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1. PROJEKT RÉSZLETES MŰSZAKI TARTALMA 

 
Szentlőrinc, 

belterület vízrendezése 
 
 

A tervezési terület Szentlőrinc város belterülete, melyen K-Ny-i irányba áthalad a 
Pécs-Budapest vasútvonal. A területen az ivóvízellátást közüzemi ellátó hálózat biztosítja. A 
szennyvízelvezetés gravitációs csatornarendszerre csatlakozással üzemel. Az energiaellátást 
közüzemi formában gázellátó hálózat és villamos hálózat szolgáltatja. A csapadékvíz 
elvezetése felszíni elvezetéssel, zárt csatorna szakaszokkal és burkolt árokszakaszokkal 
üzemel. A város csapadékvíz rendszerének befogadója a településtől Ny-ra É-D irányú 
Bükkösdi-víz. A város vízgyűjtői több ponton, D-i irányba vezetik a belterület csapadékvizét, 
de valamennyi ér befogadója a Bükkösdi-víz. 

A csapadékvíz rendezés a településen a biztonságos vízelvezetés érdekében szükséges: 
 

- A település belterületén a megévő csapadékvíz elvezető rendszert fejleszteni, átalakítani 
szükséges. Az elvezetéssel nem rendelkező területen  a meglévő árkokba csatlakozó 
felszíni elvezető csatornát kell építeni.  

- A lefolyástalan belterületen a csapadékvíz elvezetését helyben tartással, a fölös víz 
kényszeráramoltatásával kell megoldani. A parkolók csapadékvíz elvezetését előkezelő 
műtárgy illesztésével lehet kivitelezni. 

- A belterületen várható fejlesztéseket figyelembe véve, a vízvissztartási elv szem előtt 
tartásával lehet a meglévő, üzemelő elvezető rendszer tehermentesítését megoldani. Ennek 
megoldására javasoljuk a kis mélységet igénylő, egyben elvezetést, befogadást biztosító 
csőtároló kialakítását. 

- Meder „jó karba helyezése” (növényzettől és egyéb lefolyást akadályozó anyagoktól 
való megtisztítása).  

- Mederesés és mederszelvény helyes kiválasztása, korrekciója. A meder kialakítása 
méretezett formában, a vízgyűjtőn összegyülekezett víz mennyiségének megfelelő 
szelvényben kerül elvezetésre. 

 
Projekt tartalma: 
 

1.1. Templom tér és környezete 
 
A műemlék épületek – templom és kastély (kormányablak)  – környezetében a csapadékvíz 
elvezető rendszer részben kialakításra került, de mivel mély fekvésű a terület, így az 
meglévő befogadóhoz kell csatlakoztatni. A víz helyben tartása új szikkasztó hálózat 
létesítésével oldható meg. A szikkasztó rendszer által nem kezelhető vizet átemelő 
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berendezés juttatja a megfelelően üzemelő, károkozás nélküli elvezetést biztosító meglévő 
rendszerbe. A parkolók terüeltén keletkező csapadékvíz fogadására a meglévő és tervezett 
rendszerbe illesztéssel csapadékvíz előkezelő (olaj-iszapfogó) beépítését tervezzük. 
 
Zárt csatorna építése  80 m DN300 KG-PVC 
Csapadékvíz átemelő építése 
Szikkasztó rendszer építése (cca 300 m2) 
Csapadékvíz előkezelő (olaj-iszapfogó) beépítése  
 
Az érintett területek: 
260/1, 260/2 és 259 hrsz 
 
1.2. Templom tér Ny-i oldalán, a Rákóczi utca szakaszán a lakóépületek előtti terület 
 
A csapadékvíz elvezetéssel ellátatlan területről az elvezetést mederelemekkel burkolt 
árokkal, az átközlekedést biztosító fedlapokkal kell megoldani. A befogadó a Rákóczi u. 
D-i területén, a Ny-i oldalon meglévő szikkasztóárok, mely egyben a víz helyben tartását 
is biztosítja. 
 
Burkolt árok D-i irányba 150 m betonelemekkel burkolva 
Ingatlanok bejáróinál fedett szakaszok kialakítása 
 
Az érintett ingatlan: 

290hrsz 
 
 

2. szaksz: Ifjúság utca csapadékvíz elvezetése 
 

A területen további, felszíni vízelvezetést eredményező létesítmények elhelyezését tervezi 
a város Önkormányzata (Tanuszoda, stadion). A vizek visszatartásának elve alapján a 
területen csőtározó építésével az árok zárttá tételével lehet megoldani a terület 
vízelvezetését. Ezzel a megoldással az ingatlanok megközelítése biztosítható, a meglévő 
burkolt út változatlanul megtartható és az út alatti áteresz is csak tisztítást igényel. 

