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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

a „Vasszentmihály Község csapadékvíz elvezetése (II. ütem) – Nyugati övárok és út 
alatti áteresz terve” című engedélyezési tervhez 

 

1. ELŐZMÉNYEK 

 
Vasszentmihály község Magyarország nyugati területén Vas megyében, azon belül a 
Rába völgyében a Vörös-patak és a Láhn-patak találkozásánál fekszik. A község 
belterületétől északi irányba egy domboldal húzódik. A dombvonulat déli fele jelentős 
nagyságú vízgyűjtő területekkel rendelkezik, melynek csapadékvizeinek jelentős 
része csak a település belterületén keresztül képes lefolyni a végső befogadóba a 
Lahn-patakba. Így a település egy nagy csapadék alkalmával jelentősen 
veszélyeztetett az érkező csapadékvizek által okozott károkkal. 
 
A tervdokumentáció által érintett vízelvezető rendszer Vasszentmihály település 
nyugati határában a 8-as számú főút 180+750 km szelvényének közelében található. 
A környező területek csapadékvíz elvezetését a főút jobb és bal oldali útárkai vezetik 
el a Vörös-patak és a Lahn-patak irányába.  
A tervezéssel érintett terület vízelvezetési problémákkal küzd, mivel a jobb oldali 
útárok a tőle É-ra elhelyezkedő domboldalak csapadékvizeit az út lejtésirányának 
megfelelően a település belterülete felé vezeti a Vörös-patak irányába. Az utóbbi idők 
nagyobb csapadékintenzitásai miatt a belterületi árokszakasz nem képes elvezetni a 
csapadékvizeket, így rendszeresen elöntéseket okozva a település nyugati területén 
elhelyezkedő lakóingatlanoknál, valamint nem kívánt útátfolyások is kialakulnak, 
melyek veszélyt jelentenek a közlekedő járművek számára. 
 
A fenti probléma megoldása érdekében Vasszentmihály Község Önkormányzata 
megbízást adott társaságunknak a település nyugati területének csapadékvíz 
elvezetésének megoldására. 
 
Jelen tervdokumentáció a Vasszentmihály nyugati határában kialakításra kerülő 
övárok, valamint az ehhez csatlakozó út alatti áteresz vízjogi létesítési engedélyezési 
tervét tartalmazza. 
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2. ALAPADATOK 

2.1. Általános adatok 

Terv címe: Vasszentmihály Község csapadékvíz elvezetése (II. ütem) – 
Nyugati övárok és út alatti áteresz terve 
Kiviteli szintű engedélyezési terv. 

Engedélyes: Vasszentmihály Község Önkormányzata 
9953 Vasszentmihály, Fő út 66. 

Megrendelő: Vasszentmihály Község Önkormányzata 
9953 Vasszentmihály, Fő út 66. 

Tervező: VÍZÉPTEK építőipari tervező, kivitelező és szolgáltató Bt. 
9700 Szombathely, Wesselényi u. 8. 

 
A tervdokumentáció a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti tartalommal és 
részletességgel készült.  
 

2.2. Területi és vízgazdálkodási adatok 

 

Megye: Vas 

Közigazgatási terület: Vasszentmihály 

Vízrendszer: Rába 

Érintett vízfolyás: Lahn-patak 

 

3. A JELENLEGI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

 
Vasszentmihály község nyugati dombvonulatainak csapadékvíz elvezetését a 8-as 
számú főút jobb- és bal oldali útárka valósítja meg. A jobb oldali útárok az út 
lejtésének megfelelően a település belterületén keresztül vezeti a csapadékvizeket a 
Vörös-patakba. Nagyobb csapadékok idején az útárok nem képes elvezetni az 
összegyűjtött vízmennyiséget, így a környező ingatlanoknál elöntéseket, illetve az 
úttesten nem kívánatos átfolyásokat okozva.  
 

4. CÉLKITŰZÉS 

 
A tervdokumentációban szereplő új övárok és az út alatti áteresz fő feladata a 
belterületi vízelvezető rendszerek tehermentesítése oly módon, hogy a külterületek 
csapadékvizeit a 8-as számú főút alatt átvezetve közvetlenül a Lahn-patak irányába 
kerülne elvezetésre külterületen. 
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5. TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE 

 
A 1-es fejezetben ismertetett problémák orvoslásához az alábbi két létesítményt 
terveztük: 
 

1. Nyugati övárok 
2. Út alatti áteresz 

 
Ezen két létesítmény biztosítja, hogy a külterületi ingatlanokról a nyugati övárokkal 
összegyűjtésre kerülő és a jobb oldali útárokban érkező csapadékvizek a bal oldali 
útárokba kerüljenek átvezetésre.  
A meglévő bal oldali útárok a 093/3 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonban lévő árok 
nyomvonalán halad, mely a 8-as számú főút 180+720 km szelvényétől déli irányba 
külterületen vezeti le a csapadékvizeket a Lahn-patak felé. A bal oldali útárok 
befogadója a szintén Önkormányzati tulajdonú 098/18 hrsz-ú árok, mely közvetlenül 
a Lahn- patakba torkollik. 
 
A tervezett létesítményekkel így megakadályozhatóvá válik a nem kívánatos 
elöntések, valamint az úttesten való vízátfolyások. 
 

5.1. Nyugati övárok 

 
A nyugati övárok feladata Vasszentmihály nyugati határában található vízműtől 
északra elhelyezkedő vízgyűjtő területekről érkező csapadékvizek elvezetése a 
tervezett út alatti átereszig. Erre azért van szükség, mivel a 8-as számú főút alatti 
átvezetés a meglévő ivóvíz- és gázvezetékek és azok védelmi övezetei miatt csak a 
vízműtől ~50 m-re feljebb lehet kialakítani. A jobb oldali útárok magassága (az út 
alatti átvezetési pontjában) jelentősen feljebb helyezkedik el, mint a település 
határában, így onnan a víz visszalejtésére nincs lehetőség. 
 
Az övárok döntően füvesített földmedrű trapéz szelvényből kerül kialakításra. Az árok 
torkolati szakaszát (0+000-0+007) 10 cm vastag betonba rakott 60×40 cm méretű 
mederlap burkolattal és körben 10×30 cm méretű beton bordával összefogatva kell 
állandósítani, az alámosódások elkerülése érdekében. 
 
Az övárok főbb műszaki paraméterei: 
 

Építési szakasz helye 0+000-0+104 km 

Építési szakasz hossza 104,0 m 

Folyási fenékszint 210,75 – 214,69 m B.f. 

Fenékszélesség (b) 60 cm 

Rézsűhajlás (ρ) 1:1,5 
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Árok fenéklejtése 

0+004 - 0+019,6 km: 

0+019,6 - 0+063 km: 

0+063 - 0+104 km: 

 

78,20 ‰ 

16,12 ‰ 

8,04 ‰ 

Mederburkolat 

0+000 – 0+007 km: 
 
 
 
 

0+004 – 0+104 km: 

 

10 cm vtg. homokos kavics ágyazaton 
10 cm vtg. betonba rakott 

40×60×10 cm-es beton mederburkoló lap fugázva 
10×30 cm méretű beton lezáró bordával 

összefogva  

füvesített földmeder 
(minimum 40 g/m2 fűmagkeverék felhasználásával) 

 
Az övárok mintakeresztszelvényét az 5.0 számú tervlap tartalmazza. 
 

5.2. Út alatti áteresz 

 
A 8-as számú (Székesfehérvár – Jánosháza – Rábafüzes) elsőrendű főút 180+764 
km szelvényében kerül kialakításra a ø 1,20 m átmérőjű út alatti áteresz, mely a 
meglévő jobb- és bal oldali útárkot köti össze. Az áteresz feladata a külterületi 
domboldalról összegyűjtött csapadékvizek átvezetése a 8-as számú főút alatt a jobb 
oldali útárokból a bal oldali útárokba, mellyel biztosítható a vízmennyiségek 
külterületen történő levezetése közvetlenül a Lahn-patak irányába. 
 
