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1.         Előzmények: 
 

A Beruházó/Engedélyes Szombathelyi Erdészeti Zrt. (9700 Szombathely, Saághy Ist-
ván utca 15.) megbízása alapján készíti társaságunk a Jeli Arborétum (Jeli Varázskert) 
Kám 0285, 0277 és 0275 hrsz területek öntözőhálózatának engedélyezési és kiviteli 
terveit. 
 
Az elkészült munkarészek meghatározás és pontosítása céljából helyszíni egyeztetést 
folytattunk többszöri alkalommal helyszíni bejárást tartottunk a Megbízó/Engedélyes 
Szombathelyi Erdészeti Zrt. képviselőivel. 
 
A tervezéssel érintett területen a Kám 0286/1 hrsz ingatlan D-i oldalán 2004. évben   
létesült a K-4 jelű 63 m talpmélységű mélyfúrású kút, mely jelenleg a szomszédos 
0286/2 hrsz ingatlanon található épület szociális vízellátását biztosítja. 
 
A tervezési munkákat megelőzően a meglévő kút és az abba beépített Grundfos     
SQ3-95 tip. búvárszivattyú vízadó képességét helyszíni méréssel ellenőriztük a kiala-
kításra kerülő öntözőhálózat méretezéséhez, a rendszer vízadó képessége 50 l/min víz-
elvétel mellett 2,5 bar nyomással használható és üzemeltethető. 
 
 

2. Alapadatok: 
 
2.1      A Beruházó/Engedélyes megnevezése: 
 

Szombathelyi Erdészeti Zrt. 
9700 Szombathely, Saághy István utca 15. 
Cégjegyzékszám: 18-10-100557 
Adószám: 11305443-2-18 
Képviselő: Bugán József vezérigazgató 
Kapcsolattartó: 
Takács Tamás műszaki előadó 
Tel: +36 30 4050-784, E-mail: takacst@szhelyerdeszet.hu  
 

2.2       A tervezett beruházás kapcsán érintett ingatlanok: 
 
Kám 0286/1, 0285,  0277, 0276 és 0275 hrsz Szombathelyi Erdészeti Zrt. kezelésben 
lévő ingatlanok. 
 

2.3       Tervezési alapadatok: 
 

A Engedélyes és megvalósításban érinttet közmű üzemeltető (E.On Áramhálózati Zrt.) 
a fejlesztéssel érintett ingatlanok öntözőhálózatának megtervezéséhez rendelkezésünk-
re bocsátották az E-közmű rendszeren keresztül az érintett tervezéssel érintett területen 
üzemelő közmű hálózatok digitális alapú nyilvántartási (bemérési) térképeit.  
 
Az átvezetett nyilvántartási adatok alapján a területet bejártuk, a szükséges kiegészíté-
seket elvégeztük. 
 
Az engedélyezési terv M= 1: 1.000 méretarányú részletes helyszínrajzon került doku-
mentálásra. 



 
2.4 Vízigény, várhatóan keletkező szennyvízmennyiség: 

 
A tervezéssel érintett területen található meglévő ~27.400 m2 nüvények öntözésének 
várható éves átlagos vízigénye: 1.700 m3/év. 

 
 
3.         A tervezett létesítmények részletes ismertetése: 
 
3.1 FŐBB MEGÉPÍTÉSRE KERÜLŐ LÉTESÍTMÉNYEK: 

 

Építmény megnevezése Jellemző méret, gyárt-
mány, anyagminőség 

Mennyiség 

 
Öntözőhálózat építés D63 KPE 

D32 KPE 

D16 LPE 

2.100 m 

800 m 

50 m 

Műanyag szelepakna  40x25x30 cm 3 db 

Öntözésvezérlő mágnesszelep beépítése Hunter PGV 1” 9V 10 db 

Öntözésvezérlő berendezés telepítés Hunter NODE-200 

Hunter NODE-400 

1 db 

2 db 

Fedeles kerticsap kialakítás Irritec ¾”  30 db 

Öntözőfejek beépítése  Hunter MP Rotator 50 db 

Kültéri párakapuk telepítése  4 db 

 

3.2 A kiépítésre került öntözőhálózat ismertetése: 

 
A kiépítésre került öntözőrendszer maximális vízigénye: 50 l/perc. 
 
A terület vízellátása meglévő fúrt kútról kerül biztosításra, a kútaknától indulva új     
Ö-02 jelű Részletes helyszínrajzon bemutatott vezetékhálózatok kiépítésével.  
 