 
Csőtároló építése 300 m DN1400 mm vb csövekkel 
Csillapított kivezetés a meglévő út alatti átereszhez csatlakozóan 
Ingatlanok megközelítését biztosító átjárók kialakítása 
 

3. szakasz: Vasútvonaltól D-re lévő (szennyvíztelep előtti) terület csapadékvíz 
elvezetése 

A meglévő 0146 hrsz-ú árok a befogadója a Királyegyházai út vonalában érkező 
csapadékvizeknek, mely a belterület csapadékíit a vasút alatti átvezetéssel szállítja. A 
szennyvíztelep megközelítését biztosító átjárótól a város felé lévő árokszakaszban áll a 
víz, mivel a lefolyását a befogadó irányába a meglévő árok erodálódása, benövényesedése 
akadályozza. A megoldás a meder rendezése. 
 

Földárok profilozása, meder rendezése 235 m hosszban 
Meglévő bokrok, fák és gyökereik eltávolítása 
 

 
Csatlakozó terv: M-3. Projekt területének helyszínrajza 



1 
 

                   
 

 
 

2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT BEMUTATÁSA 
 
 

Szentlőrinc, 
belterület vízrendezése 

 
 

 
 A város ÉK-ról a Mecsek déli nyúlványai, ÉNy-ról a Zselici dombság, K-ről a Pécsi 
síkság, délről az Ormánság határolja. Szentlőrinc már az ormánsági területhez tartozik. A város 
É-i harmadában a 6-os főközlekedési út halad át és osztja két részre a beépített területet. A 6-os 
úttól É-ra családi házas lakóterület, a strand és mezőgazdasági létesítmények találhatók, a 
Munkácsy Mihály utca vonaláig. Attól K-re mezőgazdasági terület helyezkedik el. A város lakott 
területét délrol a vasút zárja le. Ez a Budapest — Pécs vasút vonal a városnak Ny-i irányból is 
lehatárolást jelent. 
 
A 6-os út alatt már a síkvidéki település jellemzőit viseli magán, átlagosan 5 % korüli észak- 
déli, illetve ÉNy-i lejtéssel. Ennek következtében a település egys területein lefolyástalan részek 
alakultak ki. Nyugatról és délről a beépített területet a vasút zárja le, attól délre már csak ipari 
létesítmény található. 
 
A város csapadékvíz rendszerének befogadója a településtől Ny-ra É-D irányú Bükkösdi-víz. A 
város vízgyűjtői több ponton, D-i irányba vezetik a belterület csapadékvizét, de valamennyi ér 
befogadója a Bükkösdi-víz. 

 
Jelen dokumentáció 3 szakaszban ad megoldást a településrész problémáira. 
 

1.1.Templom tér és környezete 
 
A műemlék épületek – templom és kastély (kormányablak)  – környezetében a csapadékvíz 
elvezető rendszer részben kialakításra került, de mivel mély fekvésű a terület, így a víz 
helyben, a terület felszínén terül szét. 
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1.2.Templom tér Ny-i oldalán, a Rákóczi utca szakaszán a lakóépületek előtti terület 
 
A csapadékvíz elvezetése szempontjából a területen kiépített közüzemi rendszer nem üzemel. 
A csapadékvizek nem megfelelő elvezetése veszélyezteti a lakóépületeket, közintézményeket 
és vállalkozások létesítményeit egyaránt. A tetőfelületekről levezetett víz a járda melletti 
területen áll, ahonnan a járda burkolatán keresztül az épületek falán a kapillaritás miatt az 
épületek állékonyságát veszélyezteti. 
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2. szaksz: Ifjúság utca csapadékvíz elvezetése 

Az Ifjúság utca Ny-i oldalán földárok üzemel, mely árok a lényegesen kisebb hidraulikai teljesítményű 
átereszen keresztül a Nyárfa utca vonalán keresztül, a település DK-i irányába történő vízelvezető 
rendszerhez csatlakozik. 
 

 
 
A területen további, felszíni vízelvezetést eredményező létesítmények elhelyezését tervezi a város 
Önkormányzata (Tanuszoda, stadion).  
 
