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Közműnyilatkozat 
 
A tervező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos tervet, helyszínrajzot és kérte társaságunk képviselőjét, hogy a 
kivitelezéshez szükséges adatokat, előírásokat adja meg. 

A benyújtott terv kivitelezéséhez:   hozzájárulunk   nem járulunk hozzá 

A közműnyilatkozatot az F7148-8812-2/2016 iktatószámú, 2016. 02. 03-án kelt adatszolgáltatási jegyzőkönyv 
alapján az alábbiak figyelembe vételével adjuk meg: 

A tervezett nyomvonal-kialakítás keresztezi, valamint párhuzamosan halad a 8 bar nyomású, DN32-110 PE SDR 
11 anyagú földgázelosztó vezetékkel, érinti a gázvezeték 5-5 m-es biztonsági övezetét. 

 A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett tevékenység a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 
19/B. (1) (3 C) (6) (7) pontjai szerint végezhető: 

(1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállító vezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint 
egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas 
létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy 
megközelítheti 

(3) A keresztező, megközelítő építmény építtetőjének gondoskodnia kell 

 (c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről 

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása 
kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezetén belül végezni nem lehet. 

(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető 
szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, 
a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés 
helyességéről az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles 
viselni. 

 A létesítmény kivitelezője vagy megbízásából a tervezője geodétával köteles kitűzni a földgázelosztó 
vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tiltott 1-1 m-es övezetét a munkavégzés megkezdése előtt. A 
munkakezdés előtt helyszíni bejáráson a kivitelező a kitűzési dokumentációt a társaságunk képviselőjének 
köteles átadni, valamint gondoskodni a kijelölés fenntartásáról a munkálatok végzése során. 

A gázvezeték biztonsági övezetén belül az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szakfelügyelete mellett, párhuzamos 
vezetés esetén (szükséges távolságonként) 30 m-enként, keresztezés esetén minden keresztezési pontban, 
valamint bizonytalan nyomvonal esetén, a földgázelosztó vezeték óvatos kézi földmunkával történő feltárása 
szükséges. 

A tervezett létesítmény munkaterület átadás-átvételi eljárását az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Kiskunhalasi 
Üzemegységén írásban be kell jelenteni. 
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Szakmai felügyeletre vonatkozó előírások: 

 A földgázelosztó-vezeték biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak az Égáz-Dégáz 
Földgázelosztó Zrt. Kiskunhalasi Üzemegységének szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai 
felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet.  

 A kivitelezés teljes ideje alatt – függetlenül a szakfelügyelet jelenlététől – a földgázelosztó vezeték megóvásáért, a 
beruházó-kivitelező teljes felelősséggel tartozik. 

 Amennyiben valamelyik földgázelosztó vezeték elhelyezkedésében nem biztosak, úgy az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 
Kiskunhalasi Üzemegységén írásban szakfelügyelet kirendelését kell kérni, ill. szükség szerint ezeken a helyeken és a 
keresztezéseknél kutatóárkokat kell létesíteni a munka megkezdése előtt. 

 A szakfelügyeletet a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal kérjük írásban megrendelni az Égáz-Dégáz Földgázelosztó 
Zrt. Kiskunhalasi Üzemegységétől, 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2. (Fax: 77/422-648). 

 Szakfelügyelet megrendelésekor kérjük, hogy a közműnyilatkozaton feltüntetett iktatószámunkra és/vagy nyilvántartási 
számunkra hivatkozni szíveskedjenek. 

 Tájékoztatjuk, hogy a szakfelügyelet ellátása Üzletszabályzatunk értelmében díjköteles vállalati tevékenységnek minősül. 
Hatályos Üzletszabályzatunk elérhető a www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu internetes oldalon. 

 

Általános előírások földgázelosztó vezeték megközelítése és keresztezése esetén: 

 A gázvezeték keresztezésénél a védelemhez (gázvezeték vagy másik közmű) felhasznált védőcső nem lehet gyári sárga 
jelzéses, PE anyagú. 

 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. 

 A keresztező közmű és a földgázelosztó vezeték palástja között védőcső alkalmazása esetén is min. 20 cm távolságot kell 
tartani.  

 Az elkészült keresztezési csomópontokat eltakarás előtt be kell mutatni az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. illetékes 
képviselőjének. 

 Párhuzamos nyomvonalak esetén a telepítendő létesítmények és a meglévő és üzemelő földgázelosztó vezeték között 
kérjük 80/2005 (X.11.) GKM rendeletben előírt vízszintes védőtávolság betartását. 

 Az üzemelő földgázelosztó vezetékeink kereszteződési csomópontjában a helyreállítási munkálatok során az eredeti 
állapotot, törmelékmentes földtömörséget kérjük visszaállítani. 

 

Előírások csatorna, csapadékvíz és árok keresztezés esetén: 

 Párhuzamosan vezetett csatorna, csatorna akna palástja és a földgázelosztó vezeték legkisebb vízszintes távolsága 
0,4 m lehet. 