Az áteresz felvízi oldalán (jobb oldali útárok) a meglévő alacsony árokmeder miatt, 
kialakításra kerül egy 1,80×1,20 m belméretű, 2,20 m mély, 30 cm falvastagságú 
monolit vb. ejtőakna. Ezen aknához csatlakozik a 18,24 m hosszúságú, ø 1,20 m 
átmérőjű előregyártott tokos vb. csövekből álló vízszintes csőtag, melynek a végén 
egy előregyártott vb. doboz előfej kerül kialakításra. A tervezett út alatti átereszhez 
csatlakozó árokmeder szakaszok, a műtárgy tengelyétől számított 10,0 – 6,0 m 
hosszban (180+754-180+770 km szelvények között) 10 cm homokos kavics 
ágyazatra elhelyezett, 10 cm vtg. betonba rakott, 40×60×10 cm méretű beton 
mederburkoló lapokkal kerülnek kiburkolásra. A mederburkolatokat 10×30 cm méretű 
beton bordával kell körben összefogni, melyet a mederszelvényekben is végig kell 
futtatni. 
A felvízi oldalon kialakításra kerülő ejtőakna tetejére egy kivehető életvédelmi rácsot 
kell kialakítani, a beesés megakadályozása érdekében. 
 
A tervezett rendszer megfelelő működése érdekében a jobb oldali útárokban (8-as 
számú főút 180+756 km szelvényében) egy dugót kell kialakítani, annak érdekében, 
hogy az árok által szállított csapadékvíz ne tudjon a település belterületére 
továbbfolyni. Ezáltal az összes érkező csapadékvíz bevezethetővé válik a tervezett 
út alatti áteresz ejtőaknájába. A dugót max. 25 cm vastag rétegenként tömörített 
földfeltöltésből kell kialakítani 1,50 m-es koronaszélességgel és 1:2 rézsűhajlással. 
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Az áteresz felőli rézsűjét 10 cm homokos kavics ágyazatra elhelyezett, 10 cm vtg. 
betonba rakott 40×60×10 cm méretű beton mederburkoló lapokkal kell burkolni a 
kimosódások elkerülése érdekében. 
 
Az övárok torkolata és az ejtőakna között, 3,0 m hosszban egy surrantó kerül 
kiépítésre a 7.4 tervlap szerint. 
 
Út alatti áteresz főbb műszaki paraméterei: 
 

Áteresz helye 8-as számú főút 180+764 km szelvénye 

Áteresz teljes hossza 22,62 m 

Folyási fenékszint  208,81 – 208,25 m B.f. 

Áteresz lejtése 2,46 % 

Áteresz átmérője ø 1,2 m 

Ejtőakna belmérete 1,8 × 1,2 m 

Ejtőakna mélysége 2,2 m 

Ejtőakna falvastagsága 30 cm 

Ejtőakna anyaga vb. (C25/30-XC2-XF2-16-F2) 

Előburkolat 

180+758-180+770 km 

 

10 cm vtg. homokos kavics ágyazaton 
10 cm vtg. betonba rakott 

40×60×10 cm-es beton mederburkoló lap fugázva 
10×30 cm méretű beton lezáró bordával összefogva 

Utórburkolat 

180+754-180+770 km 

 

10 cm vtg. homokos kavics ágyazaton 
10 cm vtg. betonba rakott 

40×60×10 cm-es beton mederburkoló lap fugázva 
10×30 cm méretű beton lezáró bordával összefogva  

 
Az út alatti áteresz terveit a 7.0 számú tervfejezet tartalmazza. 
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5.2.1. Út alatti áteresz kivitelezési sorrendje 
 
I. Építés I. munkaüteme (áteresz déli fele) 

 
1. Forgalomkorlátozási táblák elhelyezése az I. munkaütemnek megfelelően. 
2. Munkagödör kiemelése a tervezett munkaütem határáig, hosszanti oldalakon 

1:1 rézsűvel, végén függőlegesen, szükség szerint dúcolással. 
3. Altalaj tömörítése (Trγ≥90%). 
4. Geotextília (200 g/m2) fektetése a homokos kavics ágyazat alá, oly módon 

hogy a homokos kavics tetejére visszahajtható legyen. 
5. Tömörített homokos kavics ágyazat (Trγ≥90%) kialakítása a csőtagok alatt. 
6. Előregyártott ø1,20 m átmérőjű csőtagok és doboz előfej elhelyezése az 

elkészített homokos kavics ágyazatra. 
7. Földvisszatöltés cső mellett és felett max. 25 cm vtg. rétegenkénti 

tömörítéssel (Trγ≥90%). Kétoldali szimmetrikus feltöltéssel!  
8. Útburkolat és útpadka helyreállítása. 
9. Csatlakozó árokszakasz burkolása betonlap burkolattal. 
10. Humusz visszaterítése és füvesítése a zöld területeken. 

 
II. Építés II. munkaüteme (áteresz északi fele) 
 

1. Forgalomkorlátozási táblák áthelyezése az II. munkaütemnek megfelelően. 
2. Munkagödör kiemelése a tervezett munkaütem határáig, hosszanti oldalakon 

1:1 rézsűvel, végén függőlegesen, szükség szerint dúcolással. 
3. Altalaj tömörítése (Trγ≥90%). 
4. Geotextília (200 g/m2) fektetése a homokos kavics ágyazat alá, oly módon 

hogy a homokos kavics tetejére visszahajtható legyen. 
5. Tömörített homokos kavics ágyazat (Trγ≥90%) kialakítása a csőtagok és a vb. 

ejtőakna alatt. 
6. Előregyártott ø1,20 m átmérőjű csőtagok elhelyezése az elkészített homokos 

kavics ágyazatra. 
7. Szerelőbeton kialakítása az ejtőakna alatt. 
8. Ejtőakna betonacél szerelése. 
9. Két sor duzzadó szalag elhelyezése a bebetonozandó csőtag palástján! 
10. Vb. ejtőakna kialakítása az elhelyezett csőtag oldalfalba történő 

bebetonozásával, faláttörés biztosításával. 
11. Földvisszatöltés cső mellett és felett max. 25 cm vtg. rétegenkénti 

tömörítéssel (Trγ≥90%). Kétoldali szimmetrikus feltöltéssel! 
12. Földvisszatöltés ejtőakna mellett max. 25 cm vtg. rétegenkénti tömörítéssel 

(Trγ≥85%). 
13. Meglévő útpadka szélesítése 2,30 m-re az út alatti áteresz építési szakaszán. 
14. Kivehető életvédelmi rács felszerelése az ejtőaknára. 
15. H1 szalagkorlát elhelyezése 36,0 m hosszban, a végeken lefuttató elemekkel. 
16. Útburkolat és útpadka helyreállítása. 
17. Csatlakozó árokszakasz burkolása betonlap burkolattal, surrantó kiépítésével. 
18. Humusz visszaterítése és füvesítése a zöld területeken. 
19. Forgalomkorlátozási táblák elbontása, forgalmi rend visszaállítása. 
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III. Útburkolatok helyreállítása 
 
A tervezett út alatti áteresz felett kibontásra kerülő pályaszerkezetet az alábbi 
rétegrend szerint kell helyreállítani (építési sorrendben): 

 Tömörített földfeltöltés (tükörszinten E2≥50 MN/m2)  

 Geotextília (200 g/m2) 

 30 cm vtg. M56 (Trγ≥95%) 

 20 cm vtg. Ckt 

 7 cm vtg. AC22 (F) alapréteg 

 7 cm vtg. AC22 (F) kötőréteg 

 5 cm vtg. AC11 (F) kopóréteg 
 
Az új kopóréteg kialakítását a meglévő útpályaszerkezet kopórétegével 
egybedolgozva kell kialakítani. Ennek érdekében a munkagödör (pályaszerkezet 
elbontásának) határától számított 5,0 – 5,0 m hosszban a megmaradt csatlakozó 
kopóréteget fel kell marni és a teljes szakaszon (~20,0 m) az új kopóréteget (építési 
ütemenként) egy ütemben folyamatosan kell felhordani. 
 

