalósításhoz és átadásához szükséges műszaki és
mennyiségi
adatokat
tartalmazó
tételes
árazatlan
költségvetési kiírást kell készíteni.
Rajzdokumentáció, tervek, tervlapok
 A rendszer tervéhez telepítési és összefüggési rajzok
tartoznak.
 Az összefüggési rajzon fel kell tüntetni a külső csatlakozási
pontokat, a hálózati csomópontokat, a terepi végpontokat, s
az azok közötti kapcsolat kialakítását.
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A telepítési rajzoknak tartalmazniuk kell a (legalább M=1:200
méretarányú) léptékhelyes alaprajzokat, függőleges és
vízszintes nyomvonalakkal, IT eszközökkel (végpontok,
rendezőszekrények, szolgáltatói beállások)
 Az alaprajzi terveken a csövezés, ill. kábeltálcák nyomvonalán
fel kell tüntetni a tartalmazott kábel darabszámokat.
 Az
alaprajzi
terveket
pontos,
jól
értelmezhető
jelmagyarázattal kell ellátni.
 El kell készíteni a csomóponti rendezőszekrények rajzát.
módosításokkal kiegészített tervezet
 Elektronikus vagyonvédelmi rendszer
♦ Előlap
 Az előlap a tervezés tárgyán kívül tartalmazza a megrendelő
megnevezését, valamint a tervező nevét, tervezési
jogosultsági adatait, aláírását, elérhetőségét és a
tervdokumentáció elkészítésének dátumát.
♦ Tartalomjegyzék
 A tartalomjegyzéket a dokumentáció egyes részeinek
módosítása esetén folyamatosan aktualizálni kell.
♦ Műszaki leírás, számítások szükség szerint
 Előzmények, amelyeknek tartalmaznia kell a vagyonvédelmi
rendszer létesítésének okát.
 Az építmény (létesítmény) adatai, amelyeknek tartalmaznia
kell a vagyonvédelmi rendszer működését befolyásoló
lényeges adatokat.
 A felügyelet elvárt módját.
 Az alkalmazott eszközök leírását, paramétereit.
 Elvárt követelményeket a szoftveres megoldásra.
 A
rendszer
kezelésének
módját,
kezelőegységek,
munkaállomások számát, felhasználók számát, jogosultsági
szinteket.
 A berendezés felépítését és működési leírását, amelyek a
következők:
o Kockázatértékelés
- A rendszer szükségességének indoklása.
- Kezelés módját.
- Felhasználók számát.
o A vagyonvédelmi rendszer központ
- Elhelyezési helyének paramétereit,
- Felügyelet megoldásának módját.
o A távfelügyelet
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♦

♦

- Távfelügyeletei szolgáltató megnevezése, címe,
elérhetősége
- Adatátviteli út megoldásának módját.
o Eszközök elhelyezésének leírása, mely tartalmazza:
- Az eszközök elhelyezésének megoldásait
- Az eszközök azonosító jelzéssel való ellátásának
módját
o A vezetékezés leírása, mely tartalmazza:
- Az áramkörök vezetékeinek vezetését, rögzítési
módját
- Az alkalmazott vezeték fajtáját, típusát és minősítését.
o A tápforrások leírása, mely tartalmazza az elsődleges
és másodlagos tápforrások megoldásának módját,
különös
tekintettel
a
másodlagos
tápforrás
méretezésére.
o A műszaki leírásban szerepel a tervezés tárgya, az
építmény helye, címe, megnevezése, a tervező neve,
címe, elérhetősége, kamarai jogosultsági adatai, annak
kinyilvánítása, hogy a tervezett műszaki megoldások
megfelelnek a vonatkozó módosításokkal kiegészített
tervezet
jogszabályoknak,
jogszabályi
követelményeknek, szabványoknak, eseti hatósági
előírásoknak. A vonatkozó szabványtól eltérő műszaki
megoldás esetén a műszaki leírásban rögzíteni kell,
hogy az eltérések esetében az alkalmazott műszaki
megoldás a szabványossal legalább egyenértékű.
Árazatlan költségvetés kiírás
 Az előzőekben meghatározott tervtartalmakra a teljeskörű
megvalósításhoz és átadásához szükséges műszaki és
mennyiségi
adatokat
tartalmazó
tételes
árazatlan
költségvetési kiírást kell készíteni.
