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Hogyan történik a munkaterület 
használata?
A vállalkozó felelõssége minden, az 
általa végzett építési munka követ
kezményeként más építményben, 
létesítményben, a kivitelezésnek felró
ható okból bekövetkezett állagromlás. 
Ezért a munkák megkezdése elõtt a 
vállalkozónak dátummal vagy egyéb 
azonosító jellel ellátott fényképes álla
potfelvételi dokumentációt kell készí
tenie és jegyzõkönyvet kell felvenni 
minden olyan építményrõl, amelynél 
a késõbbiekben feltételezhetõ, hogy 
állagromlás oka vitatható, illetve a kivi
telezéssel vagy építési forgalommal 
kapcsolatban veszélybe kerülhet. Az 
állapotfelvétel módját és mértékét a vál
lalkozó dönti el. Az építmények állagá
tól és veszélyeztetettségétõl függõen ez 
lehet különbözõ is. Az állapotfelvétel 
hiányosságaiból fakadó viták esetén 
az esetleges kárrendezés a vállalkozó 
feladata és költsége.

Minden olyan munkafolyamat meg
kezdése elõtt, amely várhatóan kárt 
okozhat a környezet épületeiben, épít
ményeiben (vibrálás, szállítás stb.), vál
lalkozó köteles a várható hatásterületet 
meghatározni (számítással, kísérlet
tel vagy egyéb módon). Amennyiben 
a meghatározott hatásterületen belül 
meglévõ épületek, építmények vannak, 
azok állagfelmérését vállalkozónak el 
kell végeznie (végeztetnie) és a munkák 
során keletkezett károkat az érintett 
tulajdonosok részére meg kell térítenie. 

A nagy zajhatással járó munkákat 
hétköznap 7–17 óra között szabad 
végezni. Nagy zajhatással járó mun
kák végzése esetén a vállalkozó költ
ségére célszerû ezen idõszakokat az 
érintett lakossággal helyi lapban vagy 
televízióban elõre közölni, megértésü
ket kérve.

A víztelenítési munkák során kikerülõ 
vizek ártalommentes elhelyezésérõl, 
illetve elvezetésérõl a vállalkozó saját 
költségére gondoskodni köteles. Az 
ehhez szükséges engedélyeket, hoz
zájárulásokat is a vállalkozó köteles 
beszerezni. A vállalkozó köteles gon
doskodni a csapadékvizek építés köz
beni lefolyásának biztosításáról az épí
tési környezet védelme érdekében, az 
építés elõtt fel kell mérni a lehetséges 
befogadókat és a szükséges árokkar
bantartással vagy építéssel biztosítani 
kell az építési terület és árkok védelmét 
csapadékvizek ellen.

A vállalkozó egy munkaterületre felvo
nulás elõtt a mérnök által elfogadott orga
nizációs terv szerint a helyi sajtó és címre 
küldött értesítés útján köteles az érintett 
lakosságot tájékoztatni a munkák kez
dési és várható befejezési idõpontjáról, 
megadva a munkavégzéssel kapcsolat
ban elérhetõ helyi képviselõjének nevét, 
elérhetõségét. A lakosság általános köz
szolgáltatási tevékenységének korlátozá
sa esetén a vállalkozó köteles a munkák 
megkezdése elõtt írásban közvetlenül 
tájékoztatni a lakosságot. Fel kell hívni a 
lakosság figyelmét arra, hogy a szüksé
ges szállítási munkákat a kezdésig végez
tessék el (zárt szennyvíztároló ürítése, 
tüzelõszállítás stb.). A területen található 
közutak kezelõjével egyeztetett módon 
kell megoldani a forgalomterelést, a sze
métszállítást, és tervet kell készíteni arra, 
hogy vészhelyzetben hogyan közelíthetõ 
meg az utcában lévõ ingatlan.