5.3. Hidrológiai, hidraulikai számítások 

 
A tervezett létesítmények által érintett vízgyűjtő területeket két nagy területre 
osztottuk szét, melyből az egy 33,2 ha, míg a másik 11,8 ha nagyságú. 
A nagyobbik vízgyűjtő teljes egészében erdőművelésű. A kisebbik vízgyűjtő 9,25 ha 
nagyságú területe szántó művelésű, míg 2,55 ha erdőn helyezkedik el. 
Ezek közül a tervezett létesítmények szempontjából a 11,8 ha-os terület közvetlenül-, 
míg a 33,2 ha nagyságú csak közvetett módon érintett. A közvetettség abból ered, 
hogy ezen terület elvileg a 8-as főút 181+138 km szelvényében meglévő út alatti 
átereszt terheli. Azonban a gyakorlati tapasztalatok és az árok geodéziai felmérése 
azt mutatta, hogy nagy csapadékoknál, mikor a meglévő út alatti áteresz nem képes 
egyszerre átvezetni az érkező csapadékvizeket a jobb oldali útárokból a bal oldali 
útárokba, akkor a vízmennyiség körülbelül 1/3 része képes lefolyni keleti irányba a 
tervezett út alatti áteresz felé a jobb oldali útárokban. E többlet vízmennyiség 
okozhatja Vasszentmihály település határában a korábbal ismertetett vízelvezetési 
problémákat. Ennek kiküszöbölésére a tervezett út alatti áteresz hidraulikai 
méretezéséhez megvizsgáltuk a 33,2 ha nagyságú vízgyűjtő területet is. Ezek 
alapján a vízszintes csőtag átmérőjét úgy választottuk ki, hogy az képes legyen a 
többlet vízmennyiségek átvezetésére a bal oldali útárokba. 
 

5.4. Hidrológiai számítások 

 
A csapadékvíz elvezetés méretezését az OVH MI 167 műszaki irányelvek alapján 
végeztük. A lefolyási tényezőt a α=0,14 + 0,65*R + 0,05*I képlet alapján határoztuk 
meg. Az R értékét szántó esetén 0,2 értékkel, erdő esetén 0,05 értékkel vettük 
figyelembe. A teljes vízgyűjtőn az egyes művelési ágak súlyozott átlagából 
határoztuk meg a teljes vízgyűjtő lefolyási tényezőjét. 

Az összegyülekezési időt a Ʈ = 𝑡1 +  𝑡2 =  𝑡1 + 
𝐿

60∗𝑣
 képlettel határoztuk meg. Az 

összegyülekezési idő alapján meghatároztuk a 25 % előfordulási valószínűségű  
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(4 évente előforduló) csapadékintenzitást. A számítások során figyelembevettük a 
rendszer tározókapacitását is, így a számítás során meghatároztuk a Qredukált 
vízhozamokat is.  
 
Az egyes vízgyűjtő területek számításait az alábbiakban ismertetjük. 
 
5.4.1. 8-as főút jobb oldali útárok az új útáteresz előtt (180+764 km) 
 
Aerdő= 2,60 ha 
Aszántó= 5,60 ha 
A= 8,20 ha 
 
 
αerdő= 0,174 
αszántó= 0,272 
 
αsúlyozott átlag= 0,241 
 

Ʈ = 10 + 
310

60 × 1,1
= 14,7 𝑝𝑒𝑟𝑐 

 
i25%=207,36 l/s*ha 
 
Q1=A*α* i25% = 8,20 * 0,241 * 207,36 = 411,3 l/s 
 
Q1 redukált=287,94 l/s 
 
 
5.4.2. Nyugati övárok torkolata 
 
Aszántó= 3,60 ha 
 
αszántó= 0,272 
 

Ʈ = 10 + 
90

60 × 1,1
= 11,4 𝑝𝑒𝑟𝑐 

 
i25%=249,4 l/s*ha 
 
Q2=A*α* i25% = 3,6 * 0,272 * 249,4 = 247,2 l/s 
 
Q2 redukált= 173,04 l/s 
 
 
A nyugati övároknak a Q2 vízhozamot kell kiöntés nélkül levezetnie. 
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5.4.3. 8-as főút jobb oldali útárok a meglévő útáteresz előtt (181+138 km) 
 
Aerdő= 33,22 ha 
 
αerdő= 0,2507 
 

Ʈ = 10 + 
215

60 × 1,3
= 12,75 𝑝𝑒𝑟𝑐 

 
i25%=229,55 l/s*ha 
 
Q3=A*α* i25% = 33,22 * 0,2507 * 229,55 = 1 912,0 l/s 
 
Q3 redukált= 1 338,4 l/s 
 
5.4.4. 8-as főút új útátereszt terhelő vízhozam (180+764 km) 
 
A fenti vízhozamokból látható, hogy a tervezett új út alatti átereszt (180+764 km) a 
Q1 a Q2 vízhozam teljes mennyisége illetve a Q3 vízhozam 1/3- része terhelheti. 
 
Ezek alapján: 
 

Qúj áteresz= Q1 + Q2 + 
𝑸𝟑

𝟑
 = 411,3 + 247,2 + 630,96 = 1 289,46 l/s 

 
Qúj áteresz redukált= 902,62 l/s 
 
A tervezett áteresznek ezen vízmennyiséget kell biztonságosan átvezetnie az út 
alatt. 
 
 

5.5. Mederszelvények hidraulikai ellenőrzése 

 
Az árkok mederszelvényének vízszállító képességét a tervezett szelvényméretek és 
a tervezett lejtésviszonyokat figyelembe véve a v=C*(R*I)1/2 és a Q=v*A képletek 
segítségével ellenőriztük le. A meder érdességét k=33-al vettük figyelembe. 
 
5.5.1. 8-as főút jobb oldali útárok az új útáteresz előtt (180+764 km) 
 
Árok tervezett paraméterei 
 
b=0,4 m 
ρ1=1:2 
ρ2=1:1,5 
 
I= 15,5 ‰ = 0,0155 m/m 
 
Érkező vízhozam = Q1 =411,3 l/s 
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Árok vízszállítása 35 cm vízmagasság esetén: 
 
Q= 490 l/s 
 
A kapott eredményből látható hogy az árok alkalmas az érkező vízhozam 
elvezetésére. 
 
Az árok az érkező vízhozamot 35 cm vízmagaság mellett ~ 30 cm biztonsággal 
képes elvezetni. 
 
5.5.2. Nyugati övárok torkolat 
 
Árok tervezett paraméterei 
 
b=0,6 m 
ρ1=1:1,5 
ρ2=1:1,5 
 
I= 23,25‰ = 0,02325 m/m 
 
Érkező vízhozam = Q2 =247,2 l/s 
 
Árok vízszállítása 22 cm vízmagasság esetén: 
 
Q= 287 l/s 
 
A kapott eredményből látható hogy az árok alkalmas az érkező vízhozam 
elvezetésére. 
 
Az árok az érkező vízhozamot 22 cm vízmagaság mellett ~ 30 cm biztonsággal 
képes elvezetni (50 cm-es átlagmélységet figyelembe véve).  
 