 

3. szakasz: Vasútvonaltól D-re lévő (szennyvíztelep előtti) terület csapadékvíz elvezetése 

A meglévő 0146 hrsz-ú árok a befogadója a Királyegyházai út vonalában érkező csapadékvizeknek. A 
szennyvíztelep megközelítését biztosító átjárótól a város felé lévő árokszakaszban áll a víz, míg a tőle 
D-re lévő árokszakasz erősen erodálódott, növényzettel benőtt, a meder elvadult.  
 
 

           
 

 
Melléklet:  M-2. Veszélyeztetett terület helyszínrajzi feltüntetése 1: 2500  
 
 



                   
 

 
 

3. FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGESSÉG BEMUTATÁSA 
 

Szentlőrinc, 
belterület vízrendezése 

 
 

  
 A fejlesztés szükségességét a lakó – és középületek állékonyságának veszélyeztetése, valamint 
a település közlekedését veszélyezteti a hordalék és a víz csapadékos időszak esetén. A településre 
területén keletkező csapadék a lefolyástalan területeken terep átázást és árvízszerű elöntéseket okoz. A 
meglévő elvezető hálózat a befogadó irányába a befogadó vízelvezető képességét meghaladó vizet 
szállít, ugyanakkor a területen további bővítés várható. A csapadékvíz csillapított elvezetésre kerül, 
mely csillapító tárolót a várható bővítés figyelembe vételével kell elhelyezni. 
 
 A veszélyeztetett területen lakóépületek, közintézmények, szociális és egészségügyi valamint 
vállalkozói építmények vannak kitéve.  
  
 A belterület csapadékvíz levezetésének biztosítását szolgálják a vízvisszatartó műtárgyak, 
tervezett szikkasztó árkok. 
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4. A TERVEZETT ÁLLAPOT BEMUTATÁSA 

Szentlőrinc, 
belterület vízrendezése 

 
 
 

 Szentlőrinc Város Önkormányzata a város belterületi településrészre vonatkozóan 3 
helyszínen tervezte a csapadék- és belvíz elvezető hálózatának fejlesztését. A lakott területet 
síkvidékű, csapadékvizek nem megfelelő elvezetése veszélyezteti a lakóépületeket, 
közintézményeket és vállalkozások létesítményeit egyaránt. Nagy intenzitású felhőszakadás esetén 
az utakat és árkokat csapadékvíz önti el.  
 
 A település csapadékvíz rendezését három szakaszra osztottuk: 
 

1. szakasz: Templom tér és környezete 
 
 A terület két elválasztott vízgyűjtőre osztható. Az egyik a műemlék épületek – templom és 
kastély (kormányablak)  – környezet, a másik a a Templom tér Ny-i oldalán, a Rákóczi utca 
szakaszán a lakóépületek előtti terület.  
 
Műemléki épületek környezete: 
 

1.1.A vízgyűjtő terület méretezése: 
 A méretezés a 10 évenként előforduló 10 perces intenzitású csapadékvíz mennyiségére 
történt. 
Alapadatok:  
Felület: 12208 m2 
Mértékadó csapadék intenzitás: 309 l/s/ha 
 
Felület megnevezése F (ha) a F x a 
Burkolt út 0,0512736 0,65             0,0333     
Zöld felület 1,0852912 0,18             0,1954     
Tető felület 0,0842352 0,85             0,0716     
Összesen: 1,2208 -             0,3003     

 
átlag= 0,3003 / 1,2208= 0,25 
 
Q= 1,2208 ha x 0,25 x 309 l/s = 92,79  l/s = 0,09 m³/s, mely mennyiség a helyszínen gyülekezik 
össze. A kastély épület körül kialakított burkolt terület alatt meglévő csapadékvíz csatorna üzemel, 
melyhez igazítani kell a tervezett zárt csatornával épülő elvezető rendszert. A területen egy 
alkalommal összegyülekezett csapadék mennyisége:  
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10 min x 60 s x 0,09  m3/s = 54 m3 

 
A lefolyástalan területről az elvezetést két módon javasoljuk. Egyrészt a víz helyszínen tartásának 
biztosítására drain hálózat épül, míg a többlet víz átemeléssel a meglévő gravitációs elvezető 
hálózatba kerül bejuttatásra. A területen kialakított parkolók csapadékvizét olaj-iszapfogó műtárgy 
beépítésével kell a tervezett és meglévő rendszerhez illeszteni.  
 