A lakók értesítését az építés elõtt 
legalább egy héttel vállalkozó köte
les elvégezni. Errõl az érintett címen 

írásos tájékoztatást kell hagyni, mely 
tartalmazza a vállalkozó által az egyez
tetésekre kijelölt személy vagy sze
mélyek elérhetõségét. A tulajdonos 
ezen személyek felkeresésével módo
síthatja bekötésének helyét, egyéb 
esetben a tenderdokumentációban 
szereplõ, elõzetesen a tulajdonossal 
már egyeztetett bekötést kell megépí
teni. A vállalkozó a terv szerint köteles 
elkészíteni a bekötést, ha a tulajdo
nos észrevételt nem tesz. A bekötések 
megfelelõ egyeztetett helyre való kiépí
tése a vállalkozó felelõssége.

A vállalkozónak bármely közterüle
ten végzendõ munka és közterületen 
létesítendõ felvonulási terület (telep) 
kijelölése elõtt meg kell szereznie a 
közterület kezelõjének a jóváha
gyását. A burkolatokat a kivitelezõ a 
saját költségére az eredeti burkolat 
minõségével egyezõ szintû, teherbírású, 
vízelvezetésû stb. szinten köteles hely
reállítani. A teljes burkolat 70 százalé
kos vagy ennél nagyobb felületû bontása 
esetén a teljes felületû útburkolat hely
reállítása kötelezõ. A 33,5 m szélességû 
utak esetén teljes szélességû helyreál
lítás szükséges. A vezeték helyzetének 
megfelelõen a helyreállítás lehet sávos 
vagy félpályás helyreállítás. Csak abban 
az esetben lehet sávos helyreállítás, ha 
a burkolat szélétõl 50 cmnél nagyobb 
önálló sáv marad, ellenkezõ esetben 
félpályás helyreállítás szükséges.

Közmûvek
A kivitelezés megkezdése elõtt a vál
lalkozó köteles feltárással vagy egyéb 
módon meggyõzõdni a különféle, a 
közterületen meglévõ közmûvezetékek 
helyzetérõl. Elõfordulhat olyan eset is, 
hogy a munkavégzés során ismeret
len közmû kerül elõ vagy az ismert 
közmû nem az elõre jelzett helyen van. 
Ilyenkor az érintett közmûvállalattal fel 
kell venni a kapcsolatot, és a feltételek
ben meg kell állapodni. Amennyiben 
az idegen közmû csak a csatorna víz
szintes vagy magassági vonalvezeté
sének módosításával kerülhetõ el, a 
felelõs tervezõt is értesíteni kell, és el 
kell végezni a tervek szükséges módo
sítását.

A mûszaki átadás-átvétel legfõbb fel-
tételei:
Az átadásátvételi eljárást meg kell 
elõznie az alábbiakban felsorolt méré
sek, ellenõrzések és nyilatkozatok 
beszerzésének, valamint szükséges a 
projektgazda nyilatkozata, hogy a léte
sítményt átveszi.

Víztartáspróba, illetve nyomott 
szennyvízcsatorna esetén nyomáspró
bajegyzõkönyvek bemutatása. A teljes 
nyomvonal mentén a csatorna vízzá
róságának igazolása az aknákkal és a 
bekötõ vezetékekkel a telken belül 1,00 
mig kiépített csonkig.

A gravitációs csatorna ipari televíziós 
vizsgálata független szakvállalat vagy 
az üzemeltetõ által végezve, a kame
rás vizsgálatot végzõ nyilatkozatával 
a vizsgált csatornaszakaszról, annak 
lejtésviszonyairól, esetlegesen felfede
zett hibáiról. A kamerás vizsgálatot a 
víztartási próbát követõen közvetlenül, 
tiszta csatornában kell elvégezni.

Földvisszatöltés és ágyazat (alsó 
és felsõ sík) tömörségi vizsgálata, a 
megrendelõ által elfogadott vagy általa 

közbeszerzett akkreditált labor által 
jegyzõkönyvekkel dokumentálva a ter
vezett értékek biztosítása.

Az érintett terület kezelõjének hoz
zájáruló nyilatkozata a szakszerû hely
reállításról.

Kamerás vizsgálat
A vállalkozónak a csatornaépítést 
követõen – erre a feladatra kiképzett 
és gyakorlattal rendelkezõ független 
szakemberrel vagy az üzemeltetõvel 
– el kell végeznie minden csatornasza
kaszra, aknára és oldalsó csatlakozás
ra, valamint bekötõ vezetékekre a teljes 
körû csatorna ipari televíziós kamerás 
vizsgálatát.