 
5.5.3. 8-as főút jobb oldali útárok az új útáteresz előtt (180+764 km) plusz 

terheléssel 
 
Árok tervezett paraméterei 
 
b=0,4 m 
ρ1=1:2 
ρ2=1:1,5 
 
I= 15,5 ‰ = 0,0155 m/m 
 

Érkező vízhozam = Q1 + Q2 + 
𝑄3

3
 = 411,3 + 247,2 + 630,96 = 1 289,46 l/s 

Érkező redukált vízhozam = 902,62 l/s 
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Árok vízszállítása 55 cm vízmagasság esetén: 
 
Q= 1 333 l/s 
 
Árok vízszállítása 47 cm vízmagasság esetén: 
 
Q= 937 l/s 
 
A kapott eredményből látható hogy az árok alkalmas a teljes és a redukált érkező 
vízhozam elvezetésére. 
 
Az árok az érkező teljes vízhozamot 55 cm vízmagaság mellett ~ 15 cm biztonsággal 
képes elvezetni. 
 
Az árok az érkező redukált vízhozamot 47 cm vízmagaság mellett ~ 23 cm 
biztonsággal képes elvezetni. 
 
 

5.6. Új út alatti áteresz hidraulikai ellenőrzése 

 
Az új út alatti áteresz ellenőrzését a tervezett csőátmérő és a lejtésviszonyok 
figyelembe véve a Q= C*F*(2*g*dh)1/2 összefüggéssel végeztük el. 
 
Az új út alatti átereszt a jobb oldali útárok és a nyugati övárok által szállított Q1; Q2 és 
𝑄3

3
 vízhozam összege (1 289,46 l/s) terheli. 

 
Tervezett áteresz paraméterei: 
 
D= 1,20 m 
L= 18,24 m 
 
I= 2,46 % 
 
A fenti paraméterek alapján az áteresz vízszállítása: 
 
Q = 2 007 l/s 
 
Az áteresz vízszállító képessége nagyobb az érkező 1 289,46 l/s-os értéknél, így a 
tervezett csőátmérő megfelelő. 
 
A csőáteresz kellő biztonsági tartalékkal fog rendelkezik, mely a műtárgyat 
alkalmassá teheti egy heves esőzésnél összegyülekező csapadékvizek 
továbbvezetésére is. 
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6. TULAJDONVISZONYOK 
 
A meglévő létesítmények és a tervezett rekonstrukciós munkálatok során kialakításra 
kerülő beavatkozások az alábbi ingatlanokat érintik. 

 
Vasszentmihály Község Önkormányzata a tervezett övárok által érintett ingatlant 
megosztotta és megvásárolta a magántulajdonostól. A tervdokumentáció már a 
megosztás utáni állapotokat tartalmazza. 
A 093/1 hrsz-ú ingatlan, csak az út alatti áteresz csőfektetési munkái miatt érintett, a 
munkálatokat követően eredeti művelésébe visszaállítható. Így Vasszentmihály 
Község Önkormányzata ezen ingatlant nem osztotta- és nem vásárolta meg. A 
tulajdonosi hozzájárulást és a megállapodást azonban beszerezte. 
A 086 hrsz-ú ingatlan esetében az út alatti áteresz kialakításához a Magyar Közút 
Vas Megyei Igazgatósága megadta a közútkezelői hozzájárulását. 
 
A közútkezelői hozzájárulást a műszaki leírás 2. számú mellékletében 
csatoltuk. 
A tulajdonosi hozzájárulást és megállapodást a műszaki leírás 3. számú 
mellékletében csatoltuk. 
 
7. KÖZMŰVEK 
 
A tervezett létesítményeket az alábbi közműkezelőkkel kerültek egyeztetésre: 
 

 Vasivíz Zrt. 

 NKM Észak-Dél Földgázhólózati Zrt. 

 Magyar Telekom NyRt. 

 C3 Kft. 

 E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

 MOL NyRt. 

 FGSZ ZRt. 
 
Az egyeztetések alapján a tervezett övárok a 0+085 km szelvényében az E.on 
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. üzemeltetésében lévő elektromos légvezetéket 
keresztez. A vezeték alatt egy földmedrű övárok kerül kiépítésre, a kitermelt föd 
pedig a környező terepen 20 cm vastagságban elterítésre kerül. 
 

Közigazgatási  
terület 

Művelési 
ág 

Hrsz. Tulajdonos Kezelő 

Vasszentmihály legelő 030/21 
Vasszentmihály Község 

Önkormányzata 

Vasszentmihály 
kivett 
árok 

093/3 
Vasszentmihály Község 

Önkormányzata 

Vasszentmihály L2 093/1 Magántulajdon 

Vasszentmihály 
kivett 

közl.út 
086 Magyar Állam 

Magyar Közút 
Vas Megyei 
Igazgatóság 
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A tervezett út alatti áteresz az ejtő aknájával a C3 Kft. üzemeltetésében lévő 
távközlési földkábelt keresztez, mely a meglévő útárok tengelyében halad. Az érintett 
vezetékszakaszt a teljes árokburkolás szakaszán + 2,0-2,0 m hosszban 
áthelyezéssel ki kell váltani a meglévő nyomvonaltól 3,0 m távolságban. A kiváltást a 
kivitelezőnek meg kell rendelnie és időben egyeztetnie kell a szolgáltatóval. 
 
A szolgáltatók által kiadott közműegyeztetési jegyzőkönyveket és nyilatkozatokat a 
műszaki leírás 1. számú mellékletében csatoltuk. 
 
A nyilatkozatokban foglaltakat szigorúan be kell tartani! 
 
 
8. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
A tervezett rekonstrukciós munkálatokat úgy kell megszervezni és végezni, hogy az: 

 a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő 

 megelőzze a környezetszennyezést 

 kizárja a környezetkárosítást. 
 
A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembe vételével, a 
környezeti elemek – a föld, a víz, a levegő, az élővilág, valamint az ember által 
létrehozott környezet, továbbá ezek összetevői – kíméletével, takarékos 
használatával és a keletkező hulladék csökkentésére törekedve kell végezni. 
Mind az építés, mind pedig az üzemeltetés során a környezetvédelemről szóló 1995. 
évi LIII. törvényben foglaltakat, külön tervezői utasítás nélkül is, be kell tartani! 
A földmunkákon túl és a műtárgyépítési, burkolatjavítási munkáknál a csomagoló- és 
kötöző anyagok és a vágás-darabolás során keletkező hulladékok folyamatos 
összegyűjtése, szakszerű elhelyezése elengedhetetlen. 
A területről eltakarított növényi és egyéb, nem veszélyes hulladékok szakszerű 
ártalmatlanításáról, ill. elhelyezéséről gondoskodni kell. 
 