Az érintett ingatlanok: 
 260/1, 260/2 és 259 hrsz 
 

1.2.A vízgyűjtő terület méretezése: 
 A méretezés a 10 évenként előforduló 10 perces intenzitású csapadékvíz mennyiségére 
történt. 
Alapadatok:  
Felület: 20859 m2 
Mértékadó csapadék intenzitás: 309 l/s/ha 
 
Felület megnevezése F (ha) a F x a 
Burkolt út 0,0876078 0,65             0,0569     
Zöld felület 1,8543651 0,18             0,3338     
Tető felület 0,1439271 0,85             0,1223     
Összesen: 2,0859 -             0,5131     

 
átlag= 0,5131 / 2,0859= 0,25 
 
Q= 2,0859 ha x 0,25 x 309 l/s = 158,53  l/s = 0,16 m³/s, mely mennyiség az utca területén, illetve 
a lakó és intézményi épületek területén gyülekezik össze. A csapadékvíz jelenleg a közterületre 
folyik, ahonnan lefolyástalanul az épületek kapillárisain keresztül, a talajba szivárgással és az út-
járda alatti kiegyenlítő rétegekben kerül elszikkadásra. A területen egy alkalommal 
összegyülekezett csapadék mennyisége:  
10 min x 60 s x 0,16  m3/s = 96 m3 

 
A lefolyástalan területről az elvezetést mederelemekkel burkolt árokkal, az átközlekedést biztosító 
fedlapokkal kell megoldani. A befogadó a Rákóczi u. D-i területén, a Ny-i oldalon meglévő 
szikkasztóárok, mely egyben a víz helyben tartását is biztosítja. 
 
Az érintett ingatlan: 
 290 hrsz 

 
2. szaksz: Ifjúság utca csapadékvíz elvezetése 

Az Ifjúság utca Ny-i oldalán földárok üzemel, mely árok a lényegesen kisebb hidraulikai 
teljesítményű átereszen keresztül a Nyárfa utca vonalán keresztül, a település DK-i irányába történő 
vízelvezető rendszerhez csatlakozik. 
 
A területen további, felszíni vízelvezetést eredményező létesítmények elhelyezését tervezi a város 
Önkormányzata (Tanuszoda, stadion). A vizek visszatartásának elve alapján a területen csőtározó 
építésével az árok zárttá tételével lehet megoldani a terület vízelvezetését. Ezzel a megoldással az 
ingatlanok megközelítése biztosítható, a meglévő burkolt út változatlanul megtartható és az út alatti 
áteresz is csak tisztítást igényel. 
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A vízgyűjtő terület méretezése: 

 A méretezés a 10 évenként előforduló 10 perces intenzitású csapadékvíz mennyiségére 
történt. 
 
Alapadatok:  
Felület: 122920 m2 
Mértékadó csapadék intenzitás: 309 l/s/ha 
 
Felület megnevezése F (ha) a F x a 
Burkolt út 0,516264 0,65             0,3356     
Zöld felület 10,927588 0,18             1,9670     
Tető felület 0,848148 0,85             0,7209     
Összesen: 12,292 -             3,0235     

 
átlag= 2,5158 / 12,2920 = 0,25 
 
Q= 12,2920 ha x 0,22 x 309 l/s = 534,25  l/s = 0,93 m³/s, mely mennyiség a geodéziai adottságok 
alapján a község belterületén a buszváró környezetében gyűlekezik össze és halad a Szalántai 
vízfolyás felé. A területen egy alkalommal összegyülekezett csapadék mennyisége:  
10 min x 60 s x 0,78  m3/s = 558 m3 

 
A beépítendő csőtároló és egyben elvezető csatorna DN1400 mm belméretű. A tározóba a 
becsatlakozás víznyelők építésével biztosítható. A tározói térfogatot a 300 m hosszban épülő 
csőszakasz biztosítja. 
 
Az érintett ingatlan: 
 1027/2 
 

3. szakasz: Vasútvonaltól D-re lévő (szennyvíztelep előtti) terület csapadékvíz elvezetése 

A meglévő 0146 hrsz-ú árok a befogadója a Királyegyházai út vonalában érkező csapadékvizeknek. 
A szennyvíztelep megközelítését biztosító átjárótól a város felé lévő árokszakaszban áll a víz, 
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 míg a tőle D-re lévő árokszakasz erősen erodálódott, növényzettel benőtt, a meder elvadult.  

 
 

Az árokmeder növénymentesítését és az árokprofil kialakítását el kell végezni.  
 

