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TERVEZŐI NYILATKOZAT
Hivatkozva a 18/1996. (VI. 13.) KHVM Vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
kérelemről és mellékleteiről szóló rendeletre, alulírott felelős tervező a Baksay és Társai
BT. részéről kijelentem, hogy Jászberényi Hajta-mocsár vízpótlása Duzzasztó és
Vízszintszabályozó műtárgy kiviteli terve kielégíti:
- a 18/1996. (VI. 13.) KHVM Vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
kérelemről és mellékleteiről szóló rendeletben, valamint a tervkészítés
időpontjában érvényes országos és ágazati szabványokban, illetve műszaki
irányelvekben rögzített előírásokat.
- az OTÉK szabályzatban,
- a tűzvédelemről szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben,
- a munkavédelmről szóló 1993. évi XCIII. sz. törvényben,
- 83/2014.(III.14.) korm. rendeletben,
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által
36600/5551-5/2017. ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedélyben,
- Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi
Igazgatóság
KP-2684-002/2017.
számú
vagyonkezelői hozzájárulásában,
- Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 02856-0005/2017. számú vízügyi
szakvéleményében foglaltakat.
Kijelentem, hogy a tárgyban megnevezett, duzzasztó és vízpótló műtárgy, valamint
a töltés építése semmilyen közművet sem érint. A terv tartalmazza a vízjogi
létesítési engedélyt.
A terv készítésénél figyelembe vettük és betartottuk:
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt.
- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvényt.
- A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet előírásait.
A terv készítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem, a jogosultság
igazolását a tervezői nyilatkozathoz csatoltam.
Budapest, 2018. január
Baksay Zoltán
okl. mérnök
Tervezői és egyéb jogosultsága
a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
Tervezői névjegyzékében
KÉ-T, VZ-T, T-T 01-1804
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Jászberényi Hajta-mocsár vízpótlása
Kiviteli terv

Duzzasztó és vízszintszabályozó műtárgy
Tervszám: 1705/2018

1. Előzmények, megbízás
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (2509 Esztergom, Strázsa-hegy)
vagyonkezelője, Jászberény, 0797 és 0808/1 hrsz-ú Hajta-mocsárnak.
A terület vízhiányos, ezért Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a Hajta-mocsár
vízpótlását szükségesnek tartja. Megoldásként, a terület délnyugati határán húzódó
Hajta patakon, duzzasztó létesítését és a mocsár irányába, vízpótló árok
kialakítását határozták meg.
További igényként jelentkezett vizes élőhelyek kialakítása a mocsár mélyebb
részén, valamint a Hajta-patak bal partján töltés építése, amely megakadályozza,
hogy a mederduzzasztás megszüntetését követően, a mocsárból visszaáramoljon a
víz a mederbe.
Jelen terv a Jászberényi Hajta-mocsár vízpótlás, duzzasztó és vízszint szabályozó
műtárgy, kiviteli terve, amely tartalmazza a Hajta–mocsár területén, vizes
élőhelyek kialakításának tervét is. A terv elkészítésénél figyelembe vettük a
mederkezelő Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és a vagyonkezelő KözépTisza-vidéki Vízügyi igazgatóság, valamint a kiadott vízjogi létesítési engedély
előírásait.
2. Alapadatok
2.1. Tervek, iratok
-

