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Terv és iratjegyzék 

 

Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza (oh.) vasútvonal felújítása 

2. szakasz 

Szabadkígyós állomás 

920+00 – 945+00 hm 

KIVITELI TERV 

 

G4. Vízellátás, csatornázás 

 
Rajz- és iratszám Megnevezés Méretarány 

G02_G401_ns0001-v01 Kísérő füzet  

G02_G401_ns0101-v01 Műszaki leírás  

G02_G401_nr0201-v01 Áttekintő helyszínrajz 1:100 000 

G02_G401_nr0301-v01 Átnézeti helyszínrajz 1:10 000 

G02_G401_nr0401-v01 Helyszínrajz 

Szabadkígyós állomás 

1:500 

G02_G401_nr0501-v01 Hossz-szelvény I. 

SZ-M-02-01 j. szennyvízcsatorna 

1:100;1:500 

G02_G401_nr0502-v01 Hossz-szelvény II. 

V-M-02-01 j. vízvezeték 

1:100;1:500 

G02_G401_nr0601-v01 Részletrajzok  

G02_G401_ns0602-v01 Részletrajzok II.  

G02_G401_na0701-v01 Mennyiségi kiírás  
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1. Előzmények 

 

A Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal (120-as számú) a HÜSZ besorolás szerint a 
transz-európai vasúti áruszállítási hálózat (IV. sz. európai vasúti korridor)  része, 
korábban A.1. kategóriájú országos törzshálózati vasúti pálya.  Egyvágányú, 
villamosított, az engedélyezett sebesség V=100 km/h. Magyarország egyik 
legforgalmasabb vasútvonala, fontos szerepe van a nemzetközi, fekete-tengeri 
kikötők felől Nyugat-Európába irányuló vasúti szállítások illetve a békéscsabai és 
aradi kistérségek közötti közösségi közlekedés tekintetében. 

A 120-as számú vasútvonal átépítése a 2000-es évek elejétől kezdődően az 
országhatár irányába folyamatosan halad. Ennek a vasútfejlesztésnek a következő 
üteme a Békéscsabától az országhatárig terjedő szakasz átépítése. Fontosságát 
mutatja, hogy Romániában a határmenti vasúti fejlesztések szintén befejező 
fázisba léptek, így a beruházással a határon átnyúlva, jelentős hosszban 
megvalósulna egy korszerű, emelt sebességű, kétvágányú vasútszakasz. 

A MÁV Zrt. megbízásából 2007 és 2008-ban engedélyezési tervek készültek a 
Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza oh. vasútvonal szakaszra a MÁV Tervező Intézet 
Kft. gondozásában. Az elkészült dokumentációk a meglévő 100 km/h sebességre 
engedélyezett vágány mellett egy új 160 km/h sebességre alkalmas vágány és az 
ehhez kapcsolódó létesítmények terveit tartalmazták. Az engedélyezési eljárás 
során megszerzésre került a környezetvédelmi engedély, a vasúti pálya, két 
műtárgy és több közút létesítési engedélye. 

Ezt követően 2014-ben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (továbbiakban: NIF Zrt.) 2014-ben nyílt közbeszerzési eljárást 
hirdetett a „Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza (oh.) országos közforgalmú 
vasútvonalszakasz meglévő engedélyezési terveinek felülvizsgálata és új 
engedélyezési terveinek elkészítése, továbbá kiviteli tervek és tenderdokumentáció 
elkészítése” tárgyú tervezési projektre.  Az eljárás nyertese a Békéscsaba-
Lőkösháza Konzorcium (Konzorciumvezető: ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató 
Kft., tagok: UNITEF’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt., UVATERV Út-, 
Vasúttervező Zrt.). 
A tervezési feladat azonban az előzményes tervekhez képest jelentősen változott, 
mivel a diszpozíció a tervezési szakaszon egy teljes értékű 160 km/h sebességre 
alkalmas kétvágányú vasúti pálya tervezését tartalmazta, ezzel együtt – a 
megváltozott paraméterek miatt - előírta a környezetvédelmi illetve a vasúti pálya 
létesítési engedélyének újbóli megszerzését is. 

Az átépítést követően a tárgyi szakasz 160 km/h sebességre alkalmas, 
kétvágányú, 225 kN tengelyterhelésre alkalmas, és a továbbiakban is villamosított 
lesz. 

A tervezési szakaszon a „P4” (személyforgalom) és „F2” (teherforgalom) 
forgalomtípus-kódoknak megfelelő teljesítményparaméterek kerültek 
figyelembevételre. Az alkalmazott űrszelvények és szabadon tartandó terek az 
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MSZ 8691/3-1981 és az MSZ 8691/4-1981 szerint kerültek meghatározásra, 
amelyek minden esetben megfelelnek a „GB” jelű méretszelvénynek. 

 

A beruházás várhatóan a 2014 – 2020 közötti uniós programozási időszakban 
valósul meg. 

A tervezési szakaszon az alábbi állomások találhatóak: 

 Szabadkígyós állomás 

 Kétegyháza állomás 

 Lőkösháza állomás 

A tervezési szakaszon megállóhely nem található. 

A tervdokumentáció az alábbi szakaszolás szerint készül: 

 

Azonosító Szakasz megnevezés 

01. Békéscsaba (kiz.) – Szabadkígyós (kiz.) 

02. Szabadkígyós állomás 

03. Szabadkígyós (kiz.) – Kétegyháza (kiz.) 

04. Kétegyháza állomás 

05. Kétegyháza (kiz.) – Lőkösháza (kiz.) 

06. Lőkösháza állomás 

07. Lőkösháza (kiz.) - országhatár 

08. 
Kétegyháza (kiz.) – Medgyesegyháza 
(bez.) 

 
 

A Konzorcium az engedélyezési terveket elkészítette. A tervek európai uniós 

előírásokkal való egyezőségét a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek 

Nonprofit Zrt., mint az Európai Unióban bejelentett szervezet ellenőrizte. Erről 

kiállított tanúsítások számai: 2637/8/SG/2016/INF/HU/001, 

2637/8/SG/2016/ENE/HU/002 valamint 2493/8/SH1/2016/CCT/HU/80070-1. A 

tervek üzemeltetői állásfoglalása, vasúthatósági, környezetvédelmi és a 

kapcsolódó közlekedési létesítmények építési engedélye kiadásra került. Az 

üzemeltetői állásfoglalásban és az engedélyekben foglaltak, valamint a Megbízó 

és az Üzemeltető által közösen meghatározott tervezési diszpozíció figyelembe 

vételével készültek a kiviteli tervek. 
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2. Dokumentáció tartalma 

 

Jelen tervdokumentáció a Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza (oh.) vasúti 

vonalszakasz felújítása 2. szakasz Szabadkígyós állomás víziközműveinek vízjogi 

létesítési engedélyezési tervét tartalmazza.  

 

3. Kiinduló adatok 

 

A tervezés kiindulási adataként vettük a vasúttervező és az úttervező 1:1000 

léptékű helyszínrajzait és hossz-szelvény rajzait, a geodéziai felméréseket, 

valamint a helyszíni bejárás tapasztalatait. 

 

Tervezés során előzetes egyeztetést tartottunk az ALFÖLDVÍZ Regionális 

Víziközmű-szolgáltató Zrt-vel, a szakaszon érintett üzemeltető az 1. sz. Területi 

Divízió (Békéscsaba, Szabolcs u. 36.). Egyeztetés történt továbbá a MÁV Zrt-vel. 

Az egyeztetési jegyzőkönyvek a műszaki leírás mellékletét képezik. A 

helyszínrajzokon a rendelkezésünkre bocsátott adatszolgáltatás szerint tüntettük 

fel a meglévő víziközmű nyomvonalakat. 

 

A tervezési területen a meglévő víziközművek az alábbiak: 

 

Szabadkigyós állomásnál: Vízvezeték 
  D63 PVC 
  Üzemeltető: Conkordia Zrt. 
 

Szabadkigyós állomásnál: Szennyvízcsatorna 
  D200 KGPVC 
  Üzemeltető: MÁV 
 

 

 



 

 7/34 

2018. január Tsz: 52.352  G02_G401_ns0101-v01-
2021.04.07. 

4. Tervezett megoldások 

 

A tervezési szakaszon az alábbi közműkiváltások szükségesek: 

 

Az állomásépület átépítése miatt a közműkitörések helyei módosulnak, ezért a 

meglévő vízvezetékhez illetve szennyvízcsatornához új csatlakozó ág kerül 

kialakításra. Az állomás biztonságos üzemeltetése érdekében - a MÁV 

üzemeltetésében levő területen - új vízvezeték, szennyvízcsatorna és egy 12 m3-

es zárt szennyvízgyűjtő kerül kiépítésre. A zárt szennyvízgyűjtő úgy kerül 

elhelyezésre, hogy szennyvízszállító és szippantó gépjárművel akadály nélkül 

megközelíthető legyen. Az állomás vízellátására egy új sekélyfúrású ipari kút kerül 

kialakításra, mivel a Conkordia Zrt megszünteti korábbi vízszolgáltatását. Az 

állomás mellett található 091/9 hrsz.-en található épületek, melyek korábban a 

Conkordia Zrt.-től kapták a nem ivóvíz minőségű vizet, a kútról fogják az átépítést 

követően kapni az ugyancsak nem ivóvíz minőségű vizet. Az ipari kút bekötő 

vezetéke egy D40 KPE cső, erre csatlakozik egy bővítő beépítésével a tervezett 

D63 PE vízvezeték. A tervezett vízvezeték az állomásépület nyugati oldalán 

csatlakozik a meglévő megmaradó D63 PVC vízvezetékhez. A területen nem 

történt a meglévő vízvezetékekhez feltárás,- a korábban adatszolgáltatásban 

kapott adatokhoz bővebb információ nem állt a rendelkezésünkre. A meglévő 

megmaradó vízvezeték a későbbiekben szükség szerint kiváltandó D63 KPE csőre 

a V8-V9 csp. között. Az állomásépületnek az oltóvíz igénye a hálózatról nem 

biztosítható, ezért egy 60 m3 monolit vasbeton tározót helyeztünk el az épülettől 

keletre, melyet külön elzáróval láttunk el. A műtárgy méretének meghatározásánál 

az alábbi (tervezett épületek, építmények tűzvédelmi adatai, Szabadkígyós) 

táblázat értékeit vettük figyelembe: 

 

Település 
épület 

sorszám 
Épület típus 
(NKH) 

Hrsz  
össz. nettó 
alapterület 

Kockázati 
Osztály 

Külső 
oltóvíz 
igény 

[l/perc] 

Oltóvíz 
tározó 
[m3] 

Szabadkígyós 01 felvételi épület  091/5 280 AK 900 54 

 



 

 8/34 

2018. január Tsz: 52.352  G02_G401_ns0101-v01-
2021.04.07. 

 

A tüzivíztározót úgy helyeztük el, hogy vízkivételi helye tűzoltó gépjárművel 

megközelíthető legyen, - a víztároló és a védeni kívánt építmény, szabadterület 

közötti távolság kevesebb, mint 200 méter legyen. Térfogatából adódóan elegendő 

lenne egy szívócsonkvezeték betervezése, viszont a táblázatban meghatározott 

900l/s külső oltóvízigény biztosítása miatt 2 db szívócsonkvezeték beépítése 

szükséges. Mivel a kút rézsübe építendő és a tüizvíztározó mellett helyezkedik el, 

ezért esztétikai okokból tereprendezést előirányozva a tározót is kiemeltük a 

talajból olyan mértékben, hogy a két műtárgy földkúpja egybeérjen, és a 1:1,5 

rézsűn kialakított közös lépcsővel mindkét műtárgy megközelíthető legyen. Zöld 

területen való elhelyezésük miatt fedlapjaikat nem terheli gépjárműforgalom. 

 A tervezett nyomvonalakat az G02_G401_nr0401-v01 rajz tartalmazza. 

A meglévő és megmaradó vízellátás ipari víz minőséget biztosít. Az ivóvíz 

fogyasztásra palackos vizet kell a továbbiakban is használni. 

 

A Conkordiától átjövő jelenleg üzemelő vezeték csak lezárásra-ledugózásra kerül, 

elbontani a kis átmérője miatt nem kell. 

A tervezett létesítmények miatt meglévő, ill. tervezett vasúti létesítmény nem kerül 

érintésre. 

 

NYOMÁSPRÓBA 

VÍZTARTÁSI PRÓBA 

5. Munkavédelem, tűzvédelem 

 

Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi és a munkavégzés biztonságát 

szolgáló szabályok, valamint szociális előírások figyelembevételével készült, illetve 

azok megvalósítása megtervezésre került. 

Tűzvédelmi szempontból a tervezés az 54/2014. (XII.5.) BM. rendeletben foglaltak 

szerint történt. 
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6. Melléklet 

 

1. Emlékeztető – MÁV Zrt. Szeged (2016.04.27.) 

2. Emlékeztető – Alföldvíz Zrt. 1.sz. Divízió Békéscsaba (2016.04.27.) 

3. Emlékeztető – Alföldvíz Zrt. (2016.07.27.) 

4. Tervzsűri emlékeztető (2016.07.28.) 
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