A vízgyűjtő terület méretezése: 
 A méretezés a 10 évenként előforduló 10 perces intenzitású csapadékvíz mennyiségére 
történt. 
Alapadatok:  
Felület: 29651 m2 
Mértékadó csapadék intenzitás: 309 l/s/ha 
 
Felület megnevezése F (ha) a F x a 
Burkolt út 1,245342 0,65             0,8095     
Zöld felület 26,359739 0,18             4,7448     
Tető felület 2,045919 0,85             1,7390     
Összesen: 29,651 -             7,2933     

 
átlag= 7,2933 / 29,651= 0,25 
 
Q= 29,651 ha x 0,25 x 309 l/s = 2253,62  l/s = 2,25 m³/s, mely mennyiség a geodéziai adottságok 
alapján a város belterülete irányából érkezik.  
 
A víz helyben tartását a szikkasztó árok vízelvezetése biztosítja. Az alkalmazott árok 
keresztszelvénye Chezy méretezési elv alapján: 
 



5 
 

  b1 = 0,6 m 
  b2 =   m 
  b3 =   m 
  h1 = 1,25 m 
  h2 =   m 
  k1 = 45   
  k2 =     
  k3 =     
  ró1 =     
  ró2 = 1   
  ró3 = 1   
  ró4 =     
  I = 0,0011   
          

T
ra

p
é
z
s
z
e
lv

é
n
y
ű
 m

e
d
e
r A1 = 2,3125 m2 

K1 = 4,135534 m  

R1 = 0,559178 m 

c1 = 40,84487 m/s 

vk = 1,012999 m/s 

Q1 = 2,34256 m3/s 

      2342,56   

  
  SQ= 2,34 m3/s 

 
A kialakítandó árokmeder folyásszélessége 0,6 m, a maximális vízmélység 1,25 m, 1:1 
oldalrézsűvel. 
 
Az érintett ingatlan: 
 0146 hrsz 
 
Választott megoldás gazdasági indoklása: 
 
A műemléki környezetben a víz jelentős része helybentartással, drain rendszerrel kerül elhelyezésre.  
A vízvissztartó műtárgyak beépítése megvédi a belterületet a nagy intenzitású csapadékvíz 
áramlásától, így a kimosódások, eróziók megszűnnek. 
 
A beavatkozás közvetlenül nem érint közlekedést biztosító utat, de annak állékonyságát elősegíti. 
Közút területe a belterület érintett szakaszán nem található.  
 
A csapadékvíz gazdálkodás az Önkormányzat helyi szabályozása alapján ingatlanonként épített, 
illetve építendő zárt csapadékvíz tárolók létesítésével történik, melyek építését az Önkormányzat új 
építési engedély kiadásakor előírja.  
 
A tervezett beruházás megvalósítása útburkolat bontást és helyreállítást csak az ingatlanok bejárását 
biztosító átereszek hidak átépítése során érint. 
 
A meglévő közművek környezetében munkavégzés csak az üzemeltetők helyszíni művezetése 
mellett történhet.  
 



6 
 

1.1.terület: az épület környezetében valamennyi közmű kiépített, azok helyszíni feltárása és a 
tervezett rendszer hozzá igazítása szükséges. 

1.2.terület: az utca zöld területén meglévő közművek üzemelnek. Előzetes felmérés alapján a házi 
bekötések keresztezésére kerül sor, melyeket az üzemeltetői előírások alapján kell 
megközelíteni, esetenként kiváltani, vagy védelemmel ellátni. 

2. terület: a csapadékvíz elvezető rendszer a meglévő árok vonalán épül. A meglévő közművek 
keresztezésére csak az ingatlanok bekötési helyein kell számítani. A gázvezeték a burkolt úttest 
és a tervezett csatorna közti szakaszon halad, a kivitelezés csak üzemeltetői művezetés mellett 
végezhető. 

3. terület: a meglévő közművek a meglévő árok környezetében üzemelnek. A meder felett 
átvezetett vezetékek jól láthatók, környezetükben a munkavégzés az üzemeltetők előírásai 
alapján végezhetők. 



