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Tisztelt Cím! 
 

A tárgyban szereplő munkával kapcsolatosan előterjesztett tervdokumentációt áttekintettük, 
összevetettük nyilvántartásunkkal és az alábbi feltételekkel hozzájárulunk a létesítmény kivitelezéséhez, 
amelynek főbb adatai :  

- létesítmény megnevezése: Dévaványa, Bethlen G. u. 1834hrsz.-on termelői piac 
fejlesztésének víz- és szennyvízbekötés  

- felelős tervező: Biró Zsolt 
- beterjesztő/rögzítő neve : BERPROMER KFT. / Biró Zsolt (391850231) 
- törzsszám: 7/2017 

 
Nyilvántartásunk alapján a tervezett tárgyi létesítmény gázelosztó vezetéket vagy biztonsági övezetét érinti. 
 1839 
 
Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út 
felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül 
végezni nem lehet. 
 
Az építési tevékenység kivitelezőjének vagy megbízásából a tervezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési 
munka megkezdése előtt  

 A gázelosztó vezeték nyomvonalának és a gépi földmunka tiltott 1-1m-es övezetének geodétával 
való kitűzéséről, 

 a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett gázelosztó vezeték 
feltárásáról.  

 
A kivitelező a munka megkezdése előtt a gázelosztó vezeték nyomvonalának és annak gépi földmunka 
tilalmi övezetének kitűzéséről szóló nyilatkozatot ÉGÁZ–DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Szeghalmi Üzemegység 
képviselőjének (5520, Szeghalom Bocskai u. 53.) köteles átadni. 
 
A tervezett létesítmény munkaterületének átadás-átvételére kérjük Társaságunkat meghívni. 
 
Útépítés esetén a kapcsolódó közműépítések jóváhagyása szükséges, vagy nyilatkozni kell a jóváhagyás 
kizárásáról. 
  

 BERPROMER KFT. 
részére 
5600 Békéscsaba 
         Penza ltp. 22. A.1. em. 4. 
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619506423 

IKTATÓSZÁM F7157-124375-4/2017 (299/2017szh) 
 ÜGYINTÉZŐ Székely József 

TÁRGY Dévaványa, Bethlen G. u. 1834hrsz.-on termelői piac fejlesztésének víz- és 
szennyvízbekötés kiviteli tervdokumentáció közműnyilatkozata  

   Dátum: 2017.11.13. 
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Felhívjuk figyelmét a felszíni műtárgyak (pl.: csapszekrény, elzáró szerelvény, akna) és tartozékaik 
védelmére, valamint azok megsérülése illetve működésének ellehetetlenítése esetén a károkozó kártérítési, 
ill. helyreállítási kötelezettségére. Amennyiben a közmű út vagy egyéb építése során a gázelosztó vezeték, 
vagy annak tartozéka megrongálódik és a kivitelezést nem a bejelentett vállalkozó végezte, akkor a 
megrongált gázvezeték helyreállításával kapcsolatosan felmerült költségek teljes körűen az idegen 
létesítmény beruházóját terhelik. 

Kivitelezés megkezdésének előzetes, legalább 3 munkanappal előbb történő bejelentési kötelezettsége, 
amelynek tartalmaznia kell: 
 a munka megnevezését,  
 a kivitelező és annak felelős műszaki vezetőjének megnevezését, elérhetőségét, 
 a munkavégzés várható időtartamát, 
 a kiadott közműnyilatkozat, valamint az e-közmű kérelem azonosítóját. 
 

Az esetleges nyomvonal módosításkor (tervtől eltérő állapot) az új műszaki megoldást az Égáz-Dégáz 
Földgázelosztó Zrt-vel egyeztetni kell, és ismételten be kell nyújtani jóváhagyásra. 
 
A gázvezetéket jelölő „G”- jelű tábla, illetve a gázvezetékre elhelyezett jelzőszalag megléte, vagy hiánya a 
kivitelező felé nem tekinthető mérvadó tájékoztatásnak. Károkozás esetén az ezekre, valamint a takarási 
mélységre irányuló hivatkozásokat az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. nem veszi figyelembe. 
 
A tárgyi munkával kapcsolatosan építés közben felmerülő tervköteletes egyéb közműépítést 
Üzemegységünkkel egyeztetni kell, és az ahhoz kapcsolódóan be kell szerezni közműnyilatkozatunkat. 
 