A kútaknától induló Ö-1 jelű D63-as vezetéről ágazik le az Ambrózy sírkert vízellátá-
sát biztosító D40-es méretű KPE anyagú vízellátó vezeték, mely a 0286/1, 0285 hrsz 
ingatlanokon keresztül vezetve biztosítja a 0277 hrsz ingatlanon található sírkert vízel-
látását.  
A tervezett Ö-1 jelű a kútaknától Ny-i irányba épül ki a 0268/1 hrsz ingatlan területén 
az út É-i oldalán, majd a tervezett D63-as vezeték átfúrással keresztezi a 0276 hrsz 
utat és az Ö-02 jelű részletes helyszínrajzon bemutatott vízszintes vonalvezetéssel ke-
rül kiépítésre a Jeli Arborétum (0275 hrsz) területén a meglévő úthálózat területén. 
A gerincvezeték nyomvonalán Engedélyes képviselőjével történ közös helyszíni bejá-
rás, majd azt követő részletes felmérés alapján 30 ponton vízvételi helyek kerülnek 
(¾”-os méretű  fedeles vízkonnektorok) kerülnek kiépítésre, melyekből az öntözés 
slagra szerelt öntözőrózsákkal illetve mobil állványon telepített impulzus locsolófe-
jekkel történik. 



 
Három kiemelt terület részére idővezérelt automata  öntöző rendszer kerül kialakításra, 
a tervezett D63-as jelű gerincvezetéktől D32-es leágazások kerülnek kiépítésre, rend-
szer működését vezérlő egység és mágnesszelep a lecsatlakozás után műanyag szele-
paknába kerül beépítésre, majd ezt követően az öntözendő területen D32-es szárnyve-
zeték hálózat épül ki, melyhez csatlakozik flexibilis D16 LPE fejbekötőcsővel a telepí-
tésre kerülő szórófejek. 
 
Ezen területeken elemes vezérlővel kerül automatizálásra a kiépítésre kerülő öntöző-
hálózat. Az 50 db MP Rotátor fejet 10 körre bontva működteti az 1 db 2 körös és a 2 
db 4 körös vízálló kivitelű Hunter NODE elemes vezérlőegység. 
 
Bejárat mellett és az Ö-1 jelű gerincvezeték nyomvonalán (sétány melletti területen)    
4 ponton kézi működtetésű párakapu kerül telepítésre. 
 
A burkolatok (út és járdafelületek) alatti átvezetések átfúrással történnek D110-es mé-
retű KG-PVC védőcső beépítésével. 
 
Vezérlés: 
Hunter NODE elemes vezérlő egység ismertetése 
 
Működési adatok: 
- Egy vagy két 9V-os alkáli elemmel vagy 1800 mAh-es napelem panellel működik  
- Kizárólag egyenáramú impulzus behúzómágnest működtet: 9-11 V (cikkszáma: 

458200)  
- Legfeljebb 30 m hosszan lehet húzni a vezetéket, (kizárólag 1 mm²)  
- Körök kimenetele: 9–11 V=  
- Szivattyú/mesterszelep kimenetele: 9–11 V=  
- Időjárás érzékelő bemenetek száma: 1  
- Minősítések: IP68, UL, cUL, FCC, CE, RCM  
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 é 
 
Tulajdonságok, előnyök: 
- A körök száma: –1, 2, 4, 6  
- Elemmel működtetett vezérlő az automatikus öntözéshez áram nélkül  
- Az elem élettartamát kijelzi  
- Vízálló kivitelezés megvédi a behatásoktól  
- 3 rugalmas program, 4 különböző indítási idővel, legfeljebb 6 óra öntözési idővel  
- Az öntözés akár 99 napra is felfüggeszthető.  
- Easy Retrieve™ memória megőrzi az összes beállítást, és bármikor visszatöltheti 

változtatás uán  
- A körök indítása közötti szünet programozható, a lassan záródó mágnesszelepek és 

a szivattyúk újratöltésének érdekében.  
- Évszakokhoz igazítás (az összes programra): 10%-150%  
- Külön tartozékként megvásárolható napelemes egység  
- Felszerelhető a mágnesszelepre, csövekre, sík felületekre, vagy akár 

a szelepdobozba  
 
Mágnesszelepek: 
Hunter PGV mágnesszelep gazdaságosan és megbízhatóan működik, elviseli a mos-
toha időjárási körülményeket is. 
 



Jellemzői: PVC ház és rozsdamentes acél alkatrészek. Merev alátámasztású domború 
membrán amely megakadályozza a mechanikai feszültségből eredő meghibásodást 
mostoha körülmények között is. Kézzel nyitható, a szelepaknába nem folyik be a víz. 
Nagy igénybevételre tervezett, hosszú élettartamú HUNTER mágnes tekercs (szolen-
oid).  
 
Az átfolyó vízmennyiség szabályzós típusnál egy rendszer minden egyes körében 
könnyen be lehet állítani a vízmennyiséget. 
 
Típus: PGV-100G" műanyag szelep. 
 