                   
 

 

5. SZABÁLYOZÁSI TERVHEZ VALÓ ILLESZKEDÉS  

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Szentlőrinc, 
belterület vízrendezése 

 

 
Méhes Zsolt, mint a dokumentációt készítő vezető tervező kijelenti, hogy a  
 

csapadékvíz rendezés 
 
című tervdokumentáció összeállítása során figyelembe vettük a TELEPÜLÉS SZABÁLYOZÁSI 

TERVÉT, kijelentjük, hogy az a dokumentációval nem ellentétes. A település vízkárelhárítási tervvel nem 

rendelkezik. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Pécs, 2021.01.25.            
              

                            
       …….......................................... 
                                                       Méhes Zsolt 
                     vezető tervező 
                    VZ-T/02-0343  
 

 

 

 



                   
 

 

7. Kiemelt figyelem  

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Szentlőrinc, 
belterület vízrendezése 

 

 
Méhes Zsolt, mint a dokumentációt készítő vezető tervező kijelenti, hogy a  
 

csapadékvíz rendezés 
 
című tervdokumentáció összeállítása során figyelembe vettük a pályázati felhívás 3.2. pontjában szereplő 

műszaki követelményeket, melyek betartását a későbbi tervezés során nyomatékosan előtérbe helyezünk. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Pécs, 2021.01.25.            

           
                                   …….......................................... 
                                                       Méhes Zsolt 
                     vezető tervező 
                    VZ-T/02-0343  
 

 

 

 



Név : Méhes Zsolt                                                             
                                                                              
Cím : 7626 PÉCS, Ady Endre utca 36.     Kelt:      2021 január                
                                       M21-0109
                                                                              
                                                                              
A munka leírása:                                                              
Szentlőrinc, Belterület vízrendezésének építési munkái                    
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 31 260 161        37 982 762        
1.1 Közvetlen önköltség összesen 31 260 161        37 982 762        
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Méhes Zsolt

 8. Munkanemekre bontott tervezői költségszámítás

Költségvetés főösszesítő

69 242 923                                      
18 695 589                                      
87 938 512                                      

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Felvonulási létesítmények 169218 245615
Dúcolás, földpartmegtámasztás 389334 13065532
Költségtérítések 225000 0
Irtás, föld- és sziklamunka 1064935 18802761
Szivárgóépítés, alagcsövezés 85800 43500
Közműcsatorna-építés 28142034 5641904
Közműcsővezetékek és -szerelvények 
szerelése

99840 57900

Környezetvédelmi berendezések, 
mentesítések

1084000 125550

Összesen: 31260161 37982762



 Felvonulási létesítmények

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 12-004-5.1 Meglévő közművezetékek felfüggesztése, 
üzembiztosítása,

12 db 5352 9419 64224 113028

2 12-005-
13.2

Munkaárok közelében lévő légvezetékoszlop 
állékonyságának biztosítása, vasbetonoszlop

8 db 5363 9419 42904 75352

3 12-006-1-
0451016

KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése 
földmunkával, I-IV. osztályú talajba 
Alumínium tilalmi jelzőtábla, 
fényvisszaverő, 600 mm

5 db 3598 11447 17990 57235

4 12-011-1.1-
0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, 
szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. 
bérleti díj/hó

3 db 14700 0 44100 0

Munkanem összesen: 169218 245615



 Dúcolás, földpartmegtámasztás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 13-001-
1.2.1.1

Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m 
mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali 
dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 
m árokszélesség között, hézagos

2120 m2 177 5941 375240 12594920

2 13-001-4.1 Akna dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 
10,0 m² alapterületig

58 m2 243 8114 14094 470612

Munkanem összesen: 389334 13065532



 Költségtérítések

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 19-010-
1.11.1.2

Általános teendők megvalósulás 
szakaszában, ellenőrző mérések, lézersugaras 
kitűzések, közmű szakfelügyelet

5 alkalom 45000 0 225000 0

Munkanem összesen: 225000 0



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 21-003-
2.1.2

Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. 40 m3 0 18596 0 743840

2 21-003-
5.1.1.2

Munkaárok földkiemelése közművesített 
területen, kézi erővel, bármely 
konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 
m² szelvényig, III. talajosztály

924 m3 0 10095 0 9327780

3 21-003-
11.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi 
erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, 
a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm 
vastagságig

720 m3 0 4347 0 3129840

4 21-003-
11.1.2

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi 
erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, 
a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en 
túli szelvényben

308 m3 0 4106 0 1264648

5 21-004-
4.1.1-
0133651

Talajjavító réteg készítése vonalas 
létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 
építményen belül, homokból Osztályozott 
homok, OH 0/4, KŐKA, Pécsvárad

127 m3 4950 2463 628650 312801

6 21-004-
5.1.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen 
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 
talajosztály: I-IV.

