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Tervezői nyilatkozat 

A tervezés során a vonatkozó szabványok, műszaki előírások, az ÉKSZ, a 

123/1997 (VII. 18.) Korm. rendelet, az 1993. évi XCIII. sz. törvény végrehajtására 

kiadott 5/1993. (XII.26.) MüM. rendelet és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

betartásával jártunk el.  

A tervezés folyamán betartottuk a 101/2007 (XII.23.) KvVM rendeletben 

foglaltakat. 

A kijelölt kivitelezési munkaterület lehetőséget nyújt arra, hogy a kivitelezés a 

vonatkozó biztonságtechnikai és balesetelhárítási óvórendszabályok (6/2010 ( 

VII.30.) NFM rendelet, Mélyfúrási Biztonsági Szabályzat) maradéktalan 

betartásával történhessen meg. 

Az eljárás során biztosítottuk a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben előírt 

szakhatósági egyeztetést, az eseti szakhatósági állásfoglalásokat betartottuk. 

A tervezés során az 1997. évi LXXVIII. tv. 33§ (1) bekezdésének, valamint a 

147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 3 §-nak megfelelően jártunk el. 

A kijelölt kivitelezési munkaterület lehetőséget nyújt arra, hogy a kivitelezés a 

vonatkozó biztonságtechnikai és balesetelhárítási óvórendszabályok (6/2010. 

(VII. 30.) NFM rendelet) maradéktalan betartásával történhessen meg. 

A tervezett tevékenység az érintett ingatlanra vonatkozó szabályozási tervben 

foglaltakkal nem ellentétes. 

 

Pécs, 2020. szeptember 

Lovasi Katalin 

    Vz-korlátozott/02-0675 



Somogyzsitfa Települési  
szennyvízkezelési Program 3 db 10 m-es figyelőkút létesítési engedély kérelme 

Productus Bt. 1 

SOMOGYZSITFA TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZKEZELÉSI PROGRAM 

3 db 10 m-es figyelőkút létesítési engedélyezési tervdokumentáció 

Műszaki leírás 

1. Előzmények

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának megbízásából elkészült a település 

szennyvízkezelési programja, ami alapjául szolgál a keletkező szennyvizek jövőbeni 

ártalommentes gyűjtése és elhelyezése megoldásának. A tervezett berendezések 

talajvízre gyakorolt hatásainak nyomon követésére, a talajvízszintek és áramlási 

viszonyok, illetve a rendelkezésre álló önkormányzati tulajdonú területek figyelembe 

vételével a településen monitoring rendszert kell kiépíteni.  

A monitoring rendszert 3 db figyelőkút alkotja majd. Egy Somogyzsitfa központi 

településrészének É-i részén (SF-1), Somogyzsitfa központi településrészének D-i részén (SF-

2)egy pedig Szőcsénypuszta településrész D-i részén létesül (SF-3). 

A kutak elhelyezésénél a szakmai szempontok mellett figyelembe kellett venni a 

rendelkezésre álló önkormányzati területek alacsony számát és a megközelíthetőségi 

szempontokat.  

A kutak fúrását csak geodéziai fúráspont kitűzést követően lehet megkezdeni. 

Jelen tervdokumentáció a létesítendő 3 db talajvíz figyelő kút létesítési engedély 

kérelmét tartalmazza. 

Vízigény: A kutakból vízkivétel nem tervezett. Az évenkénti vízmintavétel alkalmával 

kitermelni kívánt vízmennyiség 1-1 m3.  

A kutak helye: 

SF-1 Somogyzsitfa 162 hrsz  X = 137302 m   Y=515584 m  Z=121 mBf  

A terület tulajdonosa Somogyzsitfa Község Önkormányzata (8734 Somogyzsitfa, Május 1. 

u. 64.), művelési ága: kivett kultúrház.

SF-2 Somogyzsitfa 241/1 hrsz  X = 135885 m   Y=515700 m  Z=118 mBf  

A terület tulajdonosa Somogyzsitfa Község Önkormányzata (8734 Somogyzsitfa, Május 1. 

u. 64.), művelési ága: kivett községháza 2 épület.

SF-3 Somogyzsitfa 412/1hrsz  X = 132987 m   Y=517227 m  Z=133 mBf  

A terület tulajdonosa Somogyzsitfa Község Önkormányzata (8734 Somogyzsitfa, Május 1. 

u. 64.), művelési ága: kivett közösségi épület, könyvtár, orvosi rendelő.

A kutak tervezett talpmélysége: 10,0 m 
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A tevékenység volumene nem éri el a 314/2005 korm. rendelet 3. mellékletének 80. 

pontjában foglalt 1000 m3/nap teljesítményt, továbbá az érintett ingatlan nem esik, 

NATURA 2000 területre, barlang, vagy vízbázis védőövezetére. 

A terület a VGT szerint az sp.4.2.1. sekély porózus és sekély hegyvidéki, valamint a p.4.2.1. 

porózus és hegyvidéki víztestbe tartozik. 

A víztestek mennyiségi állapota: 

Somogyzsitfa település
Somogyzsitfa település

 
A sekély porózus/hegyvidéki víztest állapota a VGT szerint mennyiségi szempontból jó 

kategóriájú. A porózus víztest állapota a VGT szerint mennyiségi szempontból jó 

kategóriájú.  

A víztestek kémiai állapota: 

Somogyzsitfa település
Somogyzsitfa település
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A sekély porózus/hegyvidéki víztest állapota a VGT szerint minőségi szempontból jó 

kategóriájú. A porózus víztest állapota a VGT szerint minőségi szempontból jó kategóriájú.  

A vízkészlet kezelője a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. 

 

2. Diszpozíciós adatok 
 

Engedélyes:   Somogyzsitfa Község Önkormányzata (Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.) 

Megrendelő:   Somogyzsitfa Község Önkormányzata (Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.) 

Terület tulajdonos:  Somogyzsitfa Község Önkormányzata (Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.)  

Megbízott:   Productus Bt. (7695 Óbánya, Fő u. 21.) 

Felelős tervező:  Lovasi Katalin (1. sz. melléklet: Tervezői engedély) 

 

3.  A terület környezeti ismertetése 
 

Somogyzsitfa község Somogy megyében a Marcali-hát kistájon található. 

Balatonkeresztúr-Balatonberény vonalától D felé 50 km hosszúságban Nagyatádig 

húzódó dombvonulat. Szélessége 10 km körüli, de D-en ék alakban elkeskenyedik. A hát 

a nagy belső-somogyi hordalékkúpot osztja Ny-i és K-i részre. Magassága a tópart 

közelében 200 m körüli, majd D felé fokozatosan lealacsonyodik. Elvégződésénél már alig 

magasodik a hordalékkúpsíkságok átlagosan 140 m tszf-i magasságú felszíne fölé. A 

relatív relief a hát É-i és középső részein 50-100 m/km2. D-ebbre ez az érték 20-50 m-re 

csökken. A hát felszínét ENy-DK-i és erre merőleges irányú szerkezeti vonalak mentén a 

hordalékkúpok és a Balaton felől hátravágódott völgyek és völgyközi hátak 

formaegyüttese jellemzi. A dombhát peremlejtői és a völgyek oldalai zömükben közepes 

(5-15°); kisebb részben, főleg D-en gyenge hajlásúak (0-5°), csak a Balatonra leszakadó 

É-i oldalakon alakultak ki meredekebb (15-30°), többnyire instabil, ill. mozgásveszélyes 

lejtőszakaszok. A völgysűrűség általában 8-12 km/km2, de a D-i, lealacsonyodott 

szakaszokon jóval kisebb: 4 km/km2 körüli. A hát D-i és középső, viszonylag magas 

tetőszintjeit mozaikosan kisebb erdőfoltok fedik. D-ebbre az alacsonyabb, lankásabb 

völgyközi hátak és peremi lépcsős síkok mezőgazdasági hasznosításra alkalmas 

termőhelyek. 

 

3.1. Földtani, vízföldtani viszonyok 
 

A kistáj lényegében a két meghatározó szerkezeti vonal, a Balaton-vonal és a 

Középmagyarországi vonal között kialakult Észak-Somogyi- árok területére esik. A 4 km 
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mélységet is elérő süllyedők aljzatát főleg triász üledékes kőzetek alkotják, s erre nagy 

vastagságban elsősorban miocén és késő-pannon üledékek települtek. A mélyben a 

miocén andezitek és tufaszintek egyaránt jelen vannak.  

Somogyzsitfa település

 
Idősebb képződmények csak a vizsgált területtől É-ra a Balaton északi partja mentén 

találhatók a felszínen, és onnan dél felé fokozatosan mélyülve az itteni negyedidőszaki és 

felső pannóniai üledékek alá húzódnak úgy, hogy például a Révfülöpnél felszínen levő 

ópaleozoikumot Fonyódnál már 615,0 m-ben érte el a Fonyód 2. fúrás és a B-28; B-34.sz 

vízkutak továbbfúrása is. 

A térségben előforduló földtani képződményeket a vizsgálati cél szempontjából két nagy 

csoportra osztjuk: mint a miocén előtti aljzat illetve a kárpáti-bádeni transzgresszióval 

induló miocén-pleisztocén képződmények.  

 

Mivel az miocén előtti aljzatot a beruházás nem érinti ezért ezen rétegek ismertetése 

elhagyható. 

 

Miocén/pliocén  fedőüledékek és szerkezetük 

A miocén-pliocén üledéksor alsó része, nevezetesen a felső bádeniig terjedő 

képződmény még a paleo-mezozoós aljzat szerkezeti mozgásaival egyidőben 

halmozódott fel. Ezek a vizsgált térségben alapvetően vöröstarka konglomerátum, 

homokkő, márga felépítésű rétegsorok, melyek lerakódását vulkanizmus is kísérte, ezért 

gyakoriak a tufa, tufit közbetelepülések, sőt nagyobb vulkáni felépítményeket is feltártak 

egyes fúrások.(Balatonmária-1.) 
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Ilyen képződmények valószínűsíthetők a Balatonfenyves 1.,a Buzsák E.1.,a Buzsák 5., 

Öreglak 2.3. fúrásban. A Fonyód 1.,2.,3. fúrások kristályos aljzatra települő rétegsorai is 

valószínűleg ide sorolhatók az újonnan lemélyült kutatófúrások adatai szerint. Ezek a 

képződmények jól elkülönülnek a fedőjükben települő bádeni-szarmata rétegsortól, 

néha azonban ez az elkülönítés nem oldható meg. 

Jellemző ezekre a rétegsorokra, hogy a paleo-mezozoós alaphegység nagyobb 

mélyedéseiben találhatók, sokszor a paleogén árokban és annak környezetében. 

A fentiekben vázlatosan ismertetett bonyolult felépítésű és szerkezetű paleozoós-

mezozoós alaphegységre - amely a Paleogén árokban és környezetében paleogén - 

alsó-miocén képződményeket is tartalmaz - sokkal kevésbé tektonizált, viszonylag 

nyugodt településű középső-felső miocén (szarmata-bádeni) és pannóniai üledékek 

települnek. Ezeket számos buzsáki, táskai, fonyódi fúrásból ismerjük a térségben.  

Újabb ismereteink szerint a 20-150 m közötti változó Dél-balatoni szarmata-bádeni 

üledék-összlet a Balaton vonalával megközelítően párhuzamosan futó három, többé-

kevésbé összefüggő litofácies övet alkot. 

Az északi és déli övre oolitos durvamészkő, mészmárga, litothamniumos mészkő, 

mészhomokkő előfordulása a jellemző, míg a középső övben agyagos homokkő-

konglomerátum, vulkáni tufa és agyagmárga váltakozó sorozata jellemző. 

Eddigi adataink arra utalnak, hogy e három litofácies öv eltérő minőségű és 

hőmérsékletű vizet tárol, ezért különválasztásuk vízföldtani szempontból nagy 

jelentőségűnek látszik. Különösen fontosak jó víztároló tulajdonságuknál fogva a 

mészköves kifejlődésű fáciesek. A vizsgált térségben a tengerszinthez viszonyítva 300-500 

m közötti mélységben találhatók és D felé gyorsan mélyülnek az intra-pannóniai süllyedő 

mozgások következtében. 

A szarmata üledékösszlet fedőjében pannóniai képződmények települnek. Az alsó 

részében főleg agyagmárga, feljebb homok, homokkő, kőzetlisztes, agyagos homok 

kifejlődésű sorozat vastagsága a vizsgált térségben 400-500 m körüli, felső részében 

számos jó vízadó homok-homokkő réteggel, amely a környék vízellátásában fontos 

szerepet játszik. 

A Balatonmária - Balatonberény térségében és a Tapolcai medencében azonban a 

pannon a hegységperemi területekre jellemző kvarchomok, gyöngykavics kifejlődésben 

fordul elő és ez a képződmény közvetlenül települ a szarmata oolitos mészkő összletre, 

majd ennek É felé történő kimaradásával közvetlenül a Keszthelyi hegység és a Tapolcai 

medence peremi karsztjára. 

Mint fentebb utaltunk rá, a felső miocén-pannóniai rétegsor viszonylag nyugodt 

településű, mindamellett számos, a felszínig is követhető szerkezeti vonal, vetődés 
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mutatható ki a neogén rétegsorban is. Ilyenek valószínűsíthetők a Balatoni kristályos D-i 

peremén és általában az alaphegységi kiemelkedések környezetében. 

 

Pleisztocén és holocén 

A hátságokat döntően pleisztocén sárga ,meszes agyagos lösz építi fel, amelyben néhol 

vörös agyag betelepülések is megfigyelhetők. A vízfolyások völgyeiben vagy az azokat 

követő sávokban pleisztocén folyóvizi homok és öntésiszap található. 

Vastagságuk néhány tíz métertől akár 100 m-ig is terjedhet.  

A pleisztocén képződmények a felső pannóniai összletre települnek. 

A terület földtani térképe az alábbi ábrán látható. 

