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1.1. TERVEZŐI NYILATKOZAT
A vízjogi engedélyezési eljárásokról szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet, a településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet, és annak
módosításáról szóló 90/2012. (IV. 26.) Kormányrendelet, illetve az egyéb környezetvédelmi és
építési engedélyezési eljárásokról szóló hatályos rendeletek és jogszabályokban foglaltak alapján
alulírott felelős tervező kijelentem, hogy a fenti munkaszámú tervdokumentáció minden részletét az
érvényben lévő előírásoknak megfelelően, valamint az egyéb vonatkozó rendeletek és szabványok
előírásainak betartásával készítettük el.
A tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű, valamint a vonatkozó
szakhatósági előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.
A leszállított tervdokumentáció szellemi termék. A tervet módosítani, azt részben vagy egészében a szerződéstől eltérő más célra felhasználni, csak a tervező hozzájárulásával lehet!
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2. Műszaki leírás
2.1. Alapadatok, előzmények
Vác Város Önkormányzatának megbízása alapján, a „Hatékony Árvízvédelem Vácon” című
projekt keretében a szolnoki Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. készíti az ideiglenes árvízvédelmi mű elvi vízjogi engedélyezési tervét, valamint a közbeszerzéshez szükséges tender
dokumentációt. A korábbi években e tárgyban lezajlott kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési
eljárás nem zárult eredményesen, miközben a mértékadó árvízszint (MÁSZ) is megemelésre került
az adott területen, így a dokumentáció teljes átdolgozása, ill. a műszaki megoldások újragondolása
vált szükségessé.
A tervezett árvízvédelmi mű kiépítése a Duna 1677,94 - 1679,70 fkm szelvényei között, Vác belterületén, a Barabás utcától a Gombás-patakig húzódó területen kerül megvalósításra (I. ütem). A
Gombás-patak megfelelő kialakítása és a torkolati műtárgya (II. ütem) a városi önkormányzat
pénzügyi lehetőségeinek függvényében valósítandó meg.

2.2. A terület geológiai ismertetése
A tervezési terület geográfiai értelemben a Dunamenti-síksághoz tartozik, amely a dunai Alföld
legészakabbra fekvő, hordalékkúp-teraszokkal tagolt, elkeskenyedő része. Felszínét a bizonytalan
lefolyású alacsony ártéri területek kivételével főként kavicsos, homokos képződmények borítják. A
magasabb ármentes teraszfelszíneket futóhomok és löszös homok fedi. A kavicsrétegek mindenütt a
felszín közelében húzódnak. Az alacsony ártéri területeket fiatal öntésképződmények borítják. A
váci terület szűkebb értelemben a Vác-Pesti-Duna-völgy kistáj részét képezi.

1. ábra: Vác közigazgatási területének földtani képződményei (forrás: MFGI)

A Vác-Pesti-Duna-völgy kistáj földtana
Az alaphegységet túlnyomórészt triász karbonátos képződmények alkotják. Az erre települő
oligocén-miocén képződményeken a pleisztocén elején, esetleg a pliocén legvégén indult meg a
nagy kiterjedésű dunai hordalékkúp kialakulása. Jelenleg a felszínt néhány m vastag holocén
öntésiszap borítja, de az ezek alatt települt folyami kavicsos rétegsor is a folyó medrének negyedidőszaki eltolódása, kanyargása során halmozódott fel. Ezekhez a képződményekhez jelentősebb
kavicskészlet kapcsolódik (Budakalász, Kisoroszi, Szentendre, Vác). A beépített területeken az
ártéri szinteket 1-5 m vastagságban mesterségesen feltöltötték (Pécsi et al., 1990).
Vác közigazgatási területének földtana
A Dachsteini Mészkő és a Fődolomit Formáció felszínen is kibúvó feltárásai az alaphegységi
szerkezetbe engednek bepillantást. Az alaphegység kőzetanyaga a triászban alakult ki a Tethys
karbonát platformján. Vác térségében ezeken a triász képződményeken oligocén-miocén tengeri
üledékek (Kiscelli Agyag Formáció, Hárshegyi Homokkő Formáció, Törökbálinti Homokkő
Formáció, Egyházasgergei Formáció), valamint vulkanitok (Nagyvölgyi Dácittufa Formáció)
találhatók. Vác területének fejlődéstörténetében a következő nagy szakaszt a pliocén végétől meginduló dunai hordalékkúp kialakulása jelenti. Ezzel párhuzamosan a magasabb térszíneken lösz és
futóhomok rakódott le (1. ábra).

