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RAJZJEGYZÉK
Hortobágy – Berettyó csatorna
Kikötőbővítés
Kiviteli terv
Rajzok:
Szám

A rajz tárgya

Méretarány

1.

Áttekintő térkép

M=1:10.000

2.

Átnézeti helyszínrajz

M=1:2000

3.

Részletes helyszínrajz

M=1:250

4.

Részletes helyszínrajz

M=1:100

5.

Larsen támfal és járda kapcsolati csomópontja

M=1:50

6.

Larsen támfal és hídfő kapcsolati csomópontja

M=1:50, 1:25

7.

46-s Közút keresztszelvényei

M=1:100

8.

Lejáró és sólyapálya keresztszelvények.

M=1:250

9.

Forgalomtechnikai terv

M=1:250

10.

Mintakeresztszelvény

M=1:100

11.

Parti hídfő vasalási és szerkezeti terve

M=1:10

12.

Bebetonozandó híd kapcsoló elem részletrajza

M=1:2

13.

Kikötőbak általános és vasalási terve

M=1:50

14.

Lejáró és sólya hossz-szelvénye

M=1:500/100

15.

Keresztszelvény
a Hortobágy Berettyó 6+806 szelvényében

M=1:100
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ALÁÍRÓLAP
a

Hortobágy – Berettyó csatorna
Kikötőbővítés
Kiviteli terv
Vezető tervező

Erdész Béla

okl. építőmérnök

VZ-TER/04-032-096

Tervező

Erdész Zoltán

okl. építőmérnök

VZ-TER/04-0317

Tervező

Számfira János

okl. építőmérnök

VZ-TER/04-00674

Ügyvezető

Erdész Béla

Tervet összeállította:

Számfira János …………………………………………….

Gyula, 2021. szeptember
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TERVEZŐI NYILATKOZAT
Hortobágy – Berettyó csatorna
Kikötőbővítés
Kiviteli terv
Kijelentjük, hogy a tervdokumentációban foglalt műszaki megoldások megfelelnek a jelenleg
érvényben lévő szabványok, szabályzatok és rendeletek általános és eseti érvényű
követelményeihez kapcsolódó, a létesítmény tervezésére, kivitelezésére és üzemeltetésére
vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb hatósági,
egészségvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak. Fent felsorolt előírásoktól eltérés nem volt,
a szükséges egyeztetéseket elvégeztük.

TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján
kijelentjük, hogy a tervben tervezett műszaki megoldások megfelelnek a terv kiadásának
idejében hatályos tűzrendészeti követelményeket megállapító jogszabályoknak,
szabványoknak, szabályzatoknak, ill. az általános érvényű és eseti szakhatósági előírásoknak.

MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT
Kijelentjük, hogy a tervdokumentáció az érvényben lévő munkavédelmi, baleset-elhárítási és
biztonságtechnikai előírások betartásával készült. Az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009. (IX. 15.). Kormányrendelet 9. § (5). bekezdés értelmében kijelentem a
következőket:
A műszaki tervek megfelelnek a tervezés idején érvényes jogszabályoknak így különösen az
Étv. 31.§ (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, valamint az általános
érvényű, eseti hatósági előírásoknak. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés
engedélyezése nem szükséges.
A tervben ábrázolt meglévő közmű nyomvonalak pontos helyét vízügyes szakközeg
jelenlétében, kutatóárok nyitásával kell meghatároznia a kivitelezőnek.
Nyilvántartásban nem szereplő vezetékek is előfordulhatnak az érintett nyomvonalon!
A tervdokumentáció műemléki védettség alatt álló épületet nem érint. A betervezett építési
termékek megfelelőségi igazolással rendelkeznek. A tervben foglalt létesítmények tervezéséhez
szükséges, érvényes tervezői jogosultsággal, a Békés megyei Mérnök Kamara által kiadott
határozat alapján rendelkezem.
Gyula, 2021. szeptember
………………………..

Erdész Béla
felelős tervező
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1. Általános adatok
Megrendelő:

Mezőtúr város Önkormányzata
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.

Tervező:

ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT.
5700 Gyula, Munkácsy M. u. 21.
tel/fax: 66/561 940

2. Tervezési terület leírása, jelenlegi állapot
Mezőtúr központjában a Hortobágy Berettyón levő 46-s út hídja vízfolyás szerinti alatti szelvényben
jelenleg is kiépített kikötő üzemel. A 2018 évben készített Google Map fényképen a kikötői elrendezés
annak kiépített járdája.

1-s kép légifotó a jelenleg meglévő úszóműves kikötőről

A kikötő útcsatlakozása a KOTIVIZIG által kezelt I rendű árvízvédelmi vonal koronáján van majd szórt
útalapos rámpa halad a kikötő meglévő beton partfalához és az azt követő 2 méter széles kiselemes
burkolatú járdához. Ezen járdához köt ki meglévő kikötői engedély alapján a sétahajózással foglalkozó
cég. A leírt létesítményekről részleges EOV koordinátás felvételt készítettünk és létesítményeket a város
6

digitális térképállományán ábrázoltuk. A meglévő partfal/járda szintje 82,64 mBf. A leírt és a
helyszínrajzokon valós felmérések alapján ábrázolt létesítményeket a következő képeken mutatjuk be.