Amennyiben a kivitelezés során a tervdokumentáció, jelen közműnyilatkozat és az ide vonatkozó 80/2005. 
(X.11.) GKM rendelet be nem tartásából a gázelosztó hálózatban a későbbiekben is bárminemű kár 
keletkezik, úgy ezért a teljes mértékű felelősség a kivitelezőt terheli. 
 
Az elkészült munkát eltakarás előtt be kell mutatni, vagy a kivitelező a terv szerinti megvalósításról – 
legkésőbb a műszaki átadáskor – írásban nyilatkozni köteles. 
 
Esetleges gázelosztó vezeték rongálást haladéktalanul jelenteni kell az ÉGÁZ–DÉGÁZ 
Földgázelosztó ZRt. központi diszpécser szolgálat részére a 80/820-141 telefonszámon. 
 
Vezetékrongálás esetén a munkavégzést be kell fejezni, a hibahelytől biztonságos távolságra (min. 10m) 
kell vonulni. A hibaelhárító csoport kiérkezéséig a kivitelező köteles biztosítani a munkaterületet 
elkorlátozással, a gyalogos illetve a közúti forgalom elterelésével, lezárásával. 
 
Ha a munkavégzés során előre nem vártan - közműegyeztetés ellenére – gázveszély jelző szalagra, 
gázvezetékre vagy arra utaló nyomra bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni, és az társaságunk 
képviselőjének megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. a 
munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). Üzemegységünk telefonszáma: 06 66/371 608. A 
munkát folytatni csak az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. hozzájárulásával szabad. A szabályok figyelmen 
kívül hagyásából adódóan, az ismeretek hiánya miatt vezetékrongálás, súlyosabb esetben az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető baleset következhet be! 
Amennyiben a kivitelezési munkák során bebizonyosodik, hogy a közműnyilatkozatban foglaltaktól eltérő a 
gázelosztó vezeték elhelyezkedése, és azt a kivitelezés során jelzik, úgy a közműnyilatkozat visszavonásra 
kerül Társaságunk részéről. A tárgyi munkával kapcsolatban újabb közműegyeztetési eljárás lefolytatása, 
és új közműnyilatkozat beszerzése szükséges.   
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A kivitelezés során a Társaságunk által jóváhagyott tervtől való eltérés esetén is, új közműegyeztetési 
eljárás lefolytatása, és új közműnyilatkozat beszerzése szükséges.   
Jelen nyilatkozat a kiadástól számított fél évig érvényes, hosszabbítása ismételt egyeztetés 
alapján lehetséges. 
 
Egyéb előírások :  

 
 

- A 7/2017 számú helyszínrajzon ábrázolt FÚRÁSI tevékenység kivitelezés idejére 
szakfelügyeletet írunk elő, amit munkakezdés előtt min. 3 nappal írásban kell 
megrendelni a Szeghalmi Üzemegységtől. 
 

- A fúrási tevékenység megkezdése előtt a gázelosztó vezetéket fel kell tárni szigorúan kézi 
erővel. Az fúrás indító aknáját az út azon oldalán kell kialakítani ahol a gázelosztó vezeték 
található. Amennyiben a feltárás során megbizonyosodnak arról, hogy a gázelosztó vezeték az 
útburkolat alá esik, úgy Társaságunk a gázelosztó vezeték fúrással való keresztezéséhez nem 
járul hozzá! A fúrást kizárólag a tárgyi munkára vonatkozó műszaki leírása alapján lehet 
elvégezni. 
 

- A tervezett létesítmény és társaságunk tulajdonában lévő gázelosztó vezeték párhuzamos 
haladása mellett min. 0,4m távolságot tartani kell. 
 

- A tervezett létesítmény és a gázelosztó (gerinc és leágazó) vezeték keresztezések esetén, a 
palástok közötti távolság nem lehet kisebb mint 20cm. Kisebb palásttávolság esetén a 
gázelosztóvezeték kiváltást meg kell rendelni a Szeghalmi Üzemegységtől.  
 

- A szakfelügyelet, valamint a kiváltás költségei a megrendelőt terheli. 
 
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét. 
 
Tisztelettel : 
 
 
  
 Barabás Tibor Szikora Krisztián 
 üzemegység vezető  gázhálózati művezető 
 

 