2.3. A tervezési feladat
A váci árvízvédelmi szakasz nem áll állami kezelésben és nem sorolható egyetlen kiépített, országos jelentőségű árvízvédelmi öblözethez sem, az árvízi védekezés az önkormányzat feladata.

A tervezési terület műholdképe
2. ábra: A tervezési terület műholdas felvétele (forrás: GoogleMap)

Vác város belterületének jelenlegi árvízvédelmét ellátó létesítmények a Dunán 1965 júniusában
végigvonuló árvíz után épültek. A közel 50 évvel ezelőtt megvalósult beruházások eredményeképpen a belvárosi szakaszon megépült töltések csak részben oldották meg a város árvízvédelmét és
mára már ezen töltések állapota is igen leromlott, illetve magassági szintjeik nem felelnek meg az
érvényes árvízvédelmi biztonsági szinteknek.

Vác déli szakaszán az alsótelepi déli lakóterület védelmére egyáltalán nem épült árvízvédelmi
létesítmény. Az árvízvédelmi művek 1965-ös építésekor még nem állt rendelkezésre a mértékadó
árvízszint, illetve a védművek kiépítési szintjére vonatkozó törvényi előírás. Ennek következtében
azok több tekintetben sem felelnek meg a napjainkban hatályos jogszabályi környezetnek.
A város védműveiről elmondható, hogy bizonyos szakaszokon egyáltalán nem létesültek, de ahol
megépültek, ott a több mint 40 éves védművek magassága és műszaki állapota nem kielégítő.
Mindez nem csak az árvízi védekezés műszaki feladatait nehezíti meg, de értelemszerűen megnöveli annak költségeit és kockázatát is.

2.4. Megoldási javaslatok
A koncepcionális változatelemzés során három műszaki megoldást dolgoztunk ki, amelyeknél 3 fő
szakaszra bontottuk a tervezett nyomvonalat. A felső (északi) szakasz a Liszt Ferenc sétányt (a
Barabás utcától a rév lejáróig) foglalja magába, a középső részt az Ady Endre sétány alkotja, míg az
alsó (déli) szakasz a sétány végétől (az erdő szélétől) a Gombás-patakig tart. A különböző változatok csak a középső szakaszon (Ady Endre sétány) térnek el egymástól, a helyi adottságok és
lehetőségek miatt az északi és a déli szakaszokon azonos kialakítással és azonos nyomvonalon
haladnak, az alábbiak szerint:
 „A” változat: ezen nyomvonalváltozat szerint Vác városának teljes árvízi védelmét a Duna
partjához közel elhelyezkedő vasbeton parapetfal szolgálná, rajta egy fémszerkezetű ideiglenes
mobil árvízvédelmi fallal.
 „B” változat: a tervezett nyomvonal a parkon keresztül haladna, parapetfal nélküli kivitelben,
amely tájesztétikai szempontból előnyös megoldás, de árvízi védekezési (üzemeltetési) szempontból kedvezőtlenebb alternatíva.
 „C” változat: ezen változat szerint a tervezett nyomvonal az Ady Endre sétányhoz közelebb
húzódna, így valamivel kisebb magasságú védmű lenne szükséges, azonban a terület értékes
faállományát a kiépítés veszélyeztetné.
A tervezési koncepciók ismertetését és egyeztetését követően Vác Város Önkormányzata a tervezővel egyetértve a legtöbb szempontból előnyösnek minősített „A” változat kidolgozása mellett
döntött.
Az elfogadott változat leírása, műszaki ismertetése
Tekintettel a mikrokörnyezet településszerkezetére és a rendelkezésre álló területre, a Barabás
Miklós utcától a Gombás-patakig csak a mobil árvízvédelmi fal jelenthet megoldást, mint árvízvédelmi mű. A tervezett nyomvonalat úgy határoztuk meg, hogy a fakivágások mértéke minimális
legyen, és az alaptest építése minél kevesebb kárt okozzon a meglévő, kulturáltan kialakított, parkosított környezetben. Az északi részen a Barabás Miklós utcától a tervezett nyomvonal a jelenlegi
mellvédfal helyén halad, egészen a rév-lejáróig. A meglévő mellvédfal nem alkalmas arra, hogy a
mobil árvízvédelmi fal kiépüljön rajta. Mivel sem statikai, sem szivárgástani szempontból nem
alkalmas e mellvédfal a megtartásra, ezért azt teljes hosszában el kell bontani, és annak nyomvonalán kell az új védelmi rendszert kiépíteni.