2-s kép útcsatlakozás a 46-s úthoz
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3-s kép 46-s út utcsatlakosról meglévő kikötőjárda és szúrt alapos solya felé

4-s kép útcsatlakozástól I rendű árvíz védelmi töltés koronától a város felé
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5-s kép útcsatlakozástól az I rendű árvízvédelmi töltés koronájától híd felé

6-s kép meglévő kikötő hírdetőtáblája
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7-s kép szórt útalap a kikötőjárdához

8-s kép Betonelemes járda megtámasztó beton fallal
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9-s kép kiselemes járda és betonmegtámasztás

10-s kép a kikötőjárdáról visszanézet a város az útcsatlakozás felé.
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11-s kép meglévő kikötő kikötőbakja

12-s kép a járda kiszélesedése mögött a fejlesztés miatt elbontandó járda
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13-s kép Kikötő mellett árvízvédelmi töltés koronája

14-s kép a kikötőbe való provizórikus vízátvezetés helye a törltéskoronán
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A bemutatott képek jól szemléltetik a jelen tervdokumentációba becsatolt részletes felméréseket.
Összességében elmondható, hogy a meglévő kikötő közművekkel nincs ellátva. Útcsatlakozással és a
meglévő kikötő engedéllyel rendelkezik de az sem a járdát sem a bejáró utakat nem nevesíti.

3. Partfal kiépítése
Okulva a meglévő kikötő partfalainak alámosásából az új kikötő partfal 6 méteres VL601-s szádlemez
partfallak kell kialakítani és a partfal mögötti területet humuszmentes jó tömöríthető szemcsés anyaggal
kell feltölteni. A feltöltésen kell a 5-s tervlap szerinti lezáró betongerendát kiépíteni.
A larsen fal fejgerendála és a kerti szegély között kell a 2 méter széles térkövekből kiépített járdát
kiépíteni.

-

A Larsen partfal a meglévő járdától indul a kiszélesedés alvizi végétől és helyszínrajzi
egyenesben épül 46,85 m hosszban majd 45 fokos befordítást követően a kimosás
megakadályozása céljából további 5 méter hosszban kerül leverésre.

4. Járda építése, bontása
A meglévő kikötő végén található egy meglévő járda szakasz, aminek az elbontása szükséges. Az
elbontandó járda területe 23m2.
A partfal töltés felöli oldalán a meglévő járdával azonos szerkezetű és szélességű (2 m) járda készül
szintén a 46,85 m hosszban kerti szegély és a larsen fal fejgerendája között.
A járda 6 cm-s kisbeton elemekből épűl 20+5 cm-s szórt alapon. A humuszmentes szemcsés anyagból
készült feltöltésre geotextilia kerül, majd a szórt alap azon készül.

5. Sólyapálya szilárd burkolattal való kiépítése
A 3-s részletes helyszínrajzon mutatom be a gyakorlatilag már meglevő sólyapálya szilárd burkolatának
kiépítését útépítési sugarakat is feltüntetve.
A megadott helyszínrajzi kiépítés mellett a utánfutós gépkocsi lehajt az út végéig, majd rátolat a
rampára/sólyára és a csónak vagy kishajó letételét követően jobbra kanyarodással kihajt. Igy a teljes
sólyázási manőver burkolt úton végrehajtható. A sólypálya hossza: 21,4 m szélessége 4 m.
A teljes kiépítendő út felület: 322 m2 digitális térképen lemérve.
A sólyapálya kiépítés útépítésii rajzrészleteit a 08., 14. rajz tartalmazza.
Az építési körülményekre való tekintettel az út illetve sólyapálya rétegrendje
•
•
•
•
•

15 cm érdesített betonburkolat dilatációs hézagok átmenő vasalással
20 cm szórt alap fagyvédő réteg + 5 cm vtg kiékelés (gyakorlatilag már nagyrészt megvan)
200 gr/m2 geotextilia
feltöltés
átdöngölt természetes talaj
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A sólyapálya meder felöli végén a legördülés ellen beton keresztgerenda készítendő: 50×20 cm-es
mérettel.
A későbbi közművesítés végett a lejáró és a sólyapálya alatt védőcsöveket kell elhelyezni a helyszínrajz
szerinti helyeken s hosszban. A védőcsövek végeit vízzáróan le kell zárni.
Az építést csak a téli kisvizes időszakban lehet végezni.
Ezen belső, közforgalomnak nem megnyitott út illetve útfelújítás nem engedélyköteles tevékenység.

6. Dokumentáció célja
Eredményes pályázatot követően a terven szereplő:
•
•
•

A meglévő partfal folytatásában 50 fm új VL601-s szádlemez kiépítése beton fejgerendába
fogva való kiépítésének bemutatása.
46,85 m hosszú és 2 méter széles kiselemes járda elkészítésének bejelentése
224 m2 betonszerkezetű út és 71 m2 betonszerkezetű sólyázótér kiépítése, kialakult
nyomvonalon meglévő útcsatlakozással, az útcsatlakozás felújításával.

Erdész Béla
tervező
VZ-TER/04-023-96
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