Rajzdokumentáció, tervek, tervlapok
 A vagyonvédelmi rendszer tervéhez telepítési, és
összefüggési rajzok tartoznak.
 A terveken szereplő eszközöket el kell látni azokat
egyértelműen jelölő azonosító számmal, jelöléssel
 Összefüggési rajzokon jelölni kell a központot, egyes
busvonalakat, bővítőket, érzékelőket, kezelési pontokat,
betápokat. A rajzot nem kell léptékhelyesen készíteni,
azonban a létesítmény épületeinek, építményeinek,
szintjeinek azon meg kell jelenni.
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A telepítési rajzoknak tartalmazniuk kell a (legalább M=1:200
méretarányú) léptékhelyes alaprajzokat, függőleges és
vízszintes nyomvonalakkal, vagyonvédelmi eszközökkel,
telepítési
magasságokat,
telepítésre
vonatkozó
megjegyzésekkel

18.4. Az épületvillamossági tervdokumentáció részét képező épületgépészeti
automatika és épületfelügyeleti rendszer kivitelezési tervdokumentációjának
alap-szolgáltatásként elkészítendő kötelező tartalma
 Előlap
♦ Az előlap a tervezés tárgyán kívül tartalmazza a megrendelő
megnevezését, valamint a tervező nevét, tervezési jogosultsági
adatait, aláírását, elérhetőségét és a tervdokumentáció
elkészítésének dátumát.
 Tartalomjegyzék
♦ A tartalomjegyzéket a dokumentáció egyes részeinek módosítása
esetén folyamatosan aktualizálni kell.
 Műszaki leírás
♦ Az automatika rendszer általános jellemzőinek, kiindulási adatok,
megrendelői igények leírása
♦ Az alkalmazott szabványi háttér felsorolása.
♦ Tervezői nyilatkozat arról, hogy a tervezett műszaki megoldások
megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és
hatósági előírásoknak
♦ Az épületfelügyeleti rendszerrel irányított és ellenőrzött
(légtechnika, hő- és füstelvezetés, fűtés, hűtés, vízgépészet, helyiség
hőmérsékletszabályozások
IRC,
VRV,
árnyékolók,
ablakmozgatások, villamos rendszerek felügyelete stb.)
♦ Erőátvitel, az automatika kapcsolószekrények energiaigényei,
normál, kiemelt, szünetmentes ellátás, az energia fogadás elosztás,
az erőátviteli leágazások rövidzárlat, túlterhelésvédelmek,
motorindítási módok, a készülékek energiaellátásának és
védelmének leírása
♦ A gépészeti elosztó berendezések telepítési helyeit, azok szerelési
módját, felépítését, tartalék helyigényét módosításokkal kiegészített
tervezet
♦ A gépek, készülékek és berendezések vezérlésével és
szabályozásával kapcsolatos megoldásokat
♦ A gépészeti rendszerek felépítését, működését, a vezérlő szoftver
megírásához szükséges információkat
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Tűzvédelmi tervfejezet a hő- és füstelvezetés kézi és automatikus
üzemének leírása, a tűzvédelmi vezérlések ismertetése külön kitérve
a tűzálló kábelezésre vonatkozó előírásokra
♦ Az épületfelügyeleti alállomások és a számítóközpont felépítését a
felügyeleti szoftver működésének és funkcióinak leírását,
♦ Az érintésvédelmi, villámvédelmi és túlfeszültség-védelmi, valamint
egyéb zavarvédelmi rendszerek megoldásait
♦ Szerelés, telepítés kábelezés kialakításának leírása
♦ A műszaki leírásban szerepel a tervezés tárgya, az építmény helye,
címe, megnevezése, a tervező neve, címe, elérhetősége, kamarai
jogosultsági adatai, annak kinyilvánítása, hogy a tervezett műszaki
megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, jogszabályi
követelményeknek, szabványoknak, eseti hatósági előírásoknak.
♦ A vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás esetén a műszaki
leírásban rögzíteni kell, hogy az eltérések esetében az alkalmazott
műszaki megoldás a szabványossal legalább egyenértékű.