8.1. Víz védelme 

A víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, 
minőségére és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára és a víztartó 
képződményekre. 
Tervezett létesítmények kivitelezése során figyelmet kíván egyrészt a talajvíz, 
másrészt a Gyöngyös műcsatorna.  
Miután a kivitelezés részben a műcsatorna medrét érinti, a kivitelezés során oda 
került szennyezőanyagok azonnal a vízbe kerülhetnek, ezért kiemelt fontosságot kell 
tulajdonítani ennek megelőzésére, ill. kizárására. A munkaszervezéssel, körültekintő 
kivitelezéssel el kell kerülni, hogy szennyezőanyagok kerüljenek a munkaterületre. A 
közvetlenül munka alá vont területet olyan módon kell elzárni, hogy onnan – 
amennyiben valamely oknál fogva – mégis szennyezőanyag kerül a felszínre, az a 
Gyöngyös műcsatorna vizébe ne kerülhessen. A kármentesítéshez a helyszínen kell 
tartani olyan anyagokat, melyekkel a szennyezőanyagok visszatarthatók, 
semlegesíthetők, vagy ártalmatlaníthatók. A feladatra – munkához, gépekhez, 
anyagokhoz alkalmazható – olaj és vegyszerszennyeződés lokalizálására – a 
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szennyeződés nagysága figyelembe vételével – alkalmas anyagokat és eszközöket 
kell beszerezni. (felitató anyagok, folyadék haváriához mobil segélykészlet) 
Szennyeződés csak az építés során alkalmazott anyagok, ill. azzal kapcsolatos 
tevékenységek során, valamint az építésnél használt gépek üzemeltetése, vagy 
meghibásodása során esetlegesen a talajra, talajvízbe kerülő kenő-, hidraulika-, vagy 
motorolajok bemosódásával érheti a felszíni és felszín alatti vizeket. 
Az alkalmazott gépekkel, technológiákkal és eljárásokkal szemben szigorú előírások 
vannak érvényben, melyek betartása esetén jelentős környezetszennyezés nem 
állhat elő. 
A pontszerű szennyeződést azonnal meg kell szüntetni, a talaj, ill. talajvíz szakszerű 
ártalmatlanításával, víztelenítésnél pedig ügyelni kell arra, hogy a visszavezetett 
vizet szennyeződés ne érje, ellenkező esetben annak határértékre való tisztításáról 
gondoskodni kell. 

8.2. Levegő védelme 

A tervezett munkálatok során általában a levegőt érintő káros kibocsátások nem 
varhatók. 
Munkavégzés során a levegőt csak a szállító és munkagépek kipufogógáza, és 
száraz idő esetén a szállítási útvonalakon képződő felszálló por terheli. Ez utóbbi 
locsolással csökkenthető, míg a kipufogógáz kibocsátás jelentős károsító hatást nem 
okozhat, mivel a munkavégzésnél csak érvényes műszaki vizsgával rendelkező 
gépjárművek alkalmazhatók. 
 

8.3. Föld védelme 

A föld felszínén, vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan 
anyagok helyezhetők el, melyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a 
környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják. 
Kivitelezés során gondoskodni kell a nyomvonalon meglévő termőréteg megfelelő 
letermeléséről és termőtalajként felhasználásáról. A rendezett zöldfelületekre a 
humusz visszatöltését és tömörítését követően gondoskodni kell annak füvesítéséről. 
A föld igénybevételével járó tevékenység befejezése után, a terület helyreállításáról, 
rendezéséről, illetőleg újrahasznosításának feltételeiről a terület használója köteles 
gondoskodni. 
Építés során talajszennyeződést csak a földmunkagépek esetleges meghibásodása, 
üzemzavara okozhat. Ilyen károsító hatást okozhat a hidraulikai, vagy üzemanyag-
ellátó rendszer meghibásodása. Amennyiben valamely oknál fogva, a felsorolt 
anyagok bármelyike a talajra került, a szennyezett földet haladéktalanul és maradék 
nélkül fel kell szedni és ellenőrzött ártalmatlanító helyre kell szállítani. A szállítást 
olyan eszközzel kell végezni, mely kizárja a további környezetszennyezés 
lehetőségét. 
Az üzemeltetési, karbantartási feladatok elvégzésekor a vonatkozó előírások 
betartásával a környezet terhelése, vagy szennyezése kizárható. 
Mind az építés, mind pedig az üzemeltetés során a környezetvédelemről szóló 1995. 
évi LIII. törvényben foglaltakat, külön tervezői utasítás nélkül is be kell tartani! 
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9. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
A rendelkezésre álló adatszolgáltatás szerint a tervezett létesítmények nem 
érintenek ismert régészeti lelőhelyet. 
 
10. TALAJVÉDELEM 
 
A tervezett beavatkozások döntően kivett művelési ágú ingatlanokat (030/21, 086, 
093/3 hrsz.) érintenek.  
 
A 093/1 hrsz-ú ingatlant jelenleg nem művelik, a beavatkozással érintett szakaszát 
pedig teljes mértékben egy másik ingatlan megközelítését szolgáló útként 
használják. Az út alatti áteresz megépítését követően az érintett 32 m2 nagyságú 
terület az eredeti állapotának megfelelően lesz helyreállítva. 
 
Így, az érintett ingatlanok vonatkozásában a tervezés során talajvédelmi 
követelményt nem vettünk figyelembe. 
 
11. ÁSVÁNYI VAGYON 
 
A tervezett övárok építése során kitermelt földanyag saját ingatlanon belül kerül 
teljes mértékben felhasználásra, az elszállítva és értékesítve nem lesz.  
 
Az övárok építése során kitermelt földanyag becsült mennyisége: 88,0 m3. 
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12.  ÜZEMBEHELYEZÉS 
 
A tervezett létesítmények csak jogerős létesítési engedéllyel végzett kivitelezést 
követően lehet üzembe helyezni. Az engedélyes a kivitelezést és a műszaki átadás 
átvételt követően kezdeményezni fogja, a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti 
tartalommal és részletességgel készült tervdokumentáció alapján - a Vas Megyei 
Katasztrófavédelemi Igazgatóságnál - a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását. A 
vízjogi üzemeltetési terv tartalmazni fogja az üzemeltetési és karbantartási 
utasításokat is. 
 
 
 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: Közműegyeztetési jegyzőkönyvek, nyilatkozatok 

2. számú melléklet: Közútkezelői hozzájárulás 

3. számú melléklet: Tulajdonosi hozzájárulások, megállapodások 

 
 
 
Szombathely, 2019. február 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Kovács István Bindics Attila 
felelős tervező tervező 

okl. építőmérnök építőmérnök 
VZ-TER 18-0118  



 

 

 

 
 
 

1. számú melléklet: 
 
 
 
 
 
 

Közműegyeztetési jegyzőkönyvek, nyilatkozatok 
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KÉRELEM ADATAI:

Azonosító: 116606936
Kérelem típusa: KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz: Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja: 2019.03.11.
Hiánypótlás időpontja: 2019.03.23.
Kérelmező neve: Bindics Attila (279645555)
Kérelmező típusa: tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el? jogi személy nevében
Felhasználás jellege: közösségi célú
Kérelem célja: építési engedély
Kérelem tárgya: Tervszám:02-2018/E; Terv: Vasszentmihály 

Község csapadékvíz elvezetése (I. ütem)-Báj-
domb vízelvezetésének rekonstrukciója; 
Vasszentmihály Község csapadékvíz elvezetése 
(II. ütem)-Nyugati övárok és út alatti áteresz 
terve

Határidő-számítás jogalapja: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
Építmény típusa: víziközmű és vízgazdálkodási építmények
Építmény funkciója: Vízrendezési és vízhasznosítási művek, 

akvaduktok
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza: 1 km alatti hossz
Megjegyzés:

Tisztelt Cím!

A közműegyeztetésre benyújtott terv két egymástól elkülönülő területet érint. Az online térképi 
lehatárolásnál ezt a két területet egy vékony sávval került összekötésre, mivel csak egy poligon 
adható meg. Kérem ezt az összekötő sávot ne vegyék figyelembe. Az elkülönülő, tervezéssel érintett 
területek lehatárolását egy külön DWG állományban feltöltöttük kérelmünkhöz. Kérem az érintettség 
vizsgálatánál ezen állomány határait használni, figyelembevenni szíveskedjenek.