 Földgázelosztó vezeték nagymélységű árokkal történő keresztezésekor a gázvezetéket elmozdulás ellen rögzíteni kell. 

 Csatorna bekötés földgázelosztó vezetéket csak alulról keresztezhet. 

 A csapadékvíz-elvezető árok, szikkasztó árok folyásfeneke és a földgázelosztó vezeték között minimálisan 80 cm takarást 
kell biztosítani. Ennek betartása érdekében szakfelügyeletünk melletti óvatos kézi földmunkával fel kell tárni a 
gázvezetékeket. Ahol a takarás nem biztosítható, ott a beruházás költségére, megrendelés alapján a gázvezetéket ki kell 
váltani lesüllyesztéssel! 

 

Előírások útépítés esetén: 

 Útépítésnél az üzemelő földgázelosztó vezeték műtárgyait az út szintjére kell hozni. 

 A földgázelosztó vezeték fölött a szabvány szerinti földtakarást kérjük biztosítani, ami a cső felső alkotójától mérve 
legalább 0,8 m. 

 Ha a tervezett új útburkolat feltörésre kerül a földgázelosztó vezeték rongálódása miatt, akkor az út helyreállítási költsége 
teljes egészében az új út fenntartóját terheli.  

 Ezen közműnyilatkozattal az útépítés kiviteli tervéhez adjuk meg hozzájárulásunkat. A kapcsolódó közműépítésekhez 
közműterv készítés szükséges, melyet a Kiskunhalasi Üzemegységünkre be kell nyújtani közműegyeztetés céljából. 

 

Általános előírások: 

 Felhívjuk a figyelmet a földgázelosztó vezeték felszíni műtárgyainak (pl. csapszekrény, elzáró-szerelvény akna stb.) és 
tartozékainak (pl. nyomvonaljelző-oszlop, - tábla) védelmére, melyek megsérülése illetve működtetésének 

http://www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu/
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ellehetetlenítése (pl. elzáró-szerelvény csapszekrényének leaszfaltozása) esetén az okozott kárt illetve a helyreállítási és 
javítási költségeket a károkozó köteles teljes egészében megtéríteni. 

 Amennyiben a kivitelezés során a földgázelosztó vezeték, vagy annak tartozéka megrongálódik és a kivitelezést nem a 
bejelentett vállalkozó végezte akkor a megrongált földgázelosztó vezeték helyreállításával kapcsolatosan felmerült 
költségeket valamint a rongálás miatt kiáramló gáz mennyiségének ellenértékét teljes körűen a létesítmény beruházója 
köteles megtéríteni. 

 A gázvezetéket jelölő „G-jelű tábla, illetve a gázvezetékre elhelyezett jelzőszalag megléte, vagy hiánya a kivitelező fele 
nem tekinthető mérvadó tájékoztatásnak. Károkozás esetén az ezekre, valamint a takarás mélységére irányuló 
hivatkozásokat az Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt. nem veszi figyelembe. 

 Vezetékrongálást, gázömlést kérjük, hogy azonnal jelentsék a 80/820-141 telefonszámon! 

 Felhívjuk figyelmet, hogy jelen dokumentumot, mint közműnyilatkozatot a kivitelezést végző vállalkozó helyszínen 
tartózkodó, a munkálatokat felügyelő felelős műszaki vezetőjének is rendelkezésére kell bocsátani azzal a tájékoztatással, 
hogy a nyilatkozat tartalmát az irányítása alatt a helyszínen munkát végző összes személynek ismernie kell. 

 A kivitelezőnek a munkaterületen kell tartani 1 példány, a Társaságunk által lebélyegzett/egyeztetett, a 
földgázelosztó vezeték nyomvonalát hiánytalanul tartalmazó tervdokumentációt. 

 A tárgyi munkával kapcsolatban a földgázelosztó vezetéket érintő utólagos átalakítások, tervezési, kivitelezési munkálatok 
(pl. utólagos védőcsövezés, vezetékkiváltás stb.) költségei a beruházót terhelik. 

 Az előírt szakfelügyelet igénybevételének hiányában illetve a közműnyilatkozatunkban előírtak be nem 
tartása esetén a műszaki átadáshoz nem járulunk hozzá. 

 A kivitelezés megkezdését az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Kiskunhalasi Üzemegységén a munkálatok megkezdése előtt 
- 2 nappal - írásban be kell jelenteni, amelynek tartalmaznia kell: 

 - a munka megnevezését, 
- a kivitelező és annak felelős műszaki vezetőjének megnevezését, elérhetőségét, 
- a munkavégzés várható időtartamát 
- a kiadott közműnyilatkozat azonosítóját 

 

Jelen közműnyilatkozat a kiadástól számított 6 hónapig érvényes! Amennyiben a kivitelezés megkezdése később 
történik vagy amennyiben az egyeztetett terv módosításra kerül, újabb közműegyeztetés szükséges. 

 

Kapják: 1 pld.+dok.  Címzett 
1 pld.+dok. Tervtár 

 adActa 

 

                                                      Fejes Ferenc                                              Frei János 

                                       Üzemegység vezető                    Gázhá lózat i  művezető  

 

 

 