 Árazatlan költségvetés kiírás
♦ Az automatika rendszer kivitelezéséhez szükséges szerelési
anyagok,
kábelezés,
kapcsolóés
alállomásszekrény,
épületfelügyeleti
számítógép,
szoftver,
hálózati
elemek,
alállomáselemek, automatika elemek szolgáltatások (programozás,
képgenerálás, üzempróbák és üzembe helyezés, gyártmány és
megvalósulási tervek elkészítése) specifikálása, tételes mennyiségi
kiírása
♦ A műszaki leírásban részletesen leírt, illetve a tervrajzokon ábrázolt
fő épületautomatikai villamos berendezések, készülékek, szerelési
anyagok illetve munkanemek, munkafolyamatok kiírása összevont
kiírási tételekkel, az ajánlatadáshoz ill átadáshoz szükséges műszaki
követelmények, anyagjellemzők és mennyiségek megadásával.
 Rajzdokumentáció, tervek, tervlapok
♦ Folyamatábrák, amelyek tartalmazzák a gépészeti rendszerek
felépítését, a motorok, fogyasztók, villamos és kalorikus alapadatait,
a motorvédelmeket, az indítási módokat, az irányítás digitális- és
analóg, ki- és bementi adatpontjait, az automatika elemek
felsorolását, a hálózati kép kialakítását
♦ Kapcsoló- és alállomásszekrény kiviteli tervek (az automatika
beszállító nem ismert, nem áll rendelkezésre a beépítésre kerülő
automatika rendszer konkrét típusának, automatika és alállomás
elemeinek specifikációja)
♦ A jellemző és meghatározó légtechnika, fűtés, hűtés, hő- és
füstelvezetés kapcsoló- és alállomásszekrényeinek típus tervei, az
erőátviteli, vezérlési megoldások követelményrendszerének rajzi
♦
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♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

megjelenítése, áramút és vezérlési tervek az automatika alállomások
és automatikaelemek nevesítése nélkül, anyagjegyzékkel, szekrény
elrendezéssel, kábeljegyzékekkel együtt
Kapcsoló- és alállomásszekrény gyártmány tervek (az automatika
rendszert kiválasztották, a beépítésre kerülő automatika rendszer
specifikációja rendelkezésre áll)
Az automatika kapcsoló- és alállomászekrények erőátviteli,
vezérlési, alállomás bekötési tervei, anyagjegyzékkel, szekrény
elrendezéssel, kábeljegyzékekkel együtt
Alaprajzi telepítési tervek, amelyek a gépészeti kapcsoló- és
alállomásszekrényeket, a fő kábeltálca nyomvonalakat, a gépészeti
rendszerek jelölését tartalmazzák, (az automatika alaprajzok a
villamos installáció terveivel közös rajzban is megjelenhetnek)
módosításokkal kiegészített tervezet Jelmagyarázat: a tervlapokon
szereplő rajzjelek szöveges magyarázata, az elvárt jellemző adatok
meghatározása
Nyomvonaltervek: a működtetett villamos készülékek, érzékelő,
beavatkozó, szabályozó és egyéb automatika szerelvények,
berendezések, a vezetéktartó szerkezetek és fő vezetéknyomvonalak
ábrázolása 1:100 vagy 1:50 (különleges esetekben attól eltérő)
léptékben
Rendszer összefüggési rajz: a berendezéshez tartozó kapcsoló- és
vezérlőszekrények, vezérlő-szabályozó központok, input-output
egységek, készülékek és az azokat összekötő vezetékhálózatnak a
sematikus ábrázolása az épület szintjeit illetve vízszintes és
függőleges tengelyeit feltüntető ábrán, a központok, főbb érzékelő,
jelző és beavatkozó készülékek tervjeleinek, jellemzőinek, a
vezetékhálózat főbb jellemzőinek feltüntetésével
Folyamatábrák: a vezérelt rendszerek egyszerűsített, a működés
megértéséhez elegendő részletességű folyamatábrái az Input/Output
adatpont-táblázatok feltüntetésével.
Kapcsolószekrény
tervek:
az
épületautomatikai kapcsoló
berendezések egyszerűsített egyvonalas kapcsolási rajzai vagy
táblázatos áramkör-felsorolása a villamos készülékek és a
berendezések jellemzőinek (névleges áram, zárlati szilárdság,
védettség, méretek stb.) megadásával. Az egyvonalas kapcsolási
rajzokon szereplő vezérelt berendezésekhez tipizált vezérlési rajzok
elkészítése.
Nem része az alapszolgáltatásnak a műhelytervi szintű
tervkidolgozás – sorkapocstervek, szerelési részletrajzok stb.
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