Működési adatok:  
 Átfolyó víz mennyisége: 0,7-454 l/perc között 
 Nyomás: 1,4-10,3 bar 
 Nagy teljesítményű mágnes tekercs: 24V AC 
  
Méretek: 
 Magasság: 13 cm 
 Hosszúság: 11 cm 
 Szélesség: 6 cm 
 Mindkét végén 1"-os bemenet 
 
 

3.3    A vízellátó rendszer anyagai és szerelvényei: 

           A tervezett vízellátó gerincvezeték D32-D63 KPE anyagú PE100 min 10 bar nyomás-
fokozatú vízvezetéki nyomócső.  

A csőkötések menetes és tokos gumigyűrűs kötésekkel készülnek. A csomópontok 
idomait műanyag és sárgaréz idomokból készülnek.  

 

3.4  Közműkeresztezések, megközelítések: 
 

A kivitelezés során a tervezett vízellátó hálózat kisfeszültségű villamos földkábeleket 
érint/keresztez. 
A vezetékkeresztezésektől 2-2 m távolságon belül gépi földmunka végzése 
TILOS! 
 
 

3.1.3.  Kivitelezésre vonatkozó előírások: 
 

A kivitelezés során a földkiemelések zömmel gépi erővel végezhetők a munkaárok 
szükséges szélessége 0,40-0,60 m. 
A munkaárok megtámasztására a tervezett leásási mélységekre való tekintettel (0,40 
m) dúcolatot nem kell alkalmazni.  
 
Útbontás: 
A kivitelezés során kibontásra kerülő törmelék nem építhető vissza, azt a föld és 
törmelék lerakó helyre kell elszállítani. 
 
Helyreállítás: 
Az esetlegesen megbontott burkolatokat eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállí-
tani.  



4.         Munkavédelem: 
 

Építőipari munka alatt – ezen „Műszaki leírás” alkalmazása szempontjából – azok a 
létesítési – kivitelezési munkák értendők, amelyek valamilyen építménnyel kapcsola-
tosak, függetlenül attól, hogy az építmény ideiglenesnek vagy véglegesnek tekinthető, 
beleértve a szükséges előkészítő és befejező munkákat is. A munkavédelem előírásait 
alkalmazni kell valamennyi építési-, építésszerelési munkánál és a földmunkáknál, 
ideértve a munkaárkok, bevágások, töltések, rézsűk készítését is. 
 
Építményt és részeit, segédszerkezeteket, állványokat, feljárókat, munkaeszközöket és 
más berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, megtámasztani, aládúcolni, lehor-
gonyozni, kialakítani, hogy a fellépő terhelés elviselése, illetve átadására alkalmas le-
gyen. 
 
Építmény és részeit csak annak megszilárdulása, a szükséges kötések kialakulása és 
ezekről történő meggyőződés után szabad megterhelni, munkahely céljára, vagy se-
gédszerkezet elhelyezésére felhasználni. 
 
Építési munkagödrök, árkok falait – a talajállékonyságot figyelembe véve – úgy kell 
kitámasztani, rézsűzni, vagy más megoldással biztosítani, hogy az építkezés valam-
ennyi szakaszában biztosan megőrizze állékonyságát. 
 
Segédszerkezetek, állványok, továbbá munkagödrök és árkok állékonyságát és teher-
bíró képességét rendszeresen ellenőrizni kell. 
 
Építési, kivitelezési munkahelyen csak olyan személy tartózkodhat, illetve végezhet 
munkát, akik alkohol, vagy a munkavégzési képességére hátrányosan ható szer befo-
lyása alatt nem áll. 
 
Valamennyi építési-kivitelezési munkát úgy kell megtervezni, hogy a munkavállalóra, 
illetve a környezetben tartózkodókra a veszélyforrások hatásukat ne tudják kifejteni. 
Az Mvt.-ben meghatározottak alapján, az építési munkahelyen a biztonság megvalósí-
tása és az egészség védelme érdekében: 
 
A munkáltató köteles: 
- az építkezési munkahelyen megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, 

továbbá figyelembe venni a koordinátor javaslatait. 
 
A tervező köteles: 
- a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort igénybe venni (fog-

lalkoztatni vagy megbízni). A koordinátor megvalósítja a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-
EüM együttes rendelet 7.§-ban meghatározott feladatokat, illetve megteszi a kivi-
teli terv - munkahelyi egészség és biztonság szempontjából – szakszerű elkészíté-
séhez szükséges javaslatokat. 

 
A kivitelező munkáltató köteles: 
- koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák 

alatt. A koordinátor megvalósítja a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 
8.§-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős mű-
szaki vezető, a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti. 

 



Ezen munkavédelmi fejezet előírásai kizárólag erre az építkezésre vonatkoznak. Elő-
írásai érvényesek az építkezésen dolgozó összes vállalkozóra. A balesetvédelmi elő-
írások betartása minden itt munkát végző számára kötelezőek. 
 

  
Szombathely, 2021. július 31.      

 
 
 
 
                                             Szemes Tamás            

                                 felelős tervező        
                     VZ-TEL  18-0165 

 