-

-

-

Térképmásolatok
Kiadta: Jászberényi Járási Hivatal
Tulajdoni lapok
Jászberény 0802 hrsz
Jászberény 0808/1 hrsz
Jászberény 0799 hrsz
Kiadta: Jászberényi Járási Hivatal
Geodéziai felmérés
Szolgáltatta: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Vízügyi szakvélemény
Kiadta: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Tárgy: Jászberény, Hajta-mocsár vízpótlása duzzasztó és vízszint szabályozó
műtárgy- vízügyi szakvélemény
Száma: 02856-0005/2017.
Vagyonkezelői hozzájárulás
Kiadta: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi igazgatóság
Száma: KP-2684-002/2017.
Vízjogi létesítési engedély
Kiadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tárgy: Jászberény, Hajta-mocsár vízpótlása duzzasztó és vízszint szabályozó
műtárgy létesítési engedélye
Száma: 36600/5551-5/2017.
Vízikönyvi szám: Zagyva/2013
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2.2. Geodéziai adatok
A terv elkészítéséhez szükséges geodéziai felmérést Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság szolgáltatta.
Az EOV koordináta rendszerben, országos magasságokkal /mBf/ készített
felmérés, a Hajta-patak 19+000 – 19+550 km szelvényei közötti szakaszára
terjedt ki.
A felmérés során, átlagosan 50 m-ként keresztszelvényeket mértek fel, mintegy
30 m szélességgel.
2017. március hóban kiegészítettük a felmérést, a Hajta-patak érintett
szakaszának két végpontján található csőáteresz, illetve fahíd felmérésével.
Kiinduló magasságként a Hajta-patak 18+774 km szelvényében lévő, iker
csőáteresz kifolyási oldali mellvédfalán, szöggel jelölt pont magassága
használható fel, amely 104,57 mBf magasságú.
A felmérés alapján készítettük el a helyszínrajzot, keresztszelvényeket és a
hossz-szelvényt.
A terveken és a műszaki leírásban szereplő magassági értékek a Balti
alapszintre vonatkoznak, melyekből 0,675 m hozzáadásával számíthatók az
Adria feletti magasságok.
2.3. Vízügyi adatok
A tervezéshez Megbízónk rendelkezésünkre bocsátotta a KEVITERV AKVA
mérnöki Vállalkozási Kft. által, 72/2001. számon készített, Nagykáta
térségében kijelölt természetvédelmi területek vízpótlásának vizsgálata
tárgyú, vízjogi létesítési engedélyezési tervet, Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által, e terv
alapján kiadott, KTVF: 8239-1/2010. számú Vízjogi létesítési engedélyt és a
KTVF: 8662-7/2013. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyt.
A vízjogi létesítési engedélyezési tervben 10 db műtárgy szerepel, azonban a
vízjogi létesítési engedélyben csak 8 db vízkormányzó műtárgy van nevesítve, a
Hajta 9+100 – 19+000 km szelvényei közötti szakaszon.
A lényeges hidrológiai adatok a vízjogi engedélyezési terv, illetve a vízjogi
üzemeltetési engedély szerint a következők:
Vízgyűjtőterület nagysága a Hajta-patak 9+100 km szelvényénél: 214 km2
Jellemző vízhozamok a 9+100 km szelvénynél:
NQ10%
NQ1%
Qaug 80%
KÖQ

14,4
25
25
280
2

m3/s
m3/s
l/s
l/s
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Jelen terv szerinti duzzasztó műtárgy a Hajta-patak19+025 km szelvényében
épül, amely mederszakaszra, illetve szelvényre érvényes hidraulikai adatok, az
engedélyezési terv alapján, a következők:
NQ10%
Fenékesés
vízmélység
fenékszélesség
rézsűhajlás
fenékszint

13,0
0,3
2,1
2,0
1:2
102,075

m3/s
‰
m
m
mBf

Tervezés szempontjából lényegesek voltak még, a Hajta-patak 18+469 km
szelvényében, betétgerendás elzárással megépült, D7 jelű duzzasztó műtárgy
adatai, amelyek a következők:
duzzasztási szint:
fenékszint:
nyílásszélesség
vízszállító képesség:

102,60
101,81
3,0
14,3

mBf
mBf
m
m3/s

Műtárgyak az érintett mederszakaszon
18+774 km szelvényben iker csőáteresz található, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megye és Pest Megye határán húzódó, Jászberény 0799 hrsz-ú kivett saját
használatú úton. Az út tulajdonosa Jászberény Városi Önkormányzat.
A műtárgy adatai:
szelvényszám:
fenékszint:
csőátmérő
útpályaszint
mellvéd szint
pályaszélesség

18+774
101,60
2x1,5
104,0
104,57
7,0

km
mBf
m
mBf
mBf
m

19+550 fkm szelvényben fahíd található, amely a természetvédelmi őrök
átközlekedését biztosítja, tehergépkocsival az átjárás nem megengedett.
A műtárgy adatai:
szelvényszám:
nyílás
fenékszint:
pályaszint