530 m2 0 407 0 215710

7 21-004-7.2 Padka és elválasztó sáv készítése, 
felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről 
szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő 
kézi munkával, egyéb anyagból (nyers 
homokos kavics, bányameddő, murva, stb.)

50 m3 1295 1265 64750 63250

8 21-004-
8.2.1

Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre 
való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő 
kézi munkával, töltésrézsűn, bármely 
talajban (túltöltés: átlag 50 cm vastag)

940 m2 0 960 0 902400

9 21-005-
1.1.2

Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 
m2 szelvényig, kézi erővel bármely 
konzisztenciájú talajban, talajosztály: III.

141 m3 0 10964 0 1545924

10 21-008-
2.2.1

Tömörítés bármely tömörítési osztályban 
gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 
85%

780 m3 9,7 775 7566 604500

11 21-008-
2.2.3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban 
gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 
95%

278 m3 9,7 2091 2697 581298



 Irtás, föld- és sziklamunka

12 21-008-
3.1.1

Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) 
felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig

530 m2 2,4 209 1272 110770

13 21-011-
11.4

Építési törmelék konténeres elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es 
konténerbe

12 db 30000 0 360000 0

Munkanem összesen: 1064935 18802761



 Szivárgóépítés, alagcsövezés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 22-002-3.2-
0135654

Szivárgó építése, perforált, körkörös 
bordázatú PVC dréncsőből, belső átmérő: 80-
100 mm Bordás rugalmas dréncső, PVC, 
perforált, DN 100

150 m 572 290 85800 43500

Munkanem összesen: 85800 43500



 Közműcsatorna-építés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 53-000-6.1 Csatorna bontása, betonból, bármely 
méretben

5 m3 0 46948 0 234740

2 53-001-
21.1.2.3.1

Vasbeton csatornacső beépítése gumigyűrűs 
kötéssel, tokos, dúcolt munkaárokba, 1400 
DN csőhossz: 350 cm

300 m 76000 8372 22800000 2511600

3 53-001-
23.2.1.1-
0641061

Tokos vagy hengeres vasbeton aknás elem 
beépítése gumigyűrűs kötéssel, dúcolt 
munkaárokba, 1800 DN-ig, 800 DN SW 
Umwelttechnik V 80 KA 80/230/9 cm tokos 
aknás elem, gumigyűrűs, Cikkszám: 
1000000067

4 db 135945 14106 543780 56424

4 53-001-
31.5.2.1-
0131755

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső 
beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, 
csőidomok nélkül, 6,00 m hosszú csövekből, 
külső csőátmérő: 250 mm felett, külső 
csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U 
tömörfalú tokos csatornacső 315x9,2x6000 
mm SN8,

80 m 21518 2463 1721440 197040

KGEM315/6M.SN8

5 53-005-
36.1.2.1-
0140665

Előregyártott műanyag szennyvízátemelő 
akna elhelyezése, álló kivitelben, 
talajvíznyomásnak kitett környezetben, 4,00 
m³ űrtartalomig RITPOLY szennyvízátemelő 
akna, talajvíznyomásnak kitett környezetbe, 
térfogat 1 m³, méretek Ø 100 cm x M 150 
cm, tömeg

1 db 150660 7776 150660 7776

70 kg, RITPOLY A 1 SAN-150

6 53-006-1.1-
0222440

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, 
monolit vasbetonból vagy betonból, akna- 
vagy műtárgybeton készítése C16/20 - 
X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék 
CEM 32,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,1 
finomsági modulussal

3,2 m3 16493 25614 52778 81965

7 53-006-1.2-
0012110

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, 
monolit vasbetonból vagy betonból, alap- 
vagy szerelőbeton készítése C8/10 - XN(H) 
kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 
32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági 
modulussal

12 m3 11628 27160 139536 325920

8 53-006-2.1 Külső-belső mintadeszkázat készítése 
típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, 
sík felülettel

38 m2 177 3429 6726 130302



 Közműcsatorna-építés

9 53-007-
8.1.2-
0158252

Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, 
cementhabarcs rögzítéssel, négyzetalakú, 
téglalap alakú 40/40 - 48/48 cm méret között 
NORFOND GGG szögletes csapos 
oldalbeömlő víznyelő kerettel, fedőfestéssel 
SAHARA 480x480, C250 terhelési osztály, 
magasság 220 mm