A vállalkozónak csatornavizsgá
latra kifejlesztett 360°ban mûködõ 
ipari televíziós kamerát kell alkal
maznia, és a vizsgálat során különös 
figyelmet kell fordítania a meglévõ 
elemekhez történõ csatlakozásokra, 
csõkötésekre, bekötések csatlakozá
sára. Ezen pontokon lassú, 100 szá
zalékos körfelvételt kell készíteni. 
Bármilyen hibás kivitelezés felme
rülését gondosan meg kell vizsgálni, 
értékelni, és be kell jegyezni a vizsgá
lati munkanaplóba.

A vezetéknek épnek, sérülésmen
tesnek kell lennie. Az aknák közötti 
szakaszokon egyenesnek kell lenniük, 
nem lehet bennük sem vízszintes, sem 
magassági iránytörés. A vezetékben 
nem lehetnek idegen anyagok, nem 
lehet gumigyûrûbetüremkedés.

Utak
Az építési munkák elvégzése után az 
építési területet helyre kell állítani. 
A burkolathelyreállítást tekintve a csa
tornaépítéssel érintett utcákat a beru
házó önkormányzatok adatszolgáltatá
sa alapján a következõ három kategó
riába soroltuk be: lakóút, fõútvonal és 
fõközlekedési utak.

Az útszerkezet helyreállítását a beso
rolt kategóriának megfelelõ rétegrend
del, a típustervekben szereplõ módon, 
rétegenkénti átlapolással kell végezni. 
Az alapbetont és ágyazatot a terve
zett munkaárokszélességnél 3030 cm 
túlnyújtással, a kopó és kötõréteget 
további 1515 cm túlnyújtással kell 
helyreállítani. Földutak esetében az 
úthelyreállítás a munkaárok szélességé
ben, a jelölt rétegrenddel történjen. 
Ahol a típustervtõl eltérõ rétegrendet 
és helyreállítási szélességet ír elõ a 
közút kezelõje, ott azokat kell figye
lembe venni.

Útépítési és tereprendezési munkák 
ellenõrzése

Az útépítési és tereprendezési munkák 
akkor minõsülnek késznek, ha:
– Az a terület, ahol a munkavégzés 
történt, helyre lett állítva a terület 
kezelõjének elõírásai alapján, és át lett 
adva a terület tulajdonosának, illetve 
kezelõjének.
– Az alábbi dokumentumok beadásra, 
valamint elfogadásra kerülnek a mér
nök, továbbá a megrendelõ, illetve a 
közútkezelõ részérõl:
– bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a 
kitermelt talaj és/vagy
aszfalt megfelelõ elhelyezésre került,
– a talajteherbírásra vonatkozó igazo
lás,
– a visszatöltött anyagról szóló igazo
lás,
– az aszfaltról szóló igazolás.

Az önkormányzat kezelésében 
álló aszfaltburkolatú utak esetében 
a megfelelõen megépített, a mûszaki 
átadás feltételeit teljesítõ csatornasza
kasz munkaárkának visszatöltése után 
annak lágy aszfalttal történõ ideiglenes 
helyreállítása szükséges. A lágy aszfalt
tal helyreállított szakasz 4 hónap után 
állítható véglegesen helyre a meghatá
rozott rétegrendek szerint.

Útpályaszerkezetek,  
járdaszerkezetek
Az építési munkák során felbontott 
minden, burkolattal nem rendelkezõ, 
illetve pormentes burkolattal ren
delkezõ útpályát az eredeti állapotuk
nak megfelelõen kell helyreállítani. Az 
útszerkezethelyreállításnál az útszer
kezet rétegrendjét úgy kell kialakíta
ni, hogy teherbírása, illetve egyenér
téke minimum a megmaradó, illetve 
a korábbi útszerkezetnek megfelelõ 
legyen.

Bármely szilárd, nem aszfaltbur
kolatú utak esetén minimumkövetel
ményként az eredeti megegyezõ bur
kolathelyreállítást kell végrehajtani. 
Ahol a meglévõ burkolatból kevesebb/
egyenlõ, mint 0,5 m távolság maradna 
az eredeti burkolatból, ott a maradék 
felsõ koptatóréteget vissza kell bonta
ni (marni), és egybefüggõ felületként 
kell a burkolatot elkészíteni. Teljes 
szélességû helyreállítás esetén az út 
melletti padkát az új burkolati magas
ságnak megfelelõen zúzott kõvel ki kell 
igazítani.