A középső szakaszon (Ady Endre sétány) a révlejárótól indulva a nyomvonal a Dunához közel
halad, monolit vb. parapetfalas kialakítással, mellette szervizúttal. A parapetfal nem folytonos
jellegű, a Duna megközelíthetősége a falban kiépülő kulisszanyílásokon keresztül történhet. A
hosszabb-rövidebb kulisszanyílású szakaszokon megfelelő magasságú (MÁSZ + 1,0 m) mobil
árvízvédelmi elemek helyezendők el (lásd a tervezett hossz-szelvényt).
A déli szakaszon, az erdő szélétől a Gombás-patakig az árvízvédelmi mű hasonló kialakítással épül,
mint az északi szakaszon. Itt szintén ~1,0 m magas vb. lábazatra helyezett mobil árvízvédelmi fal
készül, párhuzamosan a kerékpárúttal, illetve a szervizúttal.
Az első ütemben megvalósítandó árvízvédelmi létesítmény a Gombás-patakig építendő ki, mely
védelmi mű részletes ismertetése a következő fejezetben olvasható.

1. és 2. fotó: 2013. évi légifelvételek az árvíz alatti tervezési területről (forrás: www.vaconline.hu)

2.5. A tervezett védmű ismertetése
A tervezett árvízvédelmi mű a Duna 1677,94 - 1679,70 fkm szelvényei között, Vác belterületén, a
Barabás utcától a Gombás-patakig húzódó területen kerül megvalósításra. A tervezett védmű hossza
~1.900 fm, amelynek kiépítése a beruházás I. ütemében valósítandó meg. A Gombás-patak elzárását biztosító torkolati műtárgy, valamint a Gombás-patak balpartján tervezett védmű kiépítése a
II. ütem részét képezi. Az érintett szakaszon a Duna mértékadó árvízszintje 106,40 mBf, a tervezett
védmű kiépítési szintje 107,40 mBf (MÁSZ + 1,0 m).
A projekt megvalósítása során megépül a mobil árvízvédelmi fal és a mentett oldali szivárgó, megtörténik a kivitelezés során érintett kerékpárutak, járdák bontása és helyreállítása, megépülnek az
érintett szakaszokon a védekezési munkák végzését biztosító szervizutak, megtörténik a révátjáró
szükség szerinti átépítése, elvégzésre kerül a védmű kialakítását akadályozó mellvédfalak bontása,
megtörténik a nyomvonallal érintett szobor áthelyezése, és kiépül a védmű nyomvonalán hiányzó
közvilágítás is. Ezen kívül megvalósul a mobil árvízvédelmi fal felépítményeinek és a beépítéshez
szükséges gépek tárolását biztosító raktárépület, valamint beszerzésre kerülnek a közművezetékek
időszakos elzárását biztosító berendezések, illetve a folyamatos üzemet biztosító mobil szivattyúk.
A végleges műszaki megoldás kialakításához a szükséges geodéziai felmérések elkészültek, de a
szivárgási viszonyok pontosítására irányuló hidrológiai/hidrogeológiai/hidraulikai szakvélemények
még kibővítendők, a tervezett szivárgó pontos paraméterei csak ezt követően határozhatók meg.