10 db 57278 10288 572780 102880

Csz: NV048CS

10 53-008-
2.3.1-
0620020

Vakolat készítése csatornaszelvényben és 
aknában, cementhabarcsból, vízzáró 
kivitelben, két rétegben, 7,5 + 7,5 mm 
vastagságban Hvz 110, vízzáró 
cementhabarcs

21 m2 414 7487 8694 157227

11 53-008-
2.3.2-
0620020

Vakolat készítése csatornaszelvényben és 
aknában, cementhabarcsból, vízzáró 
kivitelben, három rétegben, 7,5 + 7,5 + 5,0 
mm vastagságban Hvz 110, vízzáró 
cementhabarcs

20 m2 508 8597 10160 171940

12 53-009-1.3 Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna 
belmérete: 50 cm

80 m 133 1449 10640 115920

13 53-051-1.2-
0650573

Előregyártott vasbeton árok- és 
mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos 
illesztéssel, földmunka nélkül, 40-70 cm 
árokfenék szélesség között ELSŐ BETON B 
40/30-220 mederburkoló 1:1

150 m 12845 2553 1926750 382950

14 53-051-8 Csatornafedlap 6 cm vastag betonból, 
betonacél szereléssel, zsaluzással, saját 
levében simítva, C12/15 - XN(H) földnedves 
kavicsbeton keverékből

40 m2 2124 9515 84960 380600

15 53-101-
5.1.1.1-
0133651

Ágyazatok készítése előre elkészített 
tükörben, vízépítési kőművek alá, 
osztályozott homokból vagy homokos 
kavicsból Osztályozott homok, OH 0/4, 
KŐKA, Pécsvárad

45 m3 2514 17436 113130 784620

Munkanem összesen: 28142034 5641904



 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 54-005-5.2-
0110221

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok 
nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között 
PIPELIFE PE csatornacső 63x3,8 mm 10bar 
(C=1,25), 100CSDR17063EN100B

60 m 1664 965 99840 57900

Munkanem összesen: 99840 57900



 Környezetvédelmi berendezések, mentesítések

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 93-001-
1.2.2.1.1.2.
5-0352042

Ásványolaj-leválasztó berendezés szerelése, 
vasbeton tartályos kivitelben, határérték: 5 
mg/l, B 125 kN terhelési osztályra, öntöttvas 
fedlappal, 1 tartályos berendezések, 10 l/s 
hidraulikai teljesítmény felett, 30 l/s LEIER 
LOL SUPER 30 KF

1 db 1084000 125550 1084000 125550

olajleválasztó, vb. tartályos ásványolaj-
leválasztó berendezés, 125 kN födém és 
aknafedlap teherbírással, Cikkszám: 
HUTJS5391

Munkanem összesen: 1084000 125550



                   
 

 

 

9. TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Szentlőrinc, 
belterület vízrendezése 

 
 
 

A 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 2.§, illetve annak 2 sz. melléklete alapján Méhes Zsolt, mint a 
tervdokumentációt készítő vezető tervező kijelenti, hogy a  
 

csapadékvíz rendezés 
 
című tervdokumentációt az általános érvényű hatályos hatósági előírások – ezen belül a tűzvédelmi, 
munkavédelmi – országos és ágazati szabványok és kiadványok, valamint az érvényben lévő Bánya 
Kapitányság előírásai (különös tekintettel a 203/1998. (XII.19.) Kormányrendelet a és b pontja, 
valamint a 80/2005 (X.ll.)GKM rendelet előírásaira) figyelembe vételével készült, az előkészítő 
tanulmány 1.3. pontjában foglaltak betartásával. 

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek a  
147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 
30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet 
120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet hivatkozott előírásainak, és az előkészítő tanulmány 1.3. 
pontjában foglaltak fokozottan betartásra kerültek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pécs, 2021.01.25.           
             

                                 
….......................................... 

                                                       Méhes Zsolt 
                     vezető tervező 
                    VZ-T/02-0343  

 



 
 

 

Méhes Zsolt 
általános mélyépítő mérnök 

7626. Pécs, Ady Endre utca 36. 
 72/211-839 mehes.zsolt54@gmail.com 

 Munkaszám: 
M21-0109.  

Rajzszám: 

M –1. 

Megbízó: Szentlőrinc Város Önkormányzata 
7940. Szentlőrinc, Templom tér 8. 

 
  

Terv  megnevezése: Szentlőrinc, 
belterület vízrendezése 
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