 
 

Vízföldtani viszonyok 

A „talajvíz" a táj nagyobb részén 4-6 m között áll; a völgyekben már 2 m-nél elérhető, a 

magasabb felszíneken helyenként 10 m-en sem. Mennyisége nem számottevő. Kémiai 

jellege túlnyomórészt kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. K-i és Ny-i részén a 

keménysége a 25 nk°-ot meghaladja. Ugyanott a szulfáttartalom 60-300 mg/1 közé 

emelkedik. A nitrátosodás itt is megjelenik. 

A rétegvizek mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak mélysége 100-200 m közötti. A 

vízhozamok többnyire tetemesek. Sávolyon 91 °C-os hévizet tározó kút van. A 

szennyvízprobléma az átlagosnál jobban megoldott, a közcsatornával ellátott lakások 

aránya 71,4% (2008). Ennek hátterében a Balatonhoz közeli falvak csatornázása, 

valamint Marcali és környékének jó ellátása áll: a távolabbi falvak többségében viszont 

nincs közcsatorna. 
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A település vízellátása a Somogysámsoni kistérségi vízműről a 10.354.3.1993 számú 

üzemeltetési engedély alapján megoldott. Az utolsó módosítás száma 8561/4/2005. Vksz.: 

Marótvölgyi cs,/46. A vízmű üzemeltetője a DRV Zrt. 

A 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a 

település területe felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek minősül. 

 

3.2. Talajvíz szintek, áramlási és vízminőségi viszonyok 
 

2020 augusztusában a településen 23 talajvíz kútban mértünk nyugalmi vízszintet.  

Az adatokat a következő táblázat tartalmazza: 

Kút jele EOV Y (m) EOV X (m) 
Terepszint 

(mBf) 

Nyugalmi 

vízszint (mBf.) 

Nyugalmi vízszint 

terepszinttől (-m) 

S-1 515692 137820 120 115,7 4,3 
S-2 515626 137633 120,5 114,6 5,9 
S-3 515648 137506 118 113,2 4,8 
S-4 515539 137319 117,5 112,5 5 
S-5 515624 137148 118 113,55 4,45 
S-6 515568 136892 115 112,3 2,7 
S-7 515612 136683 116 111,68 4,32 
S-8 515605 136514 115 111,97 3,03 
S-9 515591 136349 118 111,73 6,27 

S-10 515581 136171 118,5 111,37 7,13 
S-11 515623 136016 115 111,1 3,9 
S-12 515697 135840 115,5 111,35 4,15 
S-13 515730 135711 116 112,44 3,56 
S-14 515893 135509 119 115,37 3,63 
S-15 516241 135259 120 115,88 4,12 
S-16 516271 134916 120 115,2 4,8 
S-17 517147 133703 124,5 123,44 1,06 
S-18 517276 133522 135 124,95 10,05 
S-19 517203 133347 132,5 126,25 6,25 
S-20 517259 133197 133,5 127,65 5,85 
S-21 517191 133035 131 125,78 5,22 
S-22 517420 133041 140,5 132,5 8 
S-23 516791 132676 131 122,56 8,44 

 

A talajvíz Somogyzsitfa településrészen (S-1 – S-16 pontok) 3-7 m közötti mélységben 

érhető el a domborzat függvényében. A magas talajvízállású területek a településrész 

mélyen fekvő, patakhoz közeli részein jellemzőek. A talajvíz a Marótvölgyi-csatorna 

irányába, K-i irányba áramlik. 
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A talajvíz Szőcsénypuszta településrészen (S-17 – S-23 pontok) 1-10 m közötti mélységben 

érhető el a domborzat függvényében. A magas talajvízállású területek a településrész É-i 

mélyen fekvő részén jellemzőek. A talajvíz a Marótvölgyi-csatorna irányába, K-i, ÉK-i 

irányba áramlik. 

A koratavaszi időszakokban (hóolvadáskor a talajvíz jellemzően a jelenleg mértnél akár 

0,5-1,0 m-rel is magasabban lehet.  

A talajvíz minőségének vizsgálatára az S-8 (Somogyzsitfa) és az S-20 (Szőcsénypuszta) jelű 

ásott kútból került sor. A vízmintát az alábbi táblázatban szereplő komponensekre 

vizsgáltattuk:  

Komponens mérték- 
egség 

Somogyzsitfa Szőcsénypuszta „B” 
határérték 

S-8 S-10  

pH - 6,99 7,08 6,5-9,0 

fajl.el.vez.kép. µS/cm 960 505 2500 

NH4+ mg/l 0,2 <0,02 0,5 

NO2- mg/l 0,2 0,02 0,5 

NO3- mg/l 16 19,7 50 

SO42- mg/l 55 20 250 

PO43- mg/l 0,5 0,4 0,5 

  

A vizsgálati eredmények szerint a talajvíz állapota a község területén átlagos minőségű. 

A mintákban foszfát mennyisége megközelíti a szennyezettségi határértéket. A foszfát 

ilyen fokú jelenléte antropgén eredetű szennyezésre utal, ami a falu csatornázatlanságát 

és az intenzív mezőgazdasági művelést és állattartást tekintve nem meglepő. 

 

3.3. Figyelőkutak javasolt kialakítása 

 

A monitoring rendszert 3 db figyelőkút alkotja majd. Egy Somogyzsitfa központi 

településrész É-i részén (SF-1), Somogyzsitfa központi településrész D-i részén (SF-2)egy 

pedig Szőcsénypuszta településrész D-i részén létesül (SF-3). 

A kutak elhelyezésénél a szakmai szempontok mellett figyelembe kellett venni a 

rendelkezésre álló önkormányzati területek alacsony számát és a megközelíthetőségi 

szempontokat.  

A kutak fúrását csak geodéziai fúráspont kitűzést követően lehet megkezdeni. 
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A figyelőkutak javasolt helyét a 2/a, b és c. sz. ábra mutatja.  

 

A tervezett kutak rétegsora a földtani ismeretek alapján várhatóan az alábbiak szerint 

alakul: 

0,0 - 1,0 m  Holocén feltalaj 

1,0 - 10,0 m  Negyedidőszaki lösz, agyag finomhomok 

 

A szűrőzésre javasolt szakaszok a fúrás során észlelt jelenségek alapján, várhatóan 

terepszint alatt 3-9 m között kerülnek kialakításra. A nyugalmi vízszintek várhatóan 4-6 m 

körül állnak majd be, a vízhozam 5-10 l/p körül alakul majd.  

 

A kutak kialakításának célja a tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatása nyomon 

követése. Ennek megfelelően a kutak elkészültekor, illetve a továbbiakban évente egy 

alkalommal szükséges vízminőség vizsgálat és vízszint mérés. A vizsgálatot az alábbi 

komponensekre kell elvégezni: 

- fajlagos vezetőképesség, KOIps, ammónium, nitrit, nitrát, klorid, foszfát, szulfát. 

A mintavételt és vizsgálatot csak megfelelő akkreditációval rendelkező szervezet 

végezheti. 

 

4. A kivitelezés ismertetése 
 

A fúrási és kútkiképzési munkák során az MSZ.22116:2002 előírásait be kell tartani. 

A fúrási munkálatokat a kúthely-kitűzést követően lehet elkezdeni. A kutak kivitelezése 

gépi fúróberendezéssel történik, száraz fúrási technológiával, spirálfúróval, 40-50 cm 

előrehaladási szakaszokban, szükség esetén a furat állékonyságát biztosító acél védőcső 

alkalmazása mellett. A fúrási napló vezetéséről gondoskodni kell. A szűrő végleges helyét 

a furadékminták alapján lehet meghatározni.  

A kutak előirányzott talpmélysége 6,0 m 

A fúrást 200 mm-es átmérővel kell a megadott talpmélységig lemélyíteni (szükség esetén 

védőcső biztosítás mellett). A fúrási mélység elérését követően állítják össze a 125 mm 

átmérőjű PVC béléscső-rakatot, amely a szűrőcsövet is magába foglalja. Ezt követően 

kell elhelyezni a 125 mm-es PVC béléscsövet és 0,5 mm-es résméretű szűrőt. A béléscső 

beépítése a fúróberendezés segítségével, központosítók alkalmazásával történik. A 

szűrőzött szakasz a megütött talajvízszint felett kb. 0,5 m-el kezdődik és az iszapzsákig tart. 

A gyűrűsteret a szűrő felső pereme fölé kb. 0,5 m-ig fel kell tölteni 1-3 mm-es 

gyöngykaviccsal, amire a felszínig cementszigetelés kerül. A szűrőzött szakasz alá 0,5 m 
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hosszú iszapzsákot építenek be, a talplezárás fadugóval vagy cementezéssel történik. 

A terepszinten kb. 0,6 X 0,6 m-es, 0,15 m vastagságú betongallér kell elhelyezni, biztosítva 

a terepszint alá 0,5 m-ig lenyúló 178 mm-es átmérőjű acél védőcső stabil beágyazását. A 

kútfej terepszinttől való kiállása 0,8 m, sapkája zárható kialakítású legyen. 

 

A figyelőkutak tervezett kialakítási paraméterei: 

Kút  
jele 

Tervezett EOV 
koordináták 

Béléscső 
átmérő 

Béléscső 
anyaga 

Talp-
mélység Szűrőzés 

Szűrőkavics 
szemcse- 

méret 

Tervezett 
csőkiállás 

X Y mm  m m-től m-ig mm cm 
SF-1 137302 515584 125 PVC 10,0 3-9 1-3 80 
SF-2 135885 515700 125 PVC 10,0 3-9 1-3 80 
SF-3 132987 517227 125 PVC 10,0 3-9 1-3 80 
 

A kutak mélysége és szűrőzése a fenti táblázat szerint alakul, de a kivitelezés során a 

talajvíz helyzetétől függően változhat. A figyelőkutak műszaki vázlatát a 3. sz. ábra 

tartalmazza. 

A fúrás során méterenként a kapilláris zónából, illetve rétegváltozásonként a földtani 

közegekből mintát kell venni, amely alapján indokolt esetben a csövezési vázrajz 

módosítható. A kiviteli munkák végzését az érvényben lévő műszaki szabványok, munka- 

és környezetvédelmi előírások maradéktalan betartásával kell végezni. Különös figyelmet 

kell fordítani az alkalmazott fúróberendezésre vonatkozó balesetvédelmi és biztonsági 

rendszabályok betartására. 

A kutak üzembe helyezését tisztítószivattyúzással, vagy iszapolóval végzik, miközben 

minimálisan két hozam és vízszint értéket rögzítenek. 

A leálláskor, majd az 1., 2., 4., 5., 10., 15., 20., 30., 40., 50., 60., percben vízszintmérést kell 

végezni, amíg a vízszint nem állandósul (három azonos érték méréséig). 

A kút termeltetése következtében megülepedett kavicsot utántöltjük, majd a felszínig 

cementszigetelés végzendő. 

 
5. Tervezett mérések, laborvizsgálatok 

 

A létesítési munkálatok során a terület elhelyezkedésére, a kutak kialakítására, műszaki 

paramétereire vonatkozó adatok rögzítésre kerülnek: 

 A kút térbeli elhelyezkedésének, csőperem magasságának műszeres 

meghatározása (EOV, m.B.f.) 

 Szivattyúteszt, visszatöltődés vizsgálat,  
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 Talajmintavétel légmentesen záródó edénybe méterenként, valamint a kapilláris 

zónából (MSZ 21470-1) 

 Szabvány szerinti vízmintavétel a kút véglegesítését követően (MSZ 21464) 

 

6. Környezetvédelmi előírások 
 

A fúrás során nagy gondot kell fordítani a felszín alatti vizek védelmére. A fúrási anyagok 

— rudazat, béléscső stb. — karbantartásához a szükséges minimális mennyiségű 

kenőzsírt, olajat kell használni. A keletkező fáradt olajat, olajos hulladékokat az erre a 

célra kijelölt tárolóban, a napi szükséges üzemanyagot, illetve kenőanyagokat pedig 

elkülönített tárolóban kell elhelyezni úgy, hogy a csapadékvíz által az esetleges 

szennyeződés talajba való bejutását megakadályozzuk. A keletkezett olajos 

hulladékokat naponta el kell szállítani. Mindig csak a napi szükségletnek megfelelő 

mennyiségű üzemanyagot illetve kenőanyagot szabad a fúrásnál tartani. A 

fúróberendezésnél állandó jelleggel minimum 50 kg olajmegkötő anyagot kell 

készenlétben tartani. A fúróberendezés motorjainak, hidraulikarendszerének 

tömítettségét rendszeresen kel ellenőrizni, a tömítetlenségek okát felderíteni, a hibákat 

azonnal felszámolni. A gépeket, berendezéseket a kutatási területen szervizelni nem 

szabad; ott csak az üzem- és kenőanyagpótlást szabad végezni. A fúrási alapon zárt 

rendszerű mobil WC-t kell felállítani. 

A fúrás során keletkezett hulladékokat-különös tekintettel az olajjal, zsírral szennyezett 

anyagokra- az arra megfelelő hulladéktározóban kell elhelyezni. Az erről szóló 

bizonylatokat a kivitelező köteles a megrendelőnek átadni. A fúrási alap területét 

kitakarítva azonban a továbbra is biztosítjuk a kút fúrógéppel való megközelíthetőségét. 

Kúttisztítás illetve hidrogeológiai vizsgálatok végzésekor a kitermelt víz elvezetését úgy kell 

megoldani, hogy az ne bontsa meg a talajfelszínt, összegyűlve ne károsítsa a 

növényzetet, az utakat. 

Személyközlekedésre és az anyagok, eszközök szállítására csak a közúti forgalomban való 

részvételre jogosító környezetvédelmi igazolólappal rendelkező gépjárművek 

alkalmazhatók. Így a közlekedésből és a szállításból eredő légszennyezés nem 

számottevő.  

