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Tárgy:  

Kerepes, Mogyoródi út- Alföldi utca és Béke utca- Wéber Ede utca gyalogos-átkelőhelyek létesítésének 

tervei. 

KÖZMŰNYILATKOZAT 

Tisztelt Tervező! 

A 307/2018 munkaszámú tervdokumentációk alapján tárgyi létesítményhez az 860909206 számú E-közmű 

felületén benyújtott kérvényre közműnyilatkozatunkat az alábbi feltételek betartása mellett adjuk meg. 

1. A terv érinti az üzemeltetésünkben levő hálózatot. 

2. A munkálatok megkezdését és befejezését Társaságunknak 8 nappal előbb be kell jelenteni. 

3. A közművekben okozott kár a kivitelezőt terheli. 

4. Vezetékeink keresztezésénél és kutatóárkok létesítésénél kizárólagosan kézi földmunka végezhető, 

ahol vezetékeink keresztezését sajtolással, fúrással kívánják megoldani, ott a vezetékeinket 

előzetesen fel kell tárni. A fúrás során a védőtávolságokat be kell tartani mind vízszintes mind 

magassági értelemben. 

5. Szakfelügyeletet írásban kell megrendelni a Szilas-menti Üzemigazgatóságunktól (Cím: 2144 

Kerepes Szabadság út 100. Telefon: 06-28-490-521, 06-28-492-110) a kivitelezés megkezdése 

előtt két héttel. 

6. Bizonytalan nyomvonalú vezetékeink feltárása a kivitelezés megkezdésekor minden esetben 

szükséges. A vezetékünk pontos bemérése érdekében kérjük a feltárás megkezdése előtt 1 nappal 

az E-közmű Csoportot értesíteni szíveskedjenek (geodezia@dpmv.hu e-mail címen, valamint a 

24/510-535-ös telefonszámon). 

7. A terv és a tervben felhasznált adatok helyességéért, az egyéb közművekkel való egyeztetésért, a 

terv szerinti kivitelezhetőségért, a bekötővezeték üzemeltethetőségéért, a szabványelőírások 

maradéktalan betartásáért a tervező, továbbá a terv szerinti megvalósításáért az igénylő/kivitelező 

tartozik felelősséggel. 

8. A 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. mellékleteinek értelmében felhívjuk szíves 

figyelmét, hogy az e-közmű rendszerében feltüntetett adatok az ön tervei által érintett területen 

tájékoztatási szintűek. A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt nyomvonalaink, és felszíni 

objektumaink helyzetének további pontosítása szükséges, melyet a megvalósulási terven rögzíteni 

szükséges. 
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9. Föld feletti szerelvényeink érintettsége esetén (Pl.: tűzcsap stb.)-amennyiben azok az útpálya 

űrszelvényébe esnek- azok kiváltásáról, és űrszelvényen kívülre helyezéséről, annak költségeiről a 

kivitelezőnek kell gondoskodnia a beruházás terhére. 

10. Az Építkezés során jelentkező talajvíz, rétegvíz közcsatornába vezetése tilos. 

11. A fedlapok szintbeemelése során előregyártott szintbehelyező gyűrű alkalmazása szükséges. 

12. Amennyiben a felső szűkítő sérült annak kicserélése szükséges. 

13. Abban az esetben, ha az építés folyamán törmelék kerül a csatornába, akkor annak teljes szakaszán 

gépi átmosása szükséges. 

14. Vezetékeink fölé pollert, kandelábert, folyókát, víznyelőt stb. telepíteni tilos. 

15. Az útvíztelenítése, vízelvezetés építése során amennyiben a vezetékeink földtakarása nem 

biztosított - bekötő vezetéknél 1 m gerinc vezetéknél 1,2 m - azok kiváltásáról a kivitelező 

gondoskodni köteles. 

16. Minden előírásunk betartása mellett, a gyalogos-átkelőhely munkálatai alatt és az azt követő egy 

éven belül bekövetkező vízcső sérülés esetén – amennyiben az a gyalogos-átkelőhely munkálataira 

vezethető vissza – azért a gyalogos-átkelőhely kivitelezője a felelős. 

17. Szerelvényeinken, nyomvonalunkon földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, 

szerelvényeink esetében a mindenkori megközelítés és működtetés lehetőségét, valamint védelmet 

folyamatosan biztosítani szükséges. 

18. A gyalogos-átkelőhely kivitelezését a csatolt mellékletben (Terv dokumentációban) előírtak 

betartásával kérjük végrehajtani. 

19. E hozzájárulásban foglaltakat a kivitelezővel ismertetni kell. A Tervekben történő javításokat, 

módosításokat az összes terven kérjük átvezetni 

20. A közművezetékektől való védőtávolságokat mind vízszintes, mind függőleges értelemben, a 

szabvány szerint biztosítani szükséges. - a kiviteli terv készítése során kérjük az MSZ 7487/2-

80 szabványban megadott előírások betartását. 

21. A munkálatok végzésénél az OTÉK, valamint a vonatkozó építés kivitelezési előírások az 

irányadóak. 

A kiadott közműnyilatkozat a kiadástól számított két évig érvényes. 

Taksony, 2018. május 8. 

Tisztelettel: 

Rung József 
DPMV Zrt E-közmű csoportvezető 
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