19+550
6,0
102,20
103,85

km
m
mBf
mBf

2.4. Engedélyezés
Az előző tervfázisban Előzetes vizsgálati dokumentáció és vízjogi engedélyezési
terv készült, amelyek jóváhagyásra, illetve engedélyezésre be lettek nyújtva az
illetékes hatóságra, illetve szervezethez.
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Előzetes vizsgálati dokumentáció
Az előzetes vizsgálati dokumentációt a Szélkiáltó BT. készítette. Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatala a benyújtott dokumentáció alapján,
JN-07/61/02712-21/2017. számú Határozatában megállapította, hogy a tervezett
beruházás nem környezeti hatástanulmány köteles.
A határozatban, az engedély kiadásához előírások, feltételek nélkül
hozzájárultak.
Vizügyi szakvélemény
A Hajta-patak Pest-megyei szakaszának kezelője a Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság, ezért be kellett szerezni előzetes vízügyi szakvéleményüket, amit
02856-0005/2017 számon adtak meg.
Szakvéleményükben írták elő többek között, hogy a Reno matrac végén lezáró
bordákat kell beépíteni, majd 3-3 m hosszban, kőszórást kell létesíteni.
Szintén előírásuk volt, hogy 25 l/s vízhozam továbbvezetését biztosítani kell.
Ezeknek az előírásoknak megfelelően, a vízjogi engedélyezési tervet javítottuk,
illetve kiegészítettük.
/A vízügyi szakvéleményt az iratmásolatok között mellékeljük./
Vagyonkezelői hozzájárulás
A Hajta-patak érintett szakasza, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
vagyonkezelésében van, ezért be kellett szerezni vagyonkezelői hozzájárulásukat,
amit KP-2684-002/2017. számon adtak meg.
Vagyonkezelői hozzájárulásuk nem tartalmazott további igényt, de előírták, hogy
a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vízügyi szakvéleményében foglalt
előírásokat be kell tartani.
/A vagyonkezelői hozzájárulást az iratmásolatok között mellékeljük./
Vízjogi létesítési engedély
A vízjogi létesítési engedélyt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 36600/5551-5/2017. ált. számon adta ki.
A vízjogi létesítési engedélybe beépítették a közreműködő hatóságok,
vagyonkezelő, vízfolyás kezelő előírásait, amelyek közül a kivitelezés
szempontjából leglényegesebbek a következők:
- A munkálatok megkezdését és befejezését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak be kell jelenteni
- A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a
műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal
előbb értesíteni kell a Hatóságot.
- Be kell tartani a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vízügyi
szakvéleményében és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
vagyonkezelői hozzájárulásában előírtakat.
- Kotrási munkákat augusztus 15. és október 31. közötti időszakban kell
elvégezni.
- Egyéb munkálatok vegetációs időn kívül, augusztus 15. és március 15.
között végezhetők.
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2.5. Tulajdoni viszonyok
A duzzasztó műtárggyal érintett földrészlet: Jászberény külterület 0802 hrsz
Művelési ág:
kivett csatorna
Terület:
2 ha 0766 m2
Tulajdonos:
Magyar Állam
Vagyonkezelő:
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
A vízpótló árokkal és a vizes élőhellyel érintett földrészletek:
Jászberény külterület 0808/1 hrsz
Művelési ág:
kivett
Terület:
52 ha 9074 m2
Tulajdonos:
Magyar Állam
Vagyonkezelő:
Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Jászberény külterület 0797 hrsz
Művelési ág:
kivett
Terület:
63 ha 9825 m2
Tulajdonos:
Magyar Állam
Vagyonkezelő:
Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
2.6. Közművek
A tervezett duzzasztó műtárgy, töltésépítés és a vizes élőhelyek kialakítása
semmilyen közművet sem érint.
3. Jelenlegi állapot
A tervezési terület, a 31 számú országos közútból kiágazó, Jász-Nagykun-Szolnok
Megye és Pest Megye határán húzódó, Jászberény 0799 hrsz-ú kivett, saját
használatú földúton közelíthető meg. A kiágazástól, mintegy 1500 m-re a Hajta
patak balról megközelíti az utat, ezt követően azzal párhuzamosan húzódik 500 m
hosszban, majd merőleges töréssel É - ÉK-i irányba folytatódik.
A földút keresztezi a Hajta-patakot, annak 18+774 km szelvényében. A
keresztezésben iker csőáteresz épült, kétoldali, függőleges homlokfallal, az út
szintje fölé emelkedő mellvéddel.
Az áteresz felett, a meder kettős iránytöréssel, ÉNy-i irányba folytatódik.
A meder közepesen benőtt, jól beágyazott, a megépült duzzasztók és a benőttség
következtében, az ikeráteresz csőtető szintjénél volt a vízszint 2017-ben.
A 19+000 km szelvény felett, a meder mindkét partéle hullámzó magasságú.
A bal partél, a 19 km szelvénytől a 19+150 km szelvényig majd a 19+320 km
szelvénytől a 19+450 km szelvényig, a fenékszint felett, mindössze 1,2 – 1,3 m
magasságban (103,20 – 103,30 mBf) húzódik.
A tervezési szakaszon, a 18+774 km szelvényben lévő iker csőáteresz és a 19+550
km szelvényben lévő fahíd, megfelelő állapotú.
A meder bemért fenékszintje közel megegyező a vízjogi engedélyezési tervben
meghatározott fenékszinttel, jelentős feliszapolódás nincs.
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A bal parton fekvő, 0808/1 hrsz Hajta-mocsár természetes határai a DK-i oldalán
húzódó földút, É-i oldalán található erdő, ÉNy-i oldalon szintén földút, DNy-i
oldalán, pedig a Hajta-patak.
A körülhatárolt területen néhány kiemelkedő ,,sziget” is található, azonban azok
legfeljebb a 105 mBf szintre emelkednek ki, a környező, vízállásos területből.
A 102,0 mBf szintű, legmélyebb területrész, a földrészlet déli határa közelében
található.
A 0797 hrsz-ú, másik érintett földrészlet ÉNy-i oldalán határos a 0808/1 hrsz-ú
földrészlettel. A határvonalon földút húzódik.
A mélyebb, vízborításos területrészek a DK-i oldalhoz közelebb helyezkednek el.
A Hajta-patak jelenlegi állapotát a mellékelt fényképek mutatják.
4. A terv ismertetése
Megbízásunk szerint, feladatunkat képezte, a Hajta-patak 19+025 km szelvényébe
tervezett duzzasztó és vízszint szabályozó műtárgy, bal parti töltésépítés, valamint
a Hajta-mocsár területén, vizes élőhely kialakítás kiviteli tervének elkészítése a
vízjogi létesítési engedély előírásainak figyelembe vételével.
A műtárgy helyét, a duzzasztási vízszintet, valamint a vizes élőhely kialakítását
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékes szakembereivel egyeztetve
határoztuk meg.
Az elfogadott műszaki megoldás, a több évtizedes üzemeltetési tapasztalat
figyelembe vételével lett kidolgozva.
Duzzasztó műtárgy
A tervezett duzzasztó, két sor, egymástól 1,0 m-re, a 100,20 mBf szintig lehajtott,
103,40 – 103,70 mBf szintek közötti felső szintű, CS2 szádlemezzel lesz
kialakítva. A szádlemezek egymáshoz Ø 14 mm-es köracélokkal lesznek
kihorgonyozva.
A betétpallós elzárás hornyai a meder két oldalán, a szádlemezek közötti
betonfalba lesznek süllyesztve, egymástól 40 cm közbenső távolsággal. Az elzáró,
keményfa betétpallók 15 cm magasak, 10 cm vastagságúak, mozgatásuk
emelőkampóval biztosított két oldalról, a pallók felső oldalán lévő emelőfülek
használatával.
A betétpallók közötti tömítést szilikon anyagú tömítő profilok biztosítják, ezáltal
elegendő egy sor betétpalló elhelyezése. A második sor kizárólag az esetleges
javítások, betétpalló csere idejére szükséges.
A két sor szádlemez között agyagkitöltés készül, a legfelső 15 cm kőzúzalékkal
lesz feltöltve.
A kimosások megelőzése érdekében, az al-és felvízi oldalon 4-4 m szélességben,
műszaki textília és kőzúzalékkal kitöltött, Reno matrac lesz fektetve a letisztított,
profilba rendezett felületre.
A Renó matrac végén 40x80, cm méretű beton lezárófog, majd 3 m hosszba 30 cm
vastag kőszórás készül vízépítési terméskőből.
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Vízszintszabályozó műtárgy
A vízszintszabályozó műtárgy, a duzzasztó műtárggyal összeépítve készül, attól
2,0 m tengelytávolságra, a Hajta-patak bal partján, a 19+027 km szelvényben.
Az 1,0 m tengelytávolságra lehajtott CS2 szádlemezekkel határolt, vasbeton
oldalfalakkal és fenékkel kialakított műtárgy belmérete 1,0 m, fenékszintje 102,00
mBf, oldalfalának felső szintje 103,90 mBf.
Az elzárást 800 mm átmérőjű zsiliptolózár biztosítja, amelyet a vasbeton pallókkal
kialakított kezelőszintről lehet nyitni-zárni, csavarorsós mozgató szerkezettel.
A műtárgy be-és kifolyási oldalához 1,0 m fenékszélességű, 1:2 rézsűhajlású,
Reno matraccal védett árok csatlakozik.
Bal parti töltés
A Hajta mocsárba kijuttatott víz visszatartása érdekében, a műtárgytól a Hajtapatak tengelyével párhuzamosan töltés készül, 103,70 mBf koronaszinttel, a
terepadottságok miatt két helyen, 130, illetve 150 m hosszban.
A töltés mintakeresztszelvényének adatai a következők:
koronaszint:

103,70

mBf

koronaszélesség:

3,0

rézsűhajlás:

1:2

humuszterítés

0,1

m

megkívánt tömörség Trρ:

90

%

töltésanyag

m

sovány agyag

Vizes élőhelyek kialakítása
A megbízói igény szerint, a Vizes élőhely helyszínrajza tervlapon megadott
elrendezéssel, szabálytalan alakú, vízpótló csatornákkal összekötött, 101,50 mBf
fenékszintű, nyíltvizű élőhelyeket terveztünk, két helyszínen.
Az egyes élőhelyek megközelítően a középpontjait, EOV koordinátákkal
határoztuk meg, ezáltal kitűzésük a terepen biztosított.
Egy élőhely csoport, közvetlenül a vízszint szabályozó műtárgyhoz csatlakozó
árokra felfűzve, a 0808/1 hrsz-ú földrészleten létesül, míg a másik csoport a 0797
hrsz-ú földrészleten lesz kialakítva.
A 444 - 1378 m2 közötti területű kis tavakat, 3,0 m fenékszélességű, 1:2
rézsűhajlású, 101,50 mBf fenékszintű vízpótló árok köti össze.
Összességében a kis tavak és az összekötő árkok területe nem haladja meg az 1-1
ha nagyságot helyszínenként.
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A vizes élőhelyek adatai
Vízpótló műtárgyhoz csatlakozó, 0808/1 hrsz-on tervezett vizes élőhelyek adatai:
EOV koordináták
X
(m)
Y

terület
(m2)

1. 235 975

706 677

545

2. 236 020

706 650

560

3. 236 073

706 667

879

4. 235 999

706 813

850

5. 235 989

706 877

492

6. 236 012

706 760

444

7. 235 962

706 779

719

8. 235 941

706 730

546

9. 235 911

706 788

570

Összekötő csatornák

4335
Összesen:

9940

0797 hrsz-on tervezett vizes élőhelyek adatai:
EOV koordináták
X
(m)
Y

terület
(m2)

1. 235 524

707 434

1378

2. 235 674

707 391

706

3. 235 869

707 502

836

4. 235 974

707 601

890

5. 235 949

707 695

977

Összekötő csatornák

5103
Összesen:

9890

Mivel a környező terep jórészt alacsonyabb, mint a maximális vízszint, ezért
az árkok és a kis tavak partélei csak vízhiányos időszakban fognak szárazra
kerülni.
A kotrásból kikerülő anyag, a vizes élőhely külső határvonalán lesz elhelyezve,
maximum 60 cm vastagsággal, ezáltal a legnagyobb vízszint esetén is szigetek
lesznek, a vizes élőhely környezetében. A többszöri áthalmozással kiemelt
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anyagot, foltszerűen kell elrendezni a kis tavak környezetében, azért, hogy
biztosított legyen az ökológiai átjárhatóság.
Az összekötő árkok kotrási anyagát, az árok két partján kell elhelyezni, szintén
legfeljebb 0,6 m vastagsággal, 10 m-ként váltakozva jobb és bal parton, annak
érdekében, hogy itt is biztosított legyen a víz szabad mozgása és az ökológiai
átjárhatóság.
A különböző vízmélységű területek, közöttük a szigetekkel, kedvező élőhelyet
fognak biztosítani a hüllőknek, kétéltűeknek és a madaraknak.
5. Kivitelezés
A kivitelezés jogerős vízjogi engedély szerint végezhető, betartva az abban
előírtakat.
Mivel a Hajta patakon érkező vizet a kivitelezés ideje alatt tovább kell vezetni,
ezért célszerű, a Hajta mocsár tápcsatorna és a vizes élőhelyek kotrását még a
duzzasztó és vízszint szabályozó műtárgy kivitelezését megelőzően elvégezni,
hogy a Hajta patakon érkező víz, a mocsár tápcsatornáján elvezethető legyen.
Vizes élőhely
A kotrási munkákat vegetációs időszakon kívül, a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósággal egyeztetett időszakban lehet végezni, a Hajta patak 18+469 km
szelvényében lévő műtárgy okozta duzzasztás megszüntetését követően.
A kedvezőbb építési körülmények biztosítását követően, speciális munkagéppel,
például Merzi Muck kotrógéppel lehet elvégezni a vizes élőhelyek, valamint a
vízpótló árkok kotrását.
Először a vizes élőhelyek középpontjait és a vízpótló árok tengelyét kell kitűzni,
jól látható, növényzet fölé nyúló karókkal megjelölve.
A 0808/1 hrsz-on tervezett vizes élőhelyek kotrási munkáit a vízszint szabályozó
műtárgytól kell kezdeni. A kiemelt anyagot az árok két partján, szakaszosan kell
elhelyezni, legfeljebb 60 cm vastagságban, a kotrógép kanalával elsimítva.
A vizes élőhelyeket csak több lépcsőben lehet kialakítani. A középvonalban nyitott
vezérárok két partjára kell deponálni a kotrási anyagot, majd a deponált anyagot át
kell rendezni többszöri átrakással, a tervezett vizes élőhely kerületén kívülre. Ezt
követően a vezérárok két oldalán bővíthető a kikotort rész, ismételten a kerület
mellé deponálva a kotrási anyagot.
A vizes élőhely kialakítását követően, a kotrásból kikerült anyagot, maximum 60
cm vastagsággal kell rendezni, a kotrógép kanalával lesimítva. A depóniát 10-15
m-ként, a vizes élőhely irányába meg kell szakítani az ökológiai átjárhatóság
érdekében.
A kiemelendő földmennyiség a következő:
0808/1 hrsz-on tervezett vizes élőhelyek és vízpótló árok:
0797 hrsz-on tervezett vizes élőhelyek, árkok:
9
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Duzzasztó és vízszint szabályozó műtárgy kivitelezése
A műtárgyak helyét a 12/1 számú tervlapon szereplő kitűzési adatok
felhasználásával kell kitűzni.
Első lépésként, a tervezett műtárgy környezetében, medret meg kell tisztítani a
növényzettől.
Hajta-patak és a tervezett duzzasztó tengelyének metszéspontját ki kell tűzni, majd
azt követően a szádfalak kezdő és végpontjait, amely egyben a műtárgyak pontos
helyét is meghatározza.
Az elő-és utófenék burkolat kezdő és végszelvénye, a már megépült szádfaltól,
egyszerű szalagos méréssel is kijelölhető.
A kivitelezéshez magassági alappontként a Hajta-patak 18+774 km szelvényében
lévő, iker csőáteresz kifolyási oldali mellvédfalán, szöggel jelölt pont magassága
használható fel, amely 104,57 mBf magasságú.
Az építési helyszín a Hajta-patak jobb-és bal partján húzódó úton közelíthető meg,
amelyek a 0799 hrsz-ú útból ágaznak ki.
Az utak felületkiegyenlítését irányoztuk elő 3,0 m szélességgel, 2 x 250 m
hosszban.
A tápcsatorna elkészítésével párhuzamosan történne a Hajta-patak medrét
keresztező, és arra merőleges szádfal lehajtása 103,40, illetve 103,70 mBf felső
szinttel, a bal parton. Ezáltal a vízszint szabályozó műtárgy építése alatt, az érkező
víz változatlanul a Hajta-patak medrében távozna.