Mobil árvízvédelmi fal
A mobil árvízvédelmi fal hátsó megtámasztás nélküli kivitelben, rozsdamentes anyagból készül,
mint amilyen fal például az IBS Technics GmbH (Németország) által a szentendrei Duna-korzón is
felépült. Az alumínium szerkezetű árvízvédelmi falnak a helyi önkormányzat elvárásai szerinti
paraméterekkel kell rendelkeznie, melynek legfontosabb műszaki tulajdonságait a létesítési engedélyezési tervben kell rögzíteni.
A betervezésre került termék 20 cm-es magassági osztású támoszlopokból, az oszlopok rögzítő
elemeiből, és a köztes gerendákból (alumínium pallókból) áll. A támoszlopok a magasságuktól
függő talpszélességgel rendelkeznek. A mobil fal részére egy megfelelő méretekkel rendelkező
alaptest kerül kialakításra. Az alaptest változó szélességű (60-80 cm), és mélységű (80-120 cm) vb.
gerenda. Az alaptestre változó magasságban építendő ki a mobil fal úgy, hogy annak felső síkja
mindig biztosítsa a MÁSZ + 1,0 m-es védelmi szintet.
A mobil fal oszlopait csavaros kapcsolattal kell a megfelelően kialakított talplemezekhez rögzíteni.
Az oszlopok közé kell a hosszirányú alumínium pallókat berakni és rögzíteni. A rögzítési rendszer
olyan kialakítású, hogy nem szükséges mindig a teljes magasságú pallózást kiépíteni. A mobil fal
teljes kiépítésére csak akkor van szükség, ha azt az árvízi előrejelzés indokolja. Általánosan elmondható, hogy az előrejelzett tetőzési vízszinthez képest +50 cm-re elegendő felépíteni a mobil
falat, majd az szükség esetén magasítható az oszlopok teljes magasságáig.
A tervezett mobil fal támoszlopainak kiosztása a magasság függvénye. A javasolt oszlopkiosztás
3,0 m-es távköz, de a szükséges helyeken ettől kisebb osztás is tervezhető. A vízszintes értelmű
iránytöréseket egyedi kialakítású oszloppal kell megoldani. A rendszer a kisebb (5 alatti) iránytöréseket a standard oszlopon el tudja viselni, az ennél nagyobb mértékű iránytöréseknél viszont
már külön eleme(ke)t kell beépíteni.

3., 4. és 5. fotó:
A felállított szentendrei mobil árvízvédelmi fal
egyenes szakaszának egy részlete, valamint egy
iránytöréses szakasz kialakítása Grein városban
(Ausztria) egy árvízvédelmi gyakorlat során
(fotó: Décse Sándor 2013, 2016)

Alaptest
A vízzáró résfal tetejéhez csatlakozik a vasbeton fejgerenda (mint alaptest), mely vaskapcsolat
révén az új szerkezet együttdolgozását biztosítja. Legfontosabb feladata a mobil árvízvédelmi fal
főtartóinak csatlakoztatása, a bebetonozott lehorgonyzó szerelvények közvetítésével. A fejgerendában az előre meghatározott tengelyvonal mentén kell precíz geodéziai beméréssel, 2 mm-es
pontossággal elhelyezni, és az elhelyezett bebetonozandó lehorgonyzó szerelvényt rögzíteni úgy,
hogy a betonozás során ne tudjon semmilyen irányban sem elmozdulni. Az alaptest változó (0,600,80 m) szélességű és 0,80-1,20 m mélységű vb. fejgerenda, hossza a védmű hosszával azonos,
mintegy 1.900 m. A tervezett alaptest vízszintes vonalvezetését, illetve szelvényezését a helyszínrajzok, míg magassági vonalvezetését a hossz-szelvények tartalmazzák.
A tervezett nyomvonal végleges változata Vác Város Önkormányzatával közösen, többször megtartott helyszíni bejárásokon és tervezői fórumokon alakult ki. Az alaptest méretezését, ill. vasalási
tervét a statikai tervdokumentáció fogja tartalmazni. Az alaptest kialakítása során fő szempont volt
a jelenlegi lépcsők helyének megtartása is, így az érintett szakaszokon a vb. fejgerendára nem kerül
parapetfal, ott kulisszanyílások alakítandók ki. E kulisszanyílásoknál a fejgerenda felső szintje a
meglévő terepszinttel közel azonos szintre épül, biztosítva ezáltal (védekezési időszakon kívül) az
érintett terület korábbiaknak megfelelő használhatóságát, a Duna közvetlen megközelíthetőségét.
Egyéb helyeken a vasbeton parapetfal magassága a terepszinttől függően ~1,0 m körüli. Az alaptest
dilatálásának részletterveit a statikai kiviteli tervnek kell tartalmaznia.
Vízzáró fal az alaptest alatt
A mobil árvízvédelmi falak esetében is szükség van alépítményre, mely lehet résfal, acél szádfal
vagy egyéb vízzáró szerkezet. Jelen projekt esetében vasbeton résfal került betervezésre.
Az alépítményi szerkezeteket az árvédelmi rendszerek rekonstrukciós fejlesztései során kell megépíteni, melyekben bebetonozott acél szerelvények biztosítják a felépítményi elemek szerelhetőségét, az erőtani és vízzárási követelményekre is tekintettel. Az alépítményt réseléses technológiával építik 45 centiméteres szélességgel, mélysége az elkészített geotechnikai szakvéleményben
foglaltak alapján változó. Ezt a továbbiakban altalaj- és szivárgás-vizsgálatokkal, valamint szükség
esetén modellezés segítségével pontosítani szükséges!
Az új résfalnak többszörös funkciót kell ellátnia. Stabil alapot kell nyújtania a ráépülő fejgerendának (mely a mobilgát rögzítésére szolgál), illetve a rátámaszkodó új vasbeton köpenyfalnak.
A rések állékonyságát résiszap megtámasztással kell biztosítani. Az elkészült résekbe kerülnek elhelyezésre a betonacél armatúrák, valamint az egyes táblák csatlakozását biztosító szakaszoló
csövek. A rések kitöltése víz alatti betonozási technológia alkalmazásával történik, kontraktorcső
segítségével.
A szivárgó víz visszaduzzasztásának mértéke a vízzáró fal mélységétől függ, nevezetesen hogy
mekkora keresztmetszetet zár le a vízvezető rétegből egy adott helyen. Figyelembe kell azt is venni,
hogy amíg átlagosan évente 10-15 napig tartanak a nagyvizek a Dunán, a háttérszivárgás (ha eltérő
intenzitással is) 365 napon keresztül jelentkezik. Árvíz után különösen fontos, hogy a mentett oldal
felé elszivárgott vizek visszajussanak a folyóba, és ne emeljék meg tartósan a vízállást a mentett
oldalon (jelen esetben a váci belváros épületei alatt).

A feltárt talajszerkezet alapján a talajszivárgást a tervezett fal nem tudja megakadályozni, szerepe a
szivárgási út megnövelésében van, illetve azt biztosítja, hogy a talajban történő vízáramlás nem
közvetlenül az alaptest alatt, hanem mélyebb rétegekben fog megtörténni, így biztosított az alaptest
állékonysága, védelme a közvetlen alatta történő vízmozgásokból adódó kimosódások ellen. A
résfal részletes kialakítását, alaptestbe történő bekötését a statikai tervnek kell tartalmaznia.
Szivárgó
A mentett oldal felől érkező szivárgó talajvizek kezelésére a védmű alépítménye mellé teljes hosszban szivárgótest építendő be. Az új hossz-szivárgó 50 cm széles, 1,00-1,50 m mélységű kavics (v.
homokos kavics) testben alul elhelyezett DN 160-as dréncsőből áll, ahol mind a szivárgótestet,
mind a dréncsövet geotextília veszi körül. A szivárgó végein, ill. 50 m-enként tisztítóaknákat kell
kiépíteni, amelyek célszerűen változó mélységű, előregyártott vb. aknaelemekből készülhetnek. A
közcsatornához való csatlakozás csappantyúval biztosított, amely egyrészt megakadályozza a
szennyvíz bejutását a szivárgóba, másrészt a közcsatorna telítettsége esetén lezárja a szivárgórendszer többlet vizeinek beeresztését a hálózatba. Ilyen esetekben, az egyes tisztítóaknákból közvetlen szivattyúzással történhet meg az összegyűjtött vizek átemelése a Dunába. Amennyiben a
közcsatorna nem alkalmas a szivárgó vizek fogadására, úgy a folyóba való átemelhetőség érdekében átemelő aknákat kell létesíteni. Ennek megtervezése vízjogi engedélyezési dokumentáció
készítését igényli.
Kerékpárutak és járdák
A kivitelezéssel érintett járdák, illetve kerékpárutak elbontásra, majd helyreállításra kerülnek. A
helyreállítás az eredetivel azonos pályaszerkezettel történhet.
Szervizút
Az árvízvédelmi rendszer felépítésének és elbontásának kiszolgálását a meglévő és tervezett utak,
térburkolatok biztosítják. A védmű 1+350 – 1+795 m szelvények közötti szakaszán szervizút megépítése szükséges. A tervezett szervizút hajlékony pályaszerkezetű, szélessége min. 4,0 m.
Mellvédfal
A tervezett védmű felső szakaszán lévő mellvédfal mintegy 300 m hosszban elbontásra kerül, mivel
az a mobil felépítmény elhelyezésére alkalmatlan.
Közvilágítás
A tervezett védmű 0+795 – 1+795 szelvények közötti szakaszán az érvényben lévő szabványoknak
és előírásoknak megfelelő új térvilágítási oszlopsor kerül kiépítésre, biztosítva ezáltal a védekezési
időben is a megfelelő megvilágítást.
Raktárépület
Védekezési időszakon kívül a mobil árvízvédelmi fal elemeinek tárolása a projekt keretében megépülő könnyűszerkezetes tároló csarnokban történik. Az épület szükséges alapterülete ~1.400 m2. A
csarnokhoz megfelelő kiszolgáló eszközpark is tartozik, a következő oldalon részletezettek szerint.

Kiszolgáló gépek, eszközök

A gép funkciója, típusa

Vontató jármű
(igény: 2 db)

Vontatmány (pótkocsi)
a vontatókhoz
(egyedi gyártmány)
(igény: 2 db)

Vontatmány (szabványos
síkplatós tréler) a
vontatókhoz
(igény: 2 db)

Síkplatós teherautó
(szállítójármű)
(igény: 1 db)

A munkagép javasolt változatai

Villás targonca
(rakodó jármű)
(igény: 3 db)

Darus tehergk.
(önrakodós emelőgép)
(igény: 1 db)

Teleszkópos, villás
rakodógép
(igény: 1 db)

Önjáró
szerelőállványzat
(igény: 3 db)

Egyéb kisgépek
és berendezések
(igény: 3 szett)

2.6. A Gombás-patak ideiglenes lezárása
A tervezett mobil árvízvédelmi falhoz kapcsolódó elzáró műtárgy a patak 0+448 szelvényében, a
meglévő gyalogos fahídtól (0+362) 86 m-re került megtervezésre.
A patak szelvényének adatai az adott szakaszon:
- Fenékszélesség:
1,50 m
- Rézsűhajlás:
1:1,5 egyszerű trapéz meder
- Fenékesés:
4‰
- A meder burkolatlan, csak a hidak előtt és után van burkolat.
- A patak mértékadó hozama a nyilvántartási adatai szerint: Q2% = 34,8 m3/s.
- A nyilvántartás szerint ez a mennyiség 2,1 m vízoszlop magassággal és 3,66 m/s vízsebességgel
vonul le.
A mederszelvényre elvégzett ellenőrző számítás szerint:

h

b

a

3. ábra: A szoftveres ellenőrző számítás kiinduló adatai

A nyilvántartás szerinti medernek az adott 2,1 m-es vízmagasságra történő ellenőrzése:
A tervezett ideiglenes elzárás műtárgyához egy középső 5,0 m-es és két oldalsó 4,50 m-es nyílás
lett betervezve. A vízfolyás üzemelése során csak a középső nyílás vesz részt a vízszállításban, még
a mértékadó esetben is, az oldalsó nyílások a magasabb küszöbszintjük miatt nem. A középső nyílás
méretének meghatározásánál azért tértünk el a nyilvántartási tervben szereplő 1,5 m-től, mert a terv
igazodni kíván a patak medrének kialakult adottságaihoz. A meglévő patakmeder jelenlegi mindkét
oldali rézsűjében egy-egy padka is kialakult, melyek megszüntetését csak a tervezett műtárgy
közvetlen közelében irányozza elő a terv, alkalmazkodva ezzel a természet közeli állapothoz.
A Gombás-pataknak a beruházás II. ütemében megvalósuló torkolati műtárgyától a természetes
magas partig, mintegy 350 m-en magassághiányos a partszakasz. Ez a terület ligetes kialakítású
szabadidő park természetes tóval, több nagy törzsátmérőjű fával. Itt található a városi stadion is. A
területen a homokzsákos védekezés kiváltására épített árvízi töltést terveztünk, melynek magassága
megegyezik a tervezett mobilfal magasságával (107,40 mBf = MÁSZ + 1,0 m). A tervezett töltés a
Gombás-patak elzáró műtárgyától indul és a 2. sz. főúttal párhuzamosan haladó meglévő árvízi
töltéshez csatlakozik (lásd a tervezési helyszínrajzot). A stadion megközelíthetősége a töltésben elhelyezett kulisszanyílásokon keresztül történhet. A töltés anyagára és tömörségére vonatkozó követelmények tekintetében a geotechnikai szakvélemény ide vonatkozó fejezetei érvényesek. Az erózió
elleni védelem céljából a földmunkák elkészülte után a felületet azonnal füvesíteni kell!

2.7. Környezetvédelmi előírások
A tervezett feltöltésekre vonatkozó előírások
- A feltöltési anyag csak külső beszállításból származhat, a terület közelségében lévő használaton
kívüli területekről kotrással, vagy más kiviteli technológiával (pl. bevágásokkal) nem lehet feltöltési
anyagot szerezni.
- A feltöltésre csak szilárd, szennyeződésmentes, szemcsés anyag használható fel, amely megfelelő
módon tömöríthető.
- A feltöltési rétegeket legalább 30 cm-es rétegvastagságban kell vízi úti beszállításból elhelyezni a
területen, és a tömörítést Trγ = 95 % fokra kell biztosítani.
- Az előírt tömörítési érték szigorúan betartandó!
- A feltöltési munkák végzése során ügyelni kell arra, hogy ne történjen vízszennyezés, illetve a
feltöltés során igénybe vett területeken (ideiglenes depónia helye, felvonulási terület, vízi úti kirakás, vízi szállítási útvonal) ne történjen környezetszennyezés.
- A munkák befejezésekor az esetlegesen sérült csatlakozó terepfelszínek, illetve parti területek
helyreállításáról gondoskodni kell (finom tereprendezés).
- A feltöltés és a rézsűvédelem elkészítése előtt a jelenlegi terepszintről a humuszt, a növényzetet, a
törmeléket és az esetleges szennyező anyagokat el kell távolítani.
- A tevékenység nem minősül helyhez kötött diffúz légszennyező forrásnak.
- A külső területről beszállított anyag kizárólag tiszta talaj, illetve földtani közeg lehet, melynek
paramétereit dokumentálni kell (pl. honnan származik, összetétele, bevizsgálását követően született
eredmények, stb.). A minőségvizsgálatokat és mintavételezéseket csak arra jogosult, akkreditált
szervezet (laboratórium) végezheti.
- A mintavételezésnél és a minőségvizsgálatoknál, azok értékelésénél, a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védeleméhez szükséges határértékekről szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüMFVM-KHVM együttes rendelet előírásai, és az ott megadott szabványok alkalmazandók.
- A feltöltésre alkalmazott anyag nem tartalmazhat veszélyes hulladékot, szennyezett talajt, szerves
anyagot, szénhidrogént, építési törmeléket (beton, tégla, üveg, bontott aszfalt, stb.). Összességében
az átvett talajnak megbonthatatlan földtani közegnek kell lennie. A fentieknek való megfelelésre
készülő laboratóriumi vizsgálatokat, igazolást az építési naplóhoz csatolni kell.
Hulladékgazdálkodás
- A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján a tevékenységet a hulladékképződés megelőzésével, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésével,
a hulladék hasznosításával, környezetkímélő ártalmatlanításával kell végezni.
- Az építési tevékenység során gondoskodni kell a közvetlen hatásterületen keletkező hulladékok
megfelelő gyűjtéséről és tárolásáról. A munkálatok során biztosítani kell a keletkező hulladékok
szelektív gyűjtését és lehetőség szerint minél nagyobb arányú hasznosítását.
- A keletkező hulladékok esetén figyelembe kell venni az építési és bontási hulladék kezelésének
részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásait.

- Az építés során keletkező hulladékokat tényleges veszélyességük alapján kell besorolni és engedéllyel rendelkező szervezet részére kell átadni hasznosításra, ártalmatlanításra.
- Amennyiben a tevékenység során veszélyes hulladék keletkezik, abban az esetben a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rend. szerint kell eljárni.
- A keletkezett hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló, módosított 164/2003. (X. 18.) Korm. rend.
előírásai szerint végzendő.
- A tevékenység során keletkező hulladékokat a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell
gyűjteni, és további kezelésre csak az adott típusú hulladékra érvényes hulladékkezelési engedéllyel
rendelkező szervezetnek szabad átadni. A hulladékkezelés során a hasznosítást előnyben kell
részesíteni az ártalmatlanítással szemben.
Levegőtisztaság-védelem
- A munkálatok során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végrehajtásával
kell a levegőterhelést megelőzni, illetőleg a legkisebb mértékűre csökkenteni.
- Anyagszállítás, rakodás esetén gondoskodni kell a megfelelő intézkedés – takarás, locsolás – megtételével, hogy a mozgatott anyag és a munkagépek levegőterhelést ne okozzanak.
- A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
Zaj- és rezgés elleni védelem
- Az építőipari kivitelezési tevékenységből származó zajterhelés nem haladhatja meg a zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
2. sz. mellékletében előírt zajterhelési határértékeket.
- A kivitelezési tevékenységből származó zajterhelés csökkentése érdekében a szállítójárműveknek
elsősorban a lakott területeket elkerülő útvonalakat kell igénybe venniük. Törekedni kell továbbá az
elérhető legkisebb zajkibocsátású építési technológia megválasztására.
- Amennyiben szükséges, a megvalósulás időszakában az építőipari, kivitelezési tevékenységből
származó zajkibocsátásra vonatkozó kötelezettséget a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem
egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rend. 12. §-a és 13. §-a szerint teljesíteni kell.
Szolnok, 2016. október hó
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