Köszönettel:
Bindics Attila
tervező
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MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám: 1
Név: VÍZÉPTEK Bt.
Adószám: 26853781218
Cím: 9700 Szombathely, Wesselényi utca 8.
Telefon: +36304708943
E-mail cím: abindics@gmail.com

 

 

ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Vasszentmihály
Helyrajzi szám: 030/21

 

Megadott tervezési terület:
POLYGON((449172.91 184164.32,448475.87 184148.86,448474.6 184153.18,448445.08 
184147.9,448417.6 184143.04,448394.51 184138.68,448391.32 184137,448381.2 
184131.05,448376.37 184098.84,448393.57 184094.93,448404.1 184131.02,448407.58 
184131.89,448454.49 184140.04,448477.14 184144.54,448475.88 184148.81,449172.96 
184164.27,449177.98 184159.16,449187.5 184184.22,449190.32 184189.34,449195.61 
184190.85,449276.39 184204.91,449314.22 184210.84,449320.64 184212.64,449324.08 
184213.04,449328.02 184212.87,449332.59 184213.46,449341.75 184219.76,449343.16 
184222.58,449358.9 184225.92,449376.11 184144.07,449378.49 184140.24,449383.63 
184137.56,449387.41 184137.23,449407.85 184138.42,449407.32 184147.59,449388.39 
184146.44,449383.12 184149.91,449365.95 184237.31,449341.66 184230.76,449331.74 
184253.11,449325.44 184250.31,449335.9 184226.94,449323.57 184220.26,449320.23 
184220.37,449317.18 184220.19,449310.78 184219.38,449273.22 184211.14,449262.94 
184209.57,449252.86 184209.3,449187.67 184197.6,449185.19 184196.81,449182.6 
184195.36,449179.03 184191.88,449167.85 184169.49,449172.91 184164.32))
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KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

 

ÜZEMELTETŐ NEVE: 3C Távközlési Kft.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI): Hírközlés
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
 

ÜZEMELTETŐ NEVE: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL): Villamos energia
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ): Szénhidrogén
Kijelölés módja: manuális kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken publikus 

hálózat nem található.
– Kivételi hálózati információk: Nincs kivételi hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
 

ÜZEMELTETŐ NEVE: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság

 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI): Hírközlés
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 6724 Szeged, Pulz utca 44 A épület 3. emelet
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ): Szénhidrogén
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
 

ÜZEMELTETŐ NEVE: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 19
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE): Vízelvezetés
Kijelölés módja: manuális kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Nincs publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
/ Szakág (VI): Vízellátás

Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
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MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító): VSZM I. ütem - 0.0 Tervborító.pdf (1293116)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM I. ütem - 1.0 Terv- és iratjegyzék.pdf 
(1293117)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM I. ütem - 2.0 Műszaki leírás VSZM 
rekonst.pdf (1293118)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM I. ütem - 3.1 Átnézetes helyszínrajz.pdf 
(1293119)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM I. ütem - 3.2 Áttekintő helyszínrajz.pdf 
(1293120)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM I. ütem - 3.3. Részletes helyszínrajz 1.pdf 
(1293121)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)
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/ Fájlnév (azonosító): VSZM I. ütem - 3.4. Részletes helyszínrajz 2.pdf 
(1293122)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM I. ütem - 4.1 V-1-0 hossz.pdf (1293123)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM I. ütem - 4.2 V-1-1 hossz.pdf (1293124)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM I. ütem - 5.1 V-1-0 MKSZ.pdf (1293125)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM I. ütem - 5.2 V-1-1 MKSZ.pdf (1293126)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM I. ütem - 6.1 Áteresz terve.pdf (1293127)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM I. ütem - 6.2 Iker áteresz terve.pdf 
(1293128)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)
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/ Fájlnév (azonosító): VSZM I. ütem - 6.3 Vápa általános terve.pdf 
(1293129)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM I. ütem - 7.0 Műtárgykimutatás VSZM 
rekonst.pdf (1293130)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM II. ütem - 0.0 Tervborító.pdf (1293140)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM II. ütem - 1.0 Terv- és iratjegyzék.pdf 
(1293141)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM II. ütem - 2.0 Műszaki leírás VSZM NY.pdf 
(1293142)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM II. ütem - 3.1 Átnézetes helyszínrajz.pdf 
(1293143)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)
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/ Fájlnév (azonosító): VSZM II. ütem - 3.2 Áttekintő helyszínrajz 
(vízgyűjtők).pdf (1293144)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM II. ütem - 3.3 Tervezési terület 
helyszínrajza.pdf (1293145)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM II. ütem - 3.4 Övárok részletes hrajz.pdf 
(1293146)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM II. ütem - 4.0 Övárok hossz-szelvénye.pdf 
(1293147)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM II. ütem - 5.0 Övárok MKSZ.pdf (1293148)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM II. ütem - 6.0 Övárok KSZ.pdf (1293149)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)
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/ Fájlnév (azonosító): VSZM II. ütem - 7.1 Áteresz alaprajz.pdf 
(1293150)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM II. ütem - 7.2 Áteresz metszetek.pdf 
(1293151)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM II. ütem - 7.3 burkolt árkok MKSZ.pdf 
(1293152)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): Érintett területek határa.dwg (1293155)
Típus: egyéb
Rögzítés időpontja: 2019.03.11.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM II. ütem - 2.0 Műszaki leírás VSZM NY 
JAV.pdf (1315364)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.23.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)

 

/ Fájlnév (azonosító): VSZM II. ütem - 3.4 Övárok részletes hrajz.pdf 
(1315365)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.03.23.
Rögzítő neve: Bindics Attila (279645555)
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KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE: 3C Távközlési Kft.
 

/ ÉRINTETTSÉG

A vonatkozó jogszabály alapján az érintettség megadása nem értelmezett.

/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2019.03.13.
Ügyintéző neve: Bogdán-Rajcs Zsolt (726640850)
Ügyintéző telefon: 06209274228
Ügyintéző email cím: bogdanrajcszs@gmail.com
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
A 116606936 azonosítószámon benyújtott kérelemhez a mellékelt nyilatkozat szerinti feltételekkel 
járulunk hozzá, a közművezeték környezetében munka csak e szerint végezhető.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2019.03.25.
Ügyintéző neve: Bogdán-Rajcs Zsolt (726640850)
Ügyintéző telefon: 06209274228
Ügyintéző email cím: bogdanrajcszs@gmail.com
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
A 116606936 azonosítószámon benyújtott kérelemhez a mellékelt nyilatkozat szerinti feltételekkel 
járulunk hozzá, a közművezeték környezetében munka csak e szerint végezhető.
A korábbi, március 13.-i nyilatkozatunkat fenntartjuk
Nincs kiegészítés.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.
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/ MELLÉKLETEK
 

Fájlazonosító: 1296075
Fájlnév: Vasszentmihály Község csapadékvíz elvezetés 

3C Kft. közműkezelői hozzájárulás.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2019.03.13.
Rögzítő neve: Bogdán-Rajcs Zsolt (726640850)

ÜZEMELTETŐ NEVE: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
 

/ ÉRINTETTSÉG

A vonatkozó jogszabály alapján az érintettség megadása nem értelmezett.



KÖZMŰNYILATKOZAT / 116606936
a kérelmező számára

E-közmű által hitelesítve.
A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

 

13 / 21
 

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59. TELEFON / +361 279 2640 FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU EKOZMUHELPDESK@E-EPITES.HU - V: 1.24 Készült: 2019.03.29.