Mivel a Hajta patakon több duzzasztó is van, az építés megkezdése előtt DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatóság helyi képviselőjével egyeztetve a duzzasztást
csökkenteni kell, hogy az építési helyszínig ne hasson vissza.
A szádlemez-sorok közötti feltöltés, tömörítés, betonfal építés előtt, a két sor
szádlemezt egymáshoz, 14 mm átmérőjű köracélok felhegesztésével ki kell
horgonyozni.
Zsaluzás, betonacél szerelés és a betéthornyok elhelyezését követően készíthető el
a fenéklemez és a kétoldali betonfal. A beton szilárdulása után lehet elvégezni a
szádlemezek közötti feltöltést, kisgéppel tömörítve, majd felszerelhető a
zsiliptolózár, elkészíthető az utófenék burkolat.
A zsiliptolózár és a mozgatószerkezet feszítőhüvelyekkel szerelhető fel a
homlokfalra.
A kezelőszemélyzet részére, a helyszínen előregyártott vasbeton pallók lesznek
elhelyezve a műtárgy oldalfalainak vállára.
A vízszint szabályozó műtárgy megépítését követően hajtható le a duzzasztó
műtárgy hiányzó szádfal szakasza, ezt követően az érkező víz, a vízszint
szabályozó műtárgyon távozik, feltöltve a Hajta-mocsár területén kialakított vizes
élőhelyeket.
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A Hajta-patakot keresztező, felvízi oldali szádfal, a műtárgy elkészültéig a 103,40
mBf szintű legyen, a végleges fenékszintre történő levágása csak a műtárgy
elkészítését követően történjen.
A duzzasztó alvízi oldalán, a duzzasztó nyílásában, a szádfal levágható a 102,07
mBf. szinten, ezáltal a beton fenék és oldalfalak kivitelezése egyszerűbben
biztosítható.
Amennyiben az alvízi oldalon a visszaduzzasztást nem lehet a fenékszintig
csökkenteni, akkor jászolgátas elzárást és nyíltvíztartásos víztelenítést kell
alkalmazni, a lezáró betonborda és az utófenék burkolat kivitelezéséig.
A műtárgy fenéklemezének betonozását követően az oldalfalak zsaluzását,
betonacél szerelését kell elvégezni, az ideiglenes elzárás betéthornyait kell
elhelyezni, rögzíteni.
A műtárgyak elkészítését követően, az előfenék burkolat kivitelezéséhez a
munkaterületet félszelvényes elzárással lehet vízteleníteni. A beton lezáró borda
megépítését követően, két rétegű műszaki textília terítésre, Reno matracot kell
fektetni, zúzottkővel kitöltve. További 3 m hosszban kőszórás készül vízépítési
terméskőből.
Töltésépítés
A Hajta-patak bal partja, a duzzasztó műtárgy környezetében alacsonyabb, illetve
közel azonos szintű, mint a tervezett duzzasztási szint, ezért két szakaszon
szükséges töltés építés.
Az építés megkezdése előtt, a felső, humuszos réteget 20 cm vastagságban le kell
tolni és az építési területen kívül kell deponálni.
Ezt követően a töltésalapozást kell elvégezni, majd réteges elterítéssel,
tömörítéssel kell a tervezett töltésprofilt kialakítani.
A rézsűképzést követően, legalább 10 cm humuszterítést kell készíteni, majd
fűmagkeverékkel füvesíteni kell, mind a rézsűt, mind pedig a töltéskoronát is.
6. Környezetvédelem
A tervezett munkák környezeti hatásainak vizsgálatára Előzetes Vizsgálati
Dokumentáció készült, a kiadott határozat előírásait a vízjogi létesítési engedély
tartalmazza.
7. Tűzvédelem
A kiviteli tervben kidolgozott műszaki megoldások megfelelnek a terv kiadása
idején hatályos tűzrendészeti követelményeket megállapító jogszabályoknak,
szabványoknak, szabályzatoknak, az általános és eseti szakhatósági előírásoknak.
A tervnek tűzvédelmi vonatkozása nincs.
8. Munkavédelem
A terv készítéséhez munkavédelmi adatszolgáltatásra nem volt szükség, szokásos
kivitelezési gyakorlattal számoltunk.
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A terv készítésénél figyelembe vettük a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
sz. törvény előírásait.
A kivitelező feladata a kivitelezés során a dolgozók munkavédelmi oktatása és a
kivitelezés egyes munkafázisaira előírt biztonsági és óvórendszabályok
betartatása!
A részletes, tételes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és
környezetvédelmi előírásokat a kivitelezés ideje alatt, a Vállalkozó felkészültsége
alapján, az évszaki, időjárási és helyi körülmények, műszaki adottságok
figyelembe vételével, a dokumentációban hivatkozott hatósági és tervezői
előírások betartásával, a Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének kell
meghatároznia úgy, hogy mindig vegye figyelembe és tartsa be a
Munkavédelemről szóló törvény előírásait.
Budapest, 2018. január

Baksay Zoltán
okl. mérnök
Tervezői és egyéb jogosultsága
a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
Tervezői névjegyzékében
KÉ-T, VZ-T, T-T 01-1804
MV-KÉ/A -01-57948/2022.12.14.
ME-KÉ/I. 01-57948/2022.12.14.
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Építés előkészítő munkák
1.1 Földmeder tisztítása
1.2 Hajta-patak jobb- és bal partján, a 0799 hrsz-ú úthoz
csatlakozó, meglévő földutak felület kiegyenlítése 2x250 m
hosszban, 3 m szélességben
Vízszint szabályozó műtárgy
2.1 CS2 szádlemez verése a Hajta-patak bal partján
2.2 Földkiemelés szádlemezek között
2.3 Víztelenítés nyiltvíztartással
2.4 Szerelőbeton készítése
2.5 Betonacél szerelés
2.6 Zsaluzás
2.7 Szádfal összekötő acélok beépítése
2.8 Betétpalló hornyok gyártása, elhelyezése
2.9 Beton alaplemez és oldalfal betonozása C20/20-XC1-32-F3
betonból
2.10 Zsiliptolózár beépítése D 800 mm
2.11 Vb pallók előregyártása és elhelyezése C20/20-XC1-16-F3
betonból
2.12 Szádlemezek között agyagkitöltés készítése tömörítve
2.13 Hajta-mocsár tápcsatorna kotrása 100 m hosszban, 3 m3/fm
2.14 Rézsűképzés
2.15 Műszaki textília terítése
2.16 Reno matrac elhelyezése
2.17 Reno matrac kitöltése kőzúzalékkal
2.18 Vízmérce elhelyezése
Hajta duzzasztó műtárgy
3.1 CS2 szádlemez verése a Hajta-patak jobb partján és a
fenéken
3.2 Jászolgát készítése és bontása földkitöltéssel, a műtárgy
alatt és felett
3.3 Földkiemelés szádlemezek között
3.4 Víztelenítés nyiltvíztartással
3.5 Szerelőbeton készítése
3.6 Betonacél szerelés
3.7 Zsaluzás
3.8 Szádfal összekötő acélok beépítése
3.9 Betétpalló hornyok gyártása, elhelyezése
3.10 Beton alaplemez és oldalfal betonozása C20/20-XC1-32-F3
betonból
3.11 Szádlemezek között agyagkitöltés készítése tömörítve
3.12 Betétpallók elkészítése terv szerint
3.13 Vízmérce elhelyezése
3.14 Jászolgát készítése és bontása földkitöltéssel, a duzzasztó
felett, az előfenék burkolat készítés idejére, félszelvényes
elzárással
3.15 Víztelenítés nyiltvíztartással 200 l/min szivattyúval
3.16 Rézsűképzés al-és felvízi oldalon
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Tervszám: 1705/2018

Árok kiemelése betonborda részére
Betonborda készítése C20/20-XC1-32-F3 betonból
Borda zsaluzása
Műszaki textília terítése
Reno matrac elhelyezése
Reno matrac kitöltése kőzúzalékkal
Kőszórás készítése
Élővíz átvezető acélcső D 150 karimával,
Tolózár D150

Töltés építése
4.1 Humusz leszedése
4.2 Töltés építése réteges terítéssel, tömörítéssel
4.3 Rézsűképzés
4.4 Humuszterítés
4.5 Füvesítés
Vizes élőhelyek kialakítása
5.1 Vízelvezető árkok és vizes élőhely kotrása 0808/1 hrsz-on
5.2 Vízelvezető árkok és vizes élőhely kotrása 0797 hrsz-on
5.3 Kiemelt anyag részbeni átkarolása
5.4 Depónia rendezés
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Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
Tervezői névjegyzékében
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1705/2018
Baksay Zoltán

Jászberényi Hajta-mocsár vízpótlása
Duzzasztó és vízszint szabályozó műtárgy építése, vizes élőhelyek kialakítása
Költségvetés kiírás

S.sz.

Munka megnevezése

1.
1.1

Építés előkészítő munkák
Földmeder tisztítása
Hajta-patak jobb- és bal partján, a 0799
hrsz-ú úthoz csatlakozó, meglévő
földutak felület kiegyenlítése 2x250 m
hosszban, 3 m szélességben
Vízszint szabályozó műtárgy
CS 2 szádlemez verése a Hajta patak
bal partján
Földkiemelés szádlemezek között
Víztelenítés nyiltvíztartással
Szerelőbeton készítése
Betonacél szerelés
Zsaluzás
Szádfal összekötő acélok beépítése
Betétpalló hornyok gyártása, elhelyezése
Beton alaplemez és oldalfal betonozása
C20/20-XC1-32-F3 betonból
Zsiliptolózár beépítése D 800 mm
vb. pallók előregyártása és elhelyezése
C 20/20-XC1-16-F3 betonból
Szádlemezek között agyagkitöltés
készítése tömörítve
Hajta-mocsár tápcsatorna kotrása 100 m
hosszban 3 m³/ fm
Rézsűképzés
Műszaki textilia terítése
Reno matrac elhelyezése
Reno matrac kitöltése kőzúzalékkal
Vízmérce elhelyezése
Hajta duzzasztó műtárgy
CS 2 szádlemez verése a Hajta patak
jobb partján és fenéken
Jászolgát készítése és bontása
földkitöltéssel, a műtárgy felett és alatt
Földkiemelés szádlemezek között
Víztelenítés nyiltvíztartással
Szerelőbeton készítése
Betonacél szerelés
Zsaluzás
Szádfal összekötő acélok beépítése
Betétpalló hornyok gyártása és
elhelyezése
Beton alaplemez és oldalfal betonozása
C20/20-XC1-32-F3 betonból

1.2
2.
2.1
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Jászberényi Hajta-mocsár vízpótlása
Duzzasztó és vízszint szabályozó műtárgy építése, vizes élőhelyek kialakítása
Költségvetés kiírás

S.sz.
3.11
3.12
3.13
3.14

3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2

Munka megnevezése
Szádlemezek között agyagkitöltés
készítése tömörítve
Betétpallók elkészítése terv szerint
Vízmérce elhelyezése
Jászolgát készítése és bontása a
duzzasztó felett, az előfenék burkolat
készítés idejére, félszelvényes
elzárással
Víztelenítés nyiltvíztartással 200 l/min
szivattyúval
Rézsűképzés al- és felvízi oldalon
Árok kiemelése betonborda részére
Betonborda készítése C20/20-XC1-32F3 betonból
Borda zsaluzása
Műszaki textilia terítése
Reno matrac elhelyezése
Reno matrac kitöltése kőzúzalékkal
Kőszórás készítése
Élővíz átvezető acélcső D150
Tolózár D150
Töltés építése
Humusz leszedése
Töltés építése réteges terítéssel,
tömörítéssel
Rézsűképzés
Humuszterítés
Füvesítés
Vizes élőhelyek kialakítása
Vízvezető árkok és vizes élőhely kotrása
0808/1 hrsz-on
Vízvezető árkok és vizes élőhely kotrása
0797 hrsz-on

5.3

Kiemelt anyag részbeni átkarolása

5.4

Depónia rendezés
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Összesen nettó:
ÁFA 27 %
Mindösszesen bruttó:

