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Lovas, 01S/ 6 hrsz. ingatlanon létesült látványtó vapőtlása, engedé|yezési terv

1,./ Előzmények, a jelenlegi helyzet leítása

Á FÜLÖP-ELEKTRO Kft. (8200 Veszptém, Tötök Ignác u. 20/D) megbízásából készüt a
jelen engedélyezési ten. Á 018/6 htsz-on megépiilt egy űsztó, talalvizre alapozva.2012-ben a

száraz idószak mjatt a alajviz szin§e lecsökkent annyin, hogv algásodás volt t2p^szt^|hatő. Ezétt
határcztz el a tuiajdonos, hogy a szomszédos Lovasi Sédbóloldja meg avízpőt7ást.

2./ A tefvezett megoldás ismetetése

A Lovasi Séd patak mellett megepített mintegy 7200 mz vízfelületű űsztó {lzpőrJásának, a
r,ízminőség folyamatos fenntattasának teáüs eszköze az ál]andő vizfolyáskértt nyilvántatott
patakból történő r,ízkivétel megépítése. A tóba bevezetett vizet az ánpasztőn kereszül vissza
tudluk a patakba vezetni 'tgy gyakorlad^8 

^ 
vízkészletet nem haszná\a fe\ nem csökkenti a

létesítmény.

A ielen mírszaki mesoldás a beruháző. a {afo7l,ás kezeló és Lovas közsés Önkormánvzata
csvetértésével iött léte.

A patak keze|ő)éve\ a Balaton-felvidéki Yizitatsulattal történt előzetes €yeztetés szeint a

dzkivételt a Séd duzzzsztása, tehát fenéklépcső beépítése nélkiil kell megoldani. A vízkivétel
helyét aOlB/6 hrsz. ingaün tediletharáta a LovasiSéd 1+248 szelvényébenhatátozzameg.
A geodézai felmétés szednt a patak fenékszintie ebben a pontban 125,90 mBf. és az aszáIyos
2a12 éá felmérés ideién is 126,09 mBf. volt a vizszint, így természetes, hogv a vízbevezetéssel
biztosíüató atőbanminimum a726,70 mBf. üzemi vzszjnt.

'Ierr,ünk szerint a a 200-as KG-P\rC csőből épirló tápcsatoma 63 fokos szöget zát be a Sécl

patakkal, ahol betétpal7ős lezátásta alkalmas zsilipfej épül 1,0 m nyflásszélességgel. Indulási
fenékszintle megegyezik a Séd fenékszintjével, esése pedig 8,a o/oo-

Ilyen esés mellett a @ 200-as cső 8 %o esés mellett 36 l/s vizet képes a tőba vezetni telt
szelvénynél. Ennél kevesebb víz is ellága a t6 v'aének frissítését és pótolni tudja a párolglsi
veszteséget, amely az a|ábbiak szerinti:
A \rclencei tőn/al, Ágárdon fol,vtatott }relyszírri métések adataiból irrdulunk ki, amely szerint a

szabad vizfelszín pátolgása 400 rnm/lra/év, I],a a y'afelszÁt egész ér.ben 1,20a m2 nagt.sággal
számoljuk, akkor a számítható párolgási veszteség a következő:

1200 m2x 400 mm/év = 480 m'f év.

A O 200-as cső 8 %o esés mellett ótánként 1 30 tn], naponta 3.120 rn3 vizet képes szállítaan, tehát a

pátolgási veszteségen túl a tó.lüének frissítését is biztonsággalr eLátla.

tlgvanaki<ot az, át_apasztí a 300-as tní:rettel iltánkérrt 720 m3, naponta 17.280 m3 r-izet képes
víssz,avezetni a Lovasi Sédbe, tehát több mint ötszötösét képes elvezetni, mint ami érkezhet a
tápcsatomán.

r\ ilarátzsilip jellegíí, bctétpallós Lczárási lehctőség mcgópítésc azért fottos, nlcrt bármi-il,crr

hal.1rt:ia csctérr füg;ctlerríterri lehct a tavat a ],ovasi Sécltől. r\ r.ízkir,ételi rrrűrrél a Sér_1 patakrn 3 -- 3
m hosszírságl:an bctonlzrp burkc,.latot t<:n r:ztiink, a gcocló:liai felmérésrrek rncgfclclő 1,50 nr
fi:nóLszólcsségge} és; t:'1,5 r:ézsűhajllrssa] 'l'cn.ezctt brrrkolat llragasság 70 crn.
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Lovas, a18/6 hrsz. ingaünon létesii{t latványtővbpőűsa, engedélyezesi terv

A vbkivételi mű aLvízi - a tőboz csaükozó - végénél 2,0 x 1,0 x 0,25 m RENO matíac
beépítését tewezzik atta az eseüe, ha a vizpőtlás a tó alacsony vnál]ása mellett töténne. A
tnaűac a tő 1:2 ftzsűjéte fekszik íel, a @ 200-as cső kifolyási végétől inűwa.

Á;np asztő \ialal<ttá sa.

Az átapasztí O 300-as KG-PVC csőből épüL A Séd 1+202 szelvényéhez köt be, 60 fokos szög
alatt, amelynek felvízi fenékszintie megegyezik 

^ 
tő 126,'],0 mBf. üzemi {lzszin§éve| tervezett

fenékesése 27 %o.

lrz áapasztő vlzlevezető képessége telt szelvény esetén: - 200 |f s, ame|y messze megha|adja a

tápv ez eték óz szállitasát.

Fentiekból láthztő, hogy ha véletlenül abatátzsűp nyitva is matadna a Séd patakon levonuló árvíz
idején, az átapasztő műtátgya akkot is képes a tő vízszint}ét a tetepszint alatt tafiati, tehát
elöntést nem tud okozni a ?ápcsatoma.
Ismételten ielezzik, hogy a számítr:ttvahozarnok csak szabad be- és kifolyásta vonatkoznak, a tó
magasabb vízállásánál a befolyó vízhozam ennél kevesebb.

Az átapasztó csatoma csaükozásáná| a Séd fenékszintje 725.44 mBf. ugyanitt a bekötési
magasság 725,8a mBf. Á befogadó Séd patak itt is ugvanolyan burkolatot kap 3 - 3 m
hosszúságban, m}nt a vízkir,éteü műnél.

vízkivételi mű:
- medetbutkolás 40 cm X 40 cm X ó cm Povasi Séd): 6 m,
- baátzsűp, a 200-as KG-PVC cső: 77,3 m,
- R]],NO mattac2,0m x 1,0m xa,25r;n

átapasztő:
- a 300-as KG-PVC cső 10,2 m
- 40X4OX6 cm medetbukolás (I-ovasi Séd): 6 m

3./ Kőztnűvek

A terir}eten, sem takart föld alatti, sem föId feletti közmű nem található.

4. / Tu'lairlonviszonvok

A O18/6 htsz-ú terület tulajdonosa Fülöp Zo|tán (8200 Veszprém, Török Ignác u. 2O/D.), a|<t

bétbe adta a tcrületet a FULÖP-ELEKT RO Kft-nek. A bérleti szerződés másolatátmellékeliiik.

5./ Környezetvédelem

Tájképi és táiesztétikai szempontokat a láwánytő ten e kielégíá és tarta|mazza.

A láwánytő embernek, állatnak és nör.ényeknek egyatánt kedvező k<itnyezetet teíemt, tehát vizes
éIőhely alakul ki, ahol yizlrnadatak és cmlósijk talállratják meg természetes élóhelyiiket.

f'ermészcti és környezcn.édelnri szempontból káros hatással a tó jclcnléte nem jár. 7a) és

légszcrtlrycz(l {ottás rtillcs az építést kövctócn. ,r\ szomszódos tcriilctek clvizcnyősiiclósévcl, káros
talejrlízszint ctnclkcclósscl tlcrn ke]l szárrlcl]ni.



Lovas, O18/6hrsz. ingatlanonlétesütlatványtővzpőtlása, en2edéIyezési terv

Aláwánytő kömyezetéb en szennyező fouás nirrcs,

9./ Munkavédelem

A terv abbtonsági etóírások betattásával készült. A kivitelezés során az a|ábbi szabványokban
tögzítettekte hívjuk fe1 építésvezetó figyelmét:

}{SZ - 04.900-83 Epítőipati mrrnkák á|talÁnos biztonságtechnikai követelményei.

}{SZ - 04.901-83 Epítőipan földmunkák, dúcolások és ilapozások biztonságtechnikai
követelményei.

A ióléú tó magánterületen van, amely bekedtett jelenieg i., by illetéktelen személyek
munkateriileten tönénő átbaladása akadáLy ozva van.

Veszptém, 2013. április hó

vezető tervező
YZ_T 19-a268/2ü16

,Mz.xönruyurr
vízoadálkodási és

KöínyezEtvldelmi s: oi9 á|taló Kfi
8200 Veszpíém, Sarló u, 10,

Tel./fax: 88i 56s580
Adószám: 115247912-19
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8200 Veszprém, Sarió u. 10. TellFax.: (88) 566-580
.kft@chello.hu

FULÖP - ELEIffRo Kft. 8200 Veszprém, Török Ignác u.20/D--

nJ Lovas, 018/6 hrsz-on létesült láwánytó vízpótlása

Méretarány
i!í=1:100/50

Rzizszám.-

R_4

Tápcsatoma részl etraiza
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Megbízó:

rÜrÖp - ELEKTRO Kft. 8200 Veszprém, Török lgnác u.20/D.

Létesítmény
megnevezése:

Lovas, 018/6 hrsz-on létesült láwánytő vízpőtlása
engedélyezési ten,

Rajz
megnevczése:

iltapasztó csatorn a rész|etrajza
n.

''",",i,,1;ffiíl1 "t) |Starihu, 
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