/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2019.03.12.
Ügyintéző neve: Horváth Ferenc (752659969)
Ügyintéző telefon: +36-30/3856588
Ügyintéző email cím: ferenc.horvath2@eon-hungaria.com
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Szombathelyi Áramhálózati Üzemhez küldött terveket 
átvizsgáltuk, aminek alapján a közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk az alábbi feltételekkel. 
Az érintett villamos hálózatok: 22KV-os és 0,4 KV-os légvezetéki hálózat. 
A szükséges villamos átalakításokat a tárgyi munkák megkezdése előtt kérjük megrendelni és 
kiviteleztetni az E-on Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt-nél minősített villamos kivitelezőkkel.
A kivitelezési munkák során kérjük a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szigorú betartását, különösen az 
alább felsoroltak tekintetében. Villamos hálózatok biztonsági övezetében végzett munka 
Föld feletti vezeték (ideértve a tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló be-rendezést is) 
biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső, 
nyugalomban levő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő 
távolságokra levő függőleges síkokig terjed. 1-35 kV névleges feszültségszint között 5 méter. 
1000 V alatti kisfeszültségű föld feletti csupaszvezeték esetén 1 m 
Tartóoszlopaink maximum 1 méter, transzformátor állomásaink maximum 2 méter távolságra 
közelíthetők meg nyílt árokkal. A tartóoszlopok és kandeláberek közelében végzett földmunka során a 
hálózat állékonyságára ügyelni kell. Szükség esetén a stabilitást megfelelő kitámasztással, ill. 
kikötéssel kell biztosítani. A földmunkák miatt oszlopaink túlzott megközelítése esetén a földelési 
ellenállásokat bizonyíthatóan újra kell méretni a beruházás terhére. 
A légvezetékeink közelében fokozott figyelmet kérünk az emelő-, földmunkagépek és nyitható platójú 
gépkocsik mozgásánál. A munkavégzés során a vonatkozó rendeletek előírásainak betartása 
kötelező, a hálózataink illetve a munkavégzők biztonságáról gondoskodni kell. Ha a kivitelező nem 
tudja a 2/2013.(I.22.) NGM rendelet idevonatkozó előírásait a kivitelezési munkák során  
betartani, abban az esetben köteles szakfelügyeletet és feszültségmentesítést kérni Áramhálózati 
Üzemünktől a munka megkezdése előtt 35 nappal a hálózatszakaszra
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.
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/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2019.03.25.
Ügyintéző neve: Horváth Ferenc (752659969)
Ügyintéző telefon: +36-30/3856588
Ügyintéző email cím: ferenc.horvath2@eon-hungaria.com
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Szombathelyi Áramhálózati Üzemhez küldött terveket
átvizsgáltuk, aminek alapján a közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk az alábbi feltételekkel.
Az érintett villamos hálózatok: 22KV-os és 0,4 KV-os légvezetéki hálózat.
A szükséges villamos átalakításokat a tárgyi munkák megkezdése előtt kérjük megrendelni és
kiviteleztetni az E-on Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt-nél minősített villamos kivitelezőkkel.
A kivitelezési munkák során kérjük a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szigorú betartását, különösen az
alább felsoroltak tekintetében. Villamos hálózatok biztonsági övezetében végzett munka
Föld feletti vezeték (ideértve a tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló be-rendezést is)
biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső,
nyugalomban levő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő
távolságokra levő függőleges síkokig terjed. 1-35 kV névleges feszültségszint között 5 méter.
1000 V alatti kisfeszültségű föld feletti csupaszvezeték esetén 1 m
Tartóoszlopaink maximum 1 méter, transzformátor állomásaink maximum 2 méter távolságra
közelíthetők meg nyílt árokkal. A tartóoszlopok és kandeláberek közelében végzett földmunka során a
hálózat állékonyságára ügyelni kell. Szükség esetén a stabilitást megfelelő kitámasztással, ill.
kikötéssel kell biztosítani. A földmunkák miatt oszlopaink túlzott megközelítése esetén a földelési
ellenállásokat bizonyíthatóan újra kell méretni a beruházás terhére.
A légvezetékeink közelében fokozott figyelmet kérünk az emelő-, földmunkagépek és nyitható platójú
gépkocsik mozgásánál. A munkavégzés során a vonatkozó rendeletek előírásainak betartása
kötelező, a hálózataink illetve a munkavégzők biztonságáról gondoskodni kell. Ha a kivitelező nem
tudja a 2/2013.(I.22.) NGM rendelet idevonatkozó előírásait a kivitelezési munkák során
betartani, abban az esetben köteles szakfelügyeletet és feszültségmentesítést kérni Áramhálózati
Üzemünktől a munka megkezdése előtt 35 nappal a hálózatszakaszra
Nincs kiegészítés.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK
 

Nincs rögzített adat.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

 

/ ÉRINTETTSÉG

A vonatkozó jogszabály alapján az érintettség megadása nem értelmezett.

/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2019.03.13.
Ügyintéző neve: Auer Zoltán (909456984)
Ügyintéző telefon: +3620/2194037
Ügyintéző email cím: zauer@fgsz.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli 

megadásáról
Kifejtés:
Feltétel nélkül hozzájárulok a(z) 116606936 azonosítószámon benyújtott kérelemben foglaltak 
szerinti, a közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósításához.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2019.03.26.
Ügyintéző neve: Auer Zoltán (909456984)
Ügyintéző telefon: +3620/2194037
Ügyintéző email cím: zauer@fgsz.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli 

megadásáról
Kifejtés:
Feltétel nélkül hozzájárulok a(z) 116606936 azonosítószámon benyújtott kérelemben foglaltak 
szerinti, a közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósításához.
Nincs kiegészítés.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.
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/ MELLÉKLETEK
 

Nincs rögzített adat.
ÜZEMELTETŐ NEVE: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan 

Működő Részvénytársaság
 

/ ÉRINTETTSÉG

A vonatkozó jogszabály alapján az érintettség megadása nem értelmezett.

/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2019.03.13.
Ügyintéző neve: Gellért Tamás (457668806)
Ügyintéző telefon: +3696519201
Ügyintéző email cím: gellert.tamas@telekom.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli 

megadásáról
Kifejtés:
Feltétel nélkül hozzájárulok a(z) 116606936 azonosítószámon benyújtott kérelemben foglaltak 
szerinti, a közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósításához.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.
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/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2019.03.25.
Ügyintéző neve: Gellért Tamás (457668806)
Ügyintéző telefon: +3696519201
Ügyintéző email cím: gellert.tamas@telekom.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli 

megadásáról
Kifejtés:
Feltétel nélkül hozzájárulok a(z) 116606936 azonosítószámon benyújtott kérelemben foglaltak 
szerinti, a közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósításához.
Nincs kiegészítés.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK
 

Nincs rögzített adat.
ÜZEMELTETŐ NEVE: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.
 

/ ÉRINTETTSÉG

A vonatkozó jogszabály alapján az érintettség megadása nem értelmezett.

/ HIÁNYPÓTLÁS KÉRÉS
Rögzítés dátuma: 2019.03.19.
Ügyintéző neve: Gerencsér Gábor (818111905)
Ügyintéző telefon: 06704436829
Ügyintéző email cím: gerencser.gabor@nkm.energy
Típus: hiánypótlást kér
Kifejtés:
Kérjük, a tervezőt a  műszakileírásban javítani
NKM Észak-Dél Földgázhólózati Zrt. cégnevünket kérem alkalmazni.
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) 
korm. rendelet  166 §, illetve a  bányászatról szóló ¬1993. évi XLVIII. törvény¬ végrehajtásáról szóló 
¬203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet  19/A § szerint.
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/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2019.03.29.
Ügyintéző neve: Gerencsér Gábor (818111905)
Ügyintéző telefon: 06704436829
Ügyintéző email cím: gerencser.gabor@nkm.energy
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
Kérjük a mellékletekben szereplő „A KÖZMŰ EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV és a 
KÖZMŰNYILATKOZAT” figyelembevételét
Tervmódosítás, vagy tervtől való eltérés esetén, újból fel kell keresni társaságunkat!
AZ ÉRINTETT GÁZVEZETÉK EGYEZTETETT NYOMVONALÁNAK PONTOS HELYSZINRAJZI ÉS 
MAGASSÁGI FELTÜNTETÉSE A TERVEKBEN A TERVEZŐ VAGY KÉRELMEZŐ FELELŐSSÉGE.
Az egyeztetés nem terjed ki a telekhatáron belül üzemelő gázvezetékekre!
Nincs kiegészítés.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK
 

Fájlazonosító: 1329240
Fájlnév: Közmű egyeztetési jegyzőkönyv.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2019.03.29.
Rögzítő neve: Gerencsér Gábor (818111905)

Fájlazonosító: 1329241
Fájlnév: közműnyilatkozat.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2019.03.29.
Rögzítő neve: Gerencsér Gábor (818111905)



KÖZMŰNYILATKOZAT / 116606936
a kérelmező számára

E-közmű által hitelesítve.
A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

 

19 / 21
 

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59. TELEFON / +361 279 2640 FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU EKOZMUHELPDESK@E-EPITES.HU - V: 1.24 Készült: 2019.03.29.