A kutatási munkák során alkalmazandó dízelüzemű berendezések (fúróberendezés, 

áramfejlesztő) használata során a légszennyezést az adott egységre vonatkozó kezelési 

és karbantartási utasítások pontos betartásával kell minimalizálni. 

A kivitelezéssel kapcsolatos kötelező rendeletek, óvórendszabályok és szakhatósági 

előírások az alábbiak: 
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 1993.XCIII. törvény, A munkavédelemről 

 1995.LIII törvény: A környezet védelmének általános szabályairól 

 24/2007 VII.3. KvVM r. A vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

 6/2010 (VII.30.) NFM rendelet a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról 

 123/1997 (VII.18) Kormány r.: A vízbázisok, távlati vízbázisok valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről 

 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

 27/2008 XII.3. KvVM-EüM e. r.: A környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 

 

7. Munkavédelem 
 

A fúrásnál dolgozókra, valamint a fúrás területére belépésre jogosultak számára kötelező 

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, az annak végrehajtási utasításaként 

kiadott 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet előírásainak betartását.  

A fúrási munkálatok során külön utasítás nélkül is be kell tartani az ÁBBSZ XVII. Fejezet 

(Mélyfúrás), valamint a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzat (6/2010 ( VII.30.) NFM rendelet) 

rendelkezéseit. 

A fúrási munkahelyen folyamatosan tárolni kell az adott fúróberendezés gépkönyvét, 

annak kezelési és karbantartási utasításával, valamint a műveleti utasítással együtt. 

Szintén a munkahelyen kell tartani a teherviselő elemek műbizonylatainak egy-egy 

példányát is. 

A biztonsági és műszaki intézkedések feljegyzése az alábbi, minden fúrási munkahelyen 

rendszeresítendő dokumentációkba történik: 

 Biztonsági napló: A fúrás indításával és a műszakátadásokkal kapcsolatos 

biztonságtechnikai feljegyzésekre, a balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatások 

dokumentálására, a felügyeletre, illetve ellenőrzésre jogosult személyek biztonsági 

intézkedéseinek rögzítésére. Ebbe a naplóba kerülnek beírásra a bányahatósági 

ellenőrzések kapcsán felmerült észrevételek és utasítások is. 

 Fúrási napijelentés: A fúrás előrehaladásával, az alkalmazott technológiákkal, 

eszközökkel és anyagokkal kapcsolatos valamennyi műszaki-technikai jellegű 

információ rögzítésére, a kiépítések dokumentálására, valamint a felügyeletre és 

ellenőrzésre jogosult személyek műszaki jellegű utasításainak feljegyzésére.  

A fúrási munkahelyre telepített dolgozókat egyéni védőeszközökkel el kell látni, és azok 

használatára kötelezni őket. Ezek a következők: 

 Védősisak, 
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 Zajvédő fültok, ill. zajvédő vatta, 

 Védőkesztyű, 

A telepített munkahelyeken minden esetben a dolgozók létszámának megfelelő 

elsősegélynyújtó felszerelést kell biztosítani. A biztonságos munkavégzésre alkalmatlan 

állapotban lévő dolgozót (ittas, beteg) nem szabad munkába állítani. A gépeket, 

berendezéseket csak az arra kiképzett dolgozók üzemeltethetik. A dolgozókat rendszeres 

munkavédelmi – tűzvédelmi oktatásban és a munka jellege szerint balesetvédelmi 

oktatásban kell részesíteni. 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban leírtakat, valamint az alkalmazásra kerülő 

berendezésekre vonatkozó egyedi tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani. 

A terepi munkavégzés során a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas 

megközelítési, felvonulási útvonalat biztosítani kell. 

A kutatólétesítmények védelmére a mértékadó tűzszakasz alapterület alapján 

meghatározott oltóvíz intenzitásról gondoskodni kell. 

A hírközlés-riasztás biztosítására 1 db mobiltelefont kell a munkahelyi vezető 

hallótávolságán belül a munkahelyen tartani. 

Súlyos üzemzavarok, súlyos balesetek azonnali bejelentését az ÁBBSz. XVIII. 6. §. (4) 

alapján a kivitelező cég vezetője köteles megtenni a Bányakapitányság és a külön 

rendeletben előírt hatóságok felé. 

A munkavédelem általános szabályait az 1993. évi XCIII. Törvény, a munkavégzés és 

munkakörülmények általános egészségügyi követelményeit a 24/2007 VII.3. KvVM 

rendelet szabályozza. A szakmai munkavédelmi előírásokat az Országos Bányaműszaki 

Felügyelőség elnökének a 6/2010 ( VII.30.) NFM rendelettel kiadott Mélyfúrási Biztonsági 

Szabályzat, valamint a 24/2007 VII.3. KvVM 

 rendelettel kiadott Vízügyi Biztonsági Szabályzat vonatkozó pontjai tartalmazzák. 

A kút kivitelezésére az alábbi az alábbi főbb szabványok és rendeletek vonatkoznak: 

 1993.XCIII. törvény, A munkavédelemről 

 5/1993 (XI.16), A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény egyes 

rendelkezéseinek megállapításasiról 

 MSZ 04-900:1989, Építőipari munkák általános biztonsági követelményei 

 MSZ 04-901:1989, Építőipari földmunkák dúcolások, alapozások biztonsági 

követelményei 

 MSZ 10-307/2:1982, Vízügyi létesítmények. Kútaknák, csápos kutak, vízbeszerző 

tárók és galériák építésének és tisztításának munkavédelmi követelményei 

 MSZ 04-904:1983, Beton és vasbeton munkák biztonsági követelményei 

 MSZ 10-273:1985, Vízellátás munkavédelmi követelményei 
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 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

 MSZ 1585-2001, Erősáramú Üzemi Szabályzat 

 MSZ 2364:2004, Érintésvédelmi Szabályzat. Kisfeszültségű, erősáramú villamos 

berendezések 

 

8. TŰZVÉDELEM 
 

A kivitelezés során alkalmazkodni kell a 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltakhoz. 

 

9. A FÚRÓALAP KOMMUNÁLIS BERENDEZÉSEI, SZAKKÉPZETTSÉG, MUNKAREND  
 

Fúrási vállalkozónak folyamatosan gondoskodni kell A fúráshoz állandó kommunikációs 

lehetőséget (telefonkapcsolat) kell biztosítani. 

A fúrási munkahelyre a fúrási tevékenység idejére egyidejűleg legalább 3 főt kell 

telepíteni. Fúrási tevékenységet csak 18. életévét betöltött, egészségügyi alkalmassági 

vizsgával rendelkező férfi végezhet.  

A munkahelyre telepítettek közül egy legalább 5 éves fúrási gyakorlattal rendelkező, -

lehetőség szerint mélyfúróipari szakmunkás vagy olajipari szakközépiskolai végzettséggel 

rendelkező -személyt kell fúrómesteri beosztásban munkahelyi vezetőnek kinevezni. 

A fúrás kivitelezése 1x12 órás műszakban folyamatos munkarendben történik.   

 

10. EGYÉB ELŐÍRÁSOK 
 

A tervezést az MSZ 22116:2002. szabvány előírásai szerint végeztük, a kivitelezés során a 

szabvány előírásainak betartása kötelező érvényű. 

A kivitelezési munkálatok csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhetők 

meg. 
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132200

132400

132600

132800

133000

133200

133400

133600

133800

134000

134200

134400

134600

134800

135000

135200

135400

135600

135800

136000

136200

136400

136600

136800

137000

137200

137400

137600

137800

138000

SZKV-hu/02-0675, SZKV-vf/02-0675

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

3 db 10 m-es figyelőkút vízjogi létesítési
engedélye Somogyzsitfa községben

412/1 hrsz

SF-3

241/1 hrsz

SF-2

162 hrsz

SF-1



515500 515520 515540 515560 515580 515600 515620 515640 515660 515680

137160

137180

137200

137220

137240

137260

137280

137300

137320

137340

137360

137380

137400

137420

SZKV-hu/02-0675, SZKV-vf/02-0675

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

3 db 10 m-es figyelőkút vízjogi létesítési
engedélye Somogyzsitfa községben

SF-1



515640 515660 515680 515700 515720 515740 515760 515780 515800 515820
135780

135800

135820

135840

135860

135880

135900

135920

135940

135960

135980

136000

136020

136040

SZKV-hu/02-0675, SZKV-vf/02-0675

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

3 db figyelőkút vízjogi létesítési
engedélye Somogyzsitfa községben

SF-2



517140 517160 517180 517200 517220 517240 517260 517280 517300

132860

132880

132900

132920

132940

132960

132980

133000

133020

133040

133060

133080

133100

133120

SZKV-hu/02-0675, SZKV-vf/02-0675

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

3 db 10 m-es figyelőkút vízjogi létesítési
engedélye Somogyzsitfa községben

SF-3



0,5 mm réselt

SZKV-hu/02-0675, SZKV-vf/02-0675

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

3 db 10 m-es figyelőkút vízjogi létesítési
engedélye Somogyzsitfa községben



Somogyzsitfa Települési  
szennyvízkezelési Program  3 db 10 m-es figyelőkút létesítési engedély kérelme 
 

Productus Bt.   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Somogyzsitfa Települési  
szennyvízkezelési Program  3 db 10 m-es figyelőkút létesítési engedély kérelme 
 

Productus Bt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.SZ. MELLÉKLET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