A közlekedésnek visszaadott ideig
lenesen helyreállított utaknak is meg 
kell felelniük a minimális jogszabályi  
és közlekedésbiztonsági feltételeknek. 
A gyalogos közlekedést biztosító bur
kolatoknál biztosítani kell, hogy por és 
sármentesek legyenek.

Földutak helyreállítása
Azokon a közterületeken, ahol a 
közmûépítést megelõzõen földút talál
ható, a helyreállítás alkalmával 4,0 m 
szélességben 15 cm vastag zúzalékszó
rást behengerelve kell készíteni.

Az építés során a pályaszerkezet 
mellett szabadon futó földmûvek 
(padka, rézsû, árok, szegély) könnyen 
megsérülhetnek, elsõsorban a nehéz
gépjármûvek járatai miatt. Ezért az 
útépítési, helyreállítási munkák befeje
zését követõen ezen úttartozékokat az 
eredeti állapotnak megfelelõen helyre 
kell állítani. A padka feltöltését a bur
kolati rétegek építésével párhuzamo
san célszerû végezni, a szegélyeket 
általában a betonburkolat építése elõtt 
kell elhelyezni.

Végsõ fázisként a gépek és emberek 
által lejárt rézsûket és padkákat rendez
ni kell. A kidõlt szegélyeket helyreállíta
ni, illetve pótolni szükséges. Az árkok 
megfelelõ tisztításával, rendezésével 
együtt a burkolatot is le kell tisztítani 
az esetleges szennyezõdésektõl még a 
növénytelepítés és a forgalomtechnikai 
létesítmények elhelyezése elõtt.

A pályaszerkezet átadásakor pótol
ni kell a kikopott füvesítést, ki kell 
javítani a rézsûvédelem építés közben 
keletkezett hibáit.

Út és járdapályaszerkezet az épí
téssel, építés ideje alatti forgalommal 
kapcsolatos rongálódását a vállalkozó
nak saját költségén ki kell javítania. Az 
építéssel kapcsolatban egyéb létesítmé
nyekben, építményekben, eszközök
ben keletkezõ kárt, sérülést a vállalko
zónak a tulajdonossal egyeztetve mini
mum az eredeti állapotnak megfelelõ 
minõségben helyre kell állítania vagy 
az okozott kárt a felelõsségbiztosítás 
szabályai alapján rendeznie kell.

A területek helyreállítása során a vál
lalkozónak figyelembe kell venni, hogy 
a felszíni vizek levezetését nem változ
tathatja meg, ezért különös gonddal 
kell eljárni a felület rendezésekor és 
az ingatlanok bejáratához történõ csat
lakozáskor. Az építés során tönkre
ment vagy eltömõdött, a csapadékvíz 
elvezetését szolgáló létesítményeket az 
eredeti állapotuknak megfelelõ módon 
helyre kell állítani, illetve ki kell tisz
títani.

Az építési munkák során elpusztult 
gyepet a vállalkozónak az eredeti álla
pot szerint pótolnia kell. A munkák 
során kivágott cserjék, fák és egyéb 
növények pótlására a vállalkozónak 
legalább a kivágott növényzet bio
masszájának megfelelõ mennyiségû 
növényzetet kell telepítenie az építési 
munkával érintett területen.

Következetes és elõre meghatározott feltételek 
a csatornaépítési munkát kivitelezõ vállalkozóknak

Csatornázás

Mint arról korábban hírt adtunk, folyik a közbeszerzés az E-I 
ütemre, továbbá hamarosan megjelennek a további ütemekre 
nézve is a közbeszerzési felhívások. A tervezõk, illetve a beru-
házást elõkészítõ szakemberek többkötetnyi feltételt fogalmaztak 
meg a majdani kivitelezõknek. Akik végül elnyerik a munkát, 
ezeknek meg kell felelni. Érdemes tehát néhány feltételt megis-
merni a majdani szerzõdésbõl, az alábbiak szerint.