ÜZEMELTETŐ NEVE: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

/ ÉRINTETTSÉG

A vonatkozó jogszabály alapján az érintettség megadása nem értelmezett.

/ HIÁNYPÓTLÁS KÉRÉS
Rögzítés dátuma: 2019.03.19.
Ügyintéző neve: Oravecz Gábor (638376081)
Ügyintéző telefon: +36/94-500-934
Ügyintéző email cím: oravecz.gabor@vasiviz.hu
Típus: hiánypótlást kér
Kifejtés:
Tisztelt Tervező!
A kérelem nem tartalmazza a Vasszentmihály község csapadékvíz elvezetése II ütem részletes 
helyszínrajzát. Ezen a területen, a műszaki leírás szerint, víz gerincvezeték keresztezés történik.
Kérem a fent említett helyszínrajzot pótolni!
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/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2019.03.29.
Ügyintéző neve: Oravecz Gábor (638376081)
Ügyintéző telefon: +36/94-500-934
Ügyintéző email cím: oravecz.gabor@vasiviz.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
A terv szerinti kivitelezéshez hozzájárulunk.

A csapadékcsatorna a szennyvíz hálózatot érinti, ezért a kivitelezéshez az alábbi feltételekkel 
járulunk hozzá:

1.	A szennyvíz csatornavezetéket a gépi földmunka előtt kézi erővel fel kell tárni, a vezeték 
tengelyétől vízszintes értelemben 2-2 m-ig, függőleges értelemben 0,8 m-ig gépi földmunka végzése 
tilos.

2.	A Kivitelezés idejére Üzemmérnökségünktől a szakfelügyeletet meg kell rendelni. (VASIVÍZ ZRt. 
Körmendi Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmérnökség 9900 Körmend, Hunyadi u. 92)

3.	A kivitelezés során felmerülő és szükséges szennyvízbekötések kiváltását meg kell rendelni az 
Üzemeltetőtől.
A szennyvízbekötések kiváltását csak a VASIVÍZ ZRt. szakemberei végezhetik.

4.	Az építésből adódó, a szennyvízcsatornában keletkezett esetleges károkat a VASIVÍZ ZRt.-nek be 
kell jelenteni, a helyreállítás, ill. a szükséges tisztítások költségei a kivitelezőt terhelik.

5.	Kezelői hozzájárulásban leírtak betartása a műszaki átadás-átvételi hozzájárulás feltétele!

A tervezett Vasszentmihály Község csapadékvíz elvezetése II.ütem -Nyugati övárok és út alatti 
áteresz  nyomvonala kezelésünkben lévő vízvezetéket nem érint. A  terv szerinti kivitelezéshez 
hozzájárulunk.
Nincs kiegészítés.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.
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/ MELLÉKLETEK
 

Nincs rögzített adat.
 





 

 

Iktató száma : F7126-27475-4/2019. 
              Sorszáma : 311 
             e-közmű azonosító : 116606936 

                         
 

KÖZMŰ EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV 
 (Közműnyilatkozatként nem használható!) 

 

 

 

 
Készült: A Szombathelyi Üzemegység hivatalos helyiségében  2019.  03.hó  26. nap 
 
Jelen vannak: Üzemegység részéről: Gerencsér Gábor 

Kérelmező részéről: Bindics Attila 
 

Tárgy:  Vasszentmihály község csapadékvíz evezetése (I. és II. ütem) Baj-domb vízelvezetésének rekonstrukciója és 
Nyugati Óváros és út alatti áteresz építés 
 
 

Tervszám:  02/1-2018/E;  02/2-2018/E 
 

  

A tervező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos tervet 
 

Nyilvántartásunk alapján a tervezett tárgyi építmény/ létesítmény Társaságunk 
üzemeltetésében lévő     … 2,5.....  bar      nyomású    …KPE …. anyagú     belterület -i/ külterület -i        gázelosztó    
     

     
                                      
 

keresztez                                         biztonsági övezetet érint                            biztonsági övezetet nem érint 
      
 

 

A gázelosztó vezeték tulajdonosa: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. 
 

A GÁZVEZETÉKTŐL 1-1 MÉTERES TÁVOLSÁGON BELÜL KIZÁRÓLAG KÉZI FÖLDMUNKA VÉGEZHETŐ! 
 

A gázvezeték megközelítése során kérjük betartani a 80/2005 (X.11.) GKM rendelet IV. fejezet 1.3. szerinti 
védőtávolságokat! 

A gázelosztó vezeték érintettsége esetén a végleges hozzájáruló KÖZMŰNYILATKOZATUNKAT be kell szerezni,  
kiadásához az alábbi minimális tartalommal kell ellátni: 
- tervezői nyilatkozat, mely kitér arra is, hogy a tervdokumentáció a gázelosztó vezeték nyomvonalát 

mérethelyesen és hiánytalanul tartalmazza, 
- a gázelosztó vezetéket is tartalmazó helyszínrajz a gépi földmunka tilalom övezetének megjelölésével, 
- a keresztezéseket feltüntető hossz- és keresztszelvények, 
- a gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokat tartalmazó műszaki leírás  

- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) korm. 
rendelet  166 §, illetve a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) 
Korm. rendelet  19/A § szerint. 

 

- AZ ÉRINTETT GÁZVEZETÉK EGYEZTETETT NYOMVONALÁNAK PONTOS HELYSZINRAJZI ÉS 
MAGASSÁGI FELTÜNTETÉSE A TERVEKBEN A TERVEZŐ VAGY KÉRELMEZŐ FELELŐSSÉGE. 

- Az egyeztetés nem terjed ki a telekhatáron belül üzemelő gázvezetékekre! 
 

A kérelmezőnek a gázvezeték nyomvonalát ábrázoló tervrészleteket átadtuk. 
A tárgyi tervezési feladathoz szükséges gázhálózattal kapcsolatos adatokat a kérelmező megkapta, és elfogadja. 
Az egyeztetett a tervekhez szükséges gázvezetéki tervek szakszerű és pontos felhasználásáért a tervező a 
felelős. 
Jelen jegyzőkönyv a benyújtott dokumentáció megfelelőségének és a földgázelosztó hozzájárulásának 
igazolására nem alkalmas, gázvezeték érintettsége esetén közműnyilatkozatnak nem minősül. 
 
 







 

 

 

 
 
 

2. számú melléklet: 
 
 
 
 
 
 

Közútkezelői hozzájárulás 

  



 

 

 
 
 

3. számú melléklet: 
 
 
 
 
 
 

Tulajdonosi hozzájárulások, megállapodások 

 


	00 VSZM NY Hiteles KJK_116606936.pdf
	KÉRELEM ADATAI
	MEGRENDELŐ ADATAI
	ÉRINTETT TERÜLET
	KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK
	MELLÉKLETEK
	KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE
	- ÜZEMELTETŐ NEVE: 3C Távközlési Kft.
	- ÜZEMELTETŐ NEVE: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
	- ÜZEMELTETŐ NEVE: FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	- ÜZEMELTETŐ NEVE: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
	- ÜZEMELTETŐ NEVE: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.
	- ÜZEMELTETŐ NEVE: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság




