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T E R V E Z Ő I   N Y I L A T K O Z A T 

 

Tárgy: Sárpilis, Kispilis u. 12. 262 hrsz ingatlanföldgázellátása 

 

Építtető: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 

 

A tervezett földgázvezeték Sárpilis település belterületén az ingatlan biztonságos gázellátását 

szolgálja. A tervezett gázvezeték a(z) 099/17, 029/4, 0134 és 027/4 hrsz-ú közterületen halad, 

műemlékvédelem alatt álló területet nem érint.  

Az 53/2012 (III.28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kijelentem, hogy a fent megnevezett 

tárgyú tervezési munka során az illetékes szakhatóságokkal, közművekkel egyeztettem, azok 

előírásait figyelembe vettem. A gázvezeték nyomvonalával érintett ingatlantulajdonosokkal és 

egyéb jogosultakkal egyeztettem, hozzájárulásukat beszereztem.  

A tervezési munkák során betartottam a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a 

bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, valamint a 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet 

előírásait. A tervezés során betartottam az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szabályzataiban és 

Minőségirányítási folyamatiban előírtakat.   

A tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági 

előírásoknak, összhangban van az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a kulturális 

örökség és a tulajdon védelmének követelményeivel. A tervdokumentáció a tűzvédelmi 

szabályok betartásával készült. 

A jogszabályokban meghatározott eltérés engedélyezése nem szükséges. 

A kivitelezés során az 1997. Évi LXXVIII. Tv. 42. §. (1) bekezdésben foglaltaknak eleget kell 

tenni, mely szerint: 

Ha az építési munka végzése során természeti érték, építészeti, vagy régészeti emlék, illetőleg 

építménnyel kapcsolatos képzőművészeti alkotás kerül elő, a kivitelező köteles azt az 

építésügyi hatósághoz, valamint más hatáskörrel rendelkező hatósághoz haladéktalanul 

bejelenti, és a lelőhelyet a hatósági intézkedésig érintetlenül hagyni. 

A terv szerint kivitelezett létesítmények a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés tárgyi 

feltételeit kielégítik. A biztonsági övezet mértékét az elosztói engedélyessel egyeztetve 

alakítottam ki. 

A tervezési munkára tervezői jogosultsággal rendelkezem. 

 

 

Pécs, 2019. október 31. 

 

                               ………………………….     

                             Molnár József 

                                   tervező 

                              GO-T/17-0046  
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T E R V E Z Ő I   M U N K A V É D E L M I   N Y I L A T K O Z A T 

 

 

Az 1993. évi XCIII. törvényben foglaltak alapján kijelentem, hogy a 

 

Sárpilis, Kispilis u. 12. 262 hrsz ingatlan földgáz elosztóvezetékének terve 

 

tárgyú tervezési munka során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartottam. 

 

A tervezési munka során a következő előírásokat tartottam be: 

 

• az 1993. évi XCIII törvény a Munkavédelemről 

• a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata 21/2018. (IX. 27.) ITM rendeletet) 

• az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél hatályban lévő EDD-SZ-219-v03 szabályzat 

• a 4/2002. (II. 20.) SzCSM-EüM együttes rendelete az építési munkahelyeken és az  

 építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 

A tervezett létesítmények műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó, illetve a tervrészletekben 

említett rendeleteknek, szabályzatoknak és szabványoknak. Ezért a terv szerint kivitelezett 

létesítmények a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés tárgyi feltételeit kielégítik. 

 

Pécs, 2019. október 31. 

 

 

                    ………………………….. 

                                                                                                 Molnár József 

                         tervező 

                                                                GO-T/17-0046 
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Műszaki leírás 

A Sárpilis, Kispilis u. 12. 262 hrsz ingatlan nagyközépnyomású gázellátásának építési és szerelési 

munkáiról 

I. Helyszín 

Sárpilis, Kispilis u. 12. 262 hrsz ingatlan. Munkavégzés helye: 099/17, 029/4, 0134 és 027/4 hrsz közterület. 

Megrendelő: Bordáné Maráczi Gyöngyi, tel.: +36 20/250-8062 

II. Előzmények 

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szekszárdi Üzem területére érkezett gázigény kiszolgálására tervezett 

leágazó vezeték.  

III. Meglévő/Üzemelő/Gázvezeték: 

3.1 Nyomásfokozata: nagyközépnyomás /6 bar/ 

3.2  Mérete: DN63 PE gázelosztó vezeték 

3.3  Fektetési mélysége: 0,8-1,2 m 

IV. Tervezett gázvezeték nyomvonala: 

A Gg-01sz. terv tartalmazza a tervezett nagyközépnyomású vezeték nyomvonalát és magassági vonalvezetését. 

4.1  Nyomásfokozata: nagyközépnyomás /6 bar/ 

4.2  Mérete: PE 100/G SDR11 32x3,0 mm MSZ EN 1555-2:200 szerinti keménypolietilén cső. 

4.3  Hossza síkrajz szerint: 0+000,00-0+056,13 azaz 56,13 m 

 Függőleges szakasz: 2,6 m 

 Összesen: 58,73 m 

   4.4 Végződése: fogyasztói főcsap [menetes gömbcsap] ledugózva. 

  

A nyomvonal elhelyezése során figyelembe vettük a 21/2018. (IX. 27.) GKM rendeletben közzétett GVBSZ 

III. és VI: fejezetében előírtakat. 

V. Rákötés: 

A tervezett gázvezeték DN63/32 megfúróidommal csatlakozik a meglévő DN63 PE méretű nagyközépnyomású 

gázvezetékhez, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. szolgáltatási területén alkalmazott EDD-SZ-219-v03 

Szabályzat szerint a Gg-01 jelű tervnek megfelelően. 

A leágazó vezeték az ingatlanhoz történő kiépítésekor DN63/32 megfúróidom beépítésével kezdődik, majd belép 

az ellátandó 262 hrsz ingatlanra, és a telekhatáron újonnan létesítendő E-jelű felállással, majd 1” –os elzárócsapban 

végződik a rendezett telekhatártól 1 m-re. 

A kivitelezés megkezdése előtt az érintett közművek helyét az üzemeltető helyszíni szakfelügyeletében a 

térszinten ki kell jelölni, és 1-1m-es körzetükben gépi földmunkát végezni tilos. 

A meglévő vezetékre való rákötést az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. technológiával kell elkészíteni. 
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VI. Építési technológia: 

A meglévő vezetékre való rákötést csak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. végezheti. 

A tervezett leágazó vezeték a kivitelezés során irányított fúrásos technológiával épül. 

A kivitelezési munkálatok során a gázbekötés helyét és módját az EDD-SZ-219-v03 Szabályzat (Gázelosztó- és 

célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése) szerint, valamint a vonatkozó szabványok, és előírások betartása 

mellett kell kivitelezni. 

Hegesztést csak kioktatott és minősített szakmunkás végezhet. 

A kivitelezést megelőző munkaterület átadásra a közművek képviselőit a kivitelező köteles meghívni. A 

földtakarás legalább 0,80m legyen! 

A kivitelezőnek a munkálatok megkezdése előtt az önkormányzat bontási hozzájárulását kell kérni, melyről 

bizonylatot köteles kérni. 

VII. Földmunkák: 

Munkaárok földkiemelése: 

A kivitelezés idejére az ideiglenes forgalomszabályozáshoz szükséges közlekedési táblákat a KRESZ 

előírásainak megfelelően el kell helyezni. 

A kivitelezés során amennyiben útburkolatot és járdaburkolatot kell bontani, a bontások helye körbe vágandó.  

A helyreállítási munkáknál be kell tartani a vonatkozó rendeletekben, és a közútkezelői hozzájárulásban leírtakat. 

A vezeték irányított fúrással keresztezi az 5113 sz. közutat a 15+838,00 szelvénynél.   

A kivitelezés során a közlekedési és vizügyi miniszter 3/2001. (I.31.) KöViM rendeletét „a közutakon végzett 

munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről” maradéktalanul be kell tartani. 

AZ ÚTPADKABONTÁS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 

- A közút keresztezése átfúrással történik 

- A közút területén kitermelt földet és építőanyagot tárolni nem szabad. 

- A közúti árok vízelvezető képességét a vezetéképítés ideje alatt is biztosítani kell. 

- A munkahelyet szabványos védőkorláttal kell körülhatárolni. 

- A munkaárkot éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett villogó sárga lámpával kell kivilágítani. 

- Az átsajtolásnál a vezetéket védőcsőbe kell húzni. A védőcsőnek 1-1 méterre túl kell nyúlnia az árok ill. az 

úttest széleinél. A sajtolási(fúrási) aknákat zárt sorú dúcolással kell ellátni. 

- Műtárgy, szerelvény felszíni kivezetése a közút területén nem helyezhető el. 

- A közútpadka alatti vezeték felett a talajt Trg. 95%-os talajtömörségre kell állítani, melyet az 

   MSZ 14045/11. szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatóság laborjával vizsgáltatni és 

bizonylatolni kell. 

- A közútpadka felső 15cm-ét 0/20 zúzalékkal, behengerelve kell helyreállítani. 

- A közúttal kapcsolatos munkákat csak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatóság hozzájárulás 

feltételeiben rögzített időtartam alatt lehet elvégezni. 

- A munkavégzés kezdetét 8 nappal korábban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatóság -nak 

írásban be kell jelenteni. 

A munka megkezdése előtt a közútkezelő által előirt vagy a KRESZ-ben rögzített forgalomszabályzó, és 

figyelmeztető táblákat el kell helyezni. 

A piros iránynyilas, vagy sávos terelőtábla csak „kikerülés iránya” közúti jelzőtáblával együtt alkalmazható. 

A munkagödröt, árkokat 1,0 m magas piros- fehér védőkorláttal kell körbehatárolni.  

Egyéb előírás hiányában az alábbi forgalmi táblák helyezendők el a munkaterület elé és után mindkét irányban 

három táblacsoportba: 

1. táblacsoport a munkaterület elé kb. 100 m 

- „Úton folyó munkák” 

- „Közműépítés”  

- „Személygépkocsival előzni Tilos!”  

2. táblacsoport, a munkaterület elé kb. 50 m. 

- „Útszűkület” 

- „30 km sebességkorlátozás” 
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3. tábla csoport: a munkaterület után kb. 30 m-re „ 

- Mozgó járművekre vonatkozó „tilalom vége” táblák helyezendők el. 

 

4. táblacsoport a bekötőutcában (Kispilis u.) a kereszteződés elé kb. 50 m 

- „Úton folyó munkák” 

- „Közműépítés”  

- „kiegészítő nyíl jobbra” 

 

A gázelosztó vezeték építése során a kivitelező köteles betartani az Általános szakmai, vállalti, MSZ04, OTÉK, 

vonatkozó szabványokat, rendeleteket, utasításokat, KRESZ előírásokat, valamint a munkahelyek elkorlátozására 

vonatkozó MSZ-07-3608/91. szabványokat 

A munkaárkot szabványos védőkorláttal kell körbevenni, éjjelre az előírt módon ki kell világítani.  

A munkaárkok feletti, a telkekre való bejárás biztosítására helyenként híd provizóriumokat kell létesíteni. 

 

A munkaárok minimális szélessége 60cm lehet (Ellenben: - ahol emberi munkavégzés történik, ott a dúcolt 

munkaárok fenékszélessége: min. 80cm kell, hogy legyen a 4/2002 SzCsM-EÜM rendelet 10.1.14 pontja szerint.), 

melynek mindkét oldalát 50cm szélességben szabadon kell hagyni. A földet alávágással kitermelni TILOS! A 

munkaárok aljára 10cm vastagságban homok terítendő, erre fekszik fel a csővezeték. 

A cső fölé 50cm-re „e.on földgázvezeték” feliratú sárga színű műanyag jelzőszalagot kell folyamatosan fektetni. 

A keresztező közművek környezetében (1,00m) csak és kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető. 

A közmű-üzemeltetők előírásait be kell tartani. 

A felbontott részeket eredeti állapotuknak megfelelően kell helyreállítani! 

Függőleges oldalfalú árokban dúcolás nélkül terheletlen térszint esetében 0,80m mélységig végezhető a munka! 

 

Fejgödör kialakítása: 

A fejgödör mérete: 

Az üzemelő vezetékkel párhuzamosan 1,00m, szélessége 1,00m (a dúcolaton belül), a fejgödör alja 0,30m-re 

legyen a gázvezeték alatt. 

A fejgödör dúcolása: 

- 2,5m mélységig vízszintes pallózású zártsorú dúcolást kell kialakítani. 

 

Elkorlátozás: 

Az elkorlátozás a 4/2002 SzCsM-EÜM együttes rendelet ill. az EDD-SZ-219-v03 Szabályzat szerint 

kivitelezendő: 

Földmunkák végzésekor: 

- Fejgödör esetén védőkorlátot kell létesíteni. 

- Munkaárok esetén jelzőkorlátot kell létesíteni. 

A jelzőkorlát és a védőkorlát színe piros-fehér csíkozású legyen! 

 

A munkaárok földvisszatöltése: 

A munkaárok teljes visszatöltését csak a sikeres nyomáspróba, a szerelvény geodéziai bemérésének elvégzése 

után a műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak szerint, azok figyelembevételével szabad elvégezni. A 

munkaárokba kőtörmeléket, szerves anyagot, szemetet, illetve hulladékot és ezekkel kevert talajt visszatölteni 

tilos! 

Talajtömörítés kézi erővel a csőpalást felett 40cm magasságig történhet, felette gépi erővel végezhető. A 

megkívánt tömörségi értékek: homok a vezeték alatt, Trg. 95%, a vezeték mellett és felett 85%, föld Trg. 90% 

általában. 

 

Közterület helyreállítás: 

A felbontott közterületet eredeti állapotának megfelelő minőségben kell helyreállítani. Az esetleges vitás 

kérdések eldöntése miatt a kivitelezés megkezdése előtt a kivitelezőnek az eredeti állapotról célszerű 

fényképfelvételeket készítenie. 
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VIII. Nyomáspróba: 

Az EDD SZ-219-v03 szabályzat szerint kell elvégezni és értékelni. 

Általános előírások 

8.1.1. Az elkészült és üzemeltetésre alkalmas állapotban lévő gázelosztó vezetéken, a vezeték takarását 

megelőzően szilárdsági és tömörségi nyomáspróbát kell tartani. A nyomáspróbák végrehajtása az engedélyezett 

tervdokumentáció előírásainak megfelelően történhet. 

8.1.2. A gázelosztó vezetéken a nyomáspróbát a kivitelező végzi el, és arra a tervezett időpont előtt legalább 

négy munkanappal meghívja az építtetőt és az üzemeltetőt, amennyiben a műszaki felülvizsgálat meghívójában a 

nyomáspróba időpontját nem közölték. 

8.1.3. A nyomáspróba megkezdése előtt a vezeték az üzemeltetés feltételeinek megfelelően kitisztított, az 

üzemeltetési állapotnak megfelelő helyzetben, elmozdulás ellen rögzített legyen úgy, hogy a nyomáspróbák 

során elvégzendő vizsgálatok végrehajtását a rögzítés ne akadályozza. A nyomáspróba végrehajtója minden 

olyan intézkedést megtesz, ami biztosítja a nyomáspróba biztonságos, az életet, vagyont, egészséget és a 

környezetet nem veszélyeztető végrehajtását. 

8.1.4. A nyomáspróba időtartama alatt a gázelosztó vezetéken és biztonsági övezetében a vizsgálatokon kívül 

más tevékenység nem folytatható. 

8.1.5. A nyomáspróbát úgy kell végrehajtani, hogy a nyomáspróba 5%-kal növelt nyomásértékénél nagyobb 

nyomás a vizsgálat alá vont rendszerben ne keletkezhessen. 

8.1.6. A nyomáspróba során használt mérőműszerek kalibráltak legyenek. 

8.1.7. A nyomáspróba alá vetett gázelosztó vezetékbe legalább 1,6 pontossági osztályú nyomásmérő és 

regisztráló műszert kell beépíteni, amelynek a méréshatárát úgy kell megválasztani, hogy a mért nyomás a 

műszer mérési tartományának 60-75%-ába essen.  

8.1.8. A nyomáspróba adatait nem kell regisztrálni a 100 m-nél nem hosszabb, hegesztési varratot nem 

tartalmazó vezetékek esetében. 

8.1.9. A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a nyomáspróba 

szempontjából lényeges adatokat, de legalább a következőket: 

a) a nyomáspróba kezdő és befejező időpontját, 

b) a nyomáspróbán részt vevő személyek nevét és munkakörét, aláírásukat, továbbá az általuk képviselt 

szervezet megnevezését, 

c) a gázelosztó vezeték helyét és műszaki paramétereit, 

d) az engedélyezett tervdokumentációt képező dokumentumok megnevezését és azonosításukra alkalmas 

megjelölését, 

e) a nyomáspróba során alkalmazott műszerek azonosító adatait, méréshatárait, osztálypontosságát, 

f) a nyomáspróba kezdetén és végén leolvasott nyomás- és hőmérsékletértékeket, 

g) a nyomáspróba során észlelt rendellenességeket és 

h) a nyomáspróba minősítését. 

8.1.10. Üzembe helyezni kizárólag az üzembe helyezés időpontjában műszaki-biztonsági szempontoknak 

megfelelő és tömör gázelosztó vezetéket szabad. 

8.1.11. Levegővel vagy inert gázzal tervezett nyomáspróba tervének elkészítésekor a tervező figyelembe veszi a 

gázelosztó vezeték térfogatát. A térfogati adatok ismeretében kell megadnia a nyomáspróba időtartamát, a 

megengedett nyomáseltéréseket. 
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8.2. Szilárdsági nyomáspróba 

8.2.1. A szilárdsági nyomáspróba 

a) értéke legalább: Ppsz = 1,5 × MOP bar, 

b) időtartama: Ha a nyomáspróba alá vett gázelosztó vezetékszakasz térfogata az 1,0 m3-t nem haladja meg, 

akkor a nyomáspróbáit legalább 1 óra időtartam alatt is el lehet végezni, ez esetben minden varrat és egyéb kötés 

tömörségét egyedileg ellenőrizni szükséges. 

c) közege: víz, levegő vagy inert gáz, ahol: 

Ppsz: a próbanyomás értéke bar mértékegységben, 

MOP: a legnagyobb üzemnyomás értéke bar mértékegységben, 

Tpsz: a nyomáspróba időtartama órában. 

8.2.2. A kivitelezőnek a nyomáspróba végrehajtásra műveleti utasítást kell készítenie. A műveleti utasítás 

tartalmi követelményeit a földgázelosztónak az MBIR-ben kell meghatároznia. 

8.2.3. A szilárdsági nyomáspróba akkor minősíthető sikeresnek, ha nyomásváltozás számítással igazoltan 

kizárólag a légköri nyomás- és a hőmérséklet-változás következtében lépett fel, és a nyomáspróba alá vett 

gázelosztó vezeték egyik elemén sem volt tapasztalható maradó alakváltozás, továbbá a vizsgált rendszer egyik 

elemén sem volt tömörtelenség kimutatható. 

8.3.3. Nem kell külön tömörségi nyomáspróbát végezni, ha a szilárdsági nyomáspróba légnemű közeggel történt, 

és a vizsgálatok végrehajtása, valamint kiértékelése a tömörségi követelményekre is kiterjedt. 

8.4.3. A nyomáspróba akkor minősíthető sikeresnek, ha a nyomáspróba időtartama után nyomáscsökkenés nem 

volt tapasztalható, illetve a nyomáspróba alá vetett gázelosztó vezetéken és szerelvényein tömörtelenség nem 

volt kimutatható, és a gázelosztó vezeték egyik elemén sem volt tapasztalható maradó alakváltozás. 

8.4.4. A nyomáspróba minősítését a földgázelosztó üzemeltetési képviselője végezheti el. 

IX. Közművek megközelítése, keresztezése: 

A meglévő közművek környezetében (1,00m) csak és kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető. 

A tervezett gázvezeték 

 

 

Ivóvízvezetéket Keresztez 

Szenny- és csapadékvíz vezetéket Keresztez 

Távközlési földkábelt Keresztez 

Elektromos földkábelt Nem keresztez 

 

Az irányított fúrásnál PE 100/G SDR11 DN63x5,8 burokcsövet kell beépíteni. 

A szükséges védelmet a helyszínrajzon feltűntettük. Keresztezett közmű esetében a palásttávolság: min. 0.2 m. 

X. Üzemelő vezeték feltárása ill. biztonsági előírások 

A tervezett gázvezetékszakasz kitűzése a meglévő tereptárgyaktól, létesítményektől derékszögű koordináta 

mérésekkel vagy koordinátákkal a vonatkozó helyszínrajzokon megadott méretekkel történhet. Az üzemelő 

gázvezetékre történő rácsatlakozási pont kitűzése a terv mellékletét képező az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati 

ZRt. által nyilvántartott „D” terv ill. hossz-szelvény adatai alapján kerüljön meghatározásra. A kivitelezést 

megkezdeni csak érvényes szolgáltatói szakvélemény birtokában lehet. A munkaterület átadása érvényes terv 
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alapján a nyomvonal bejárásával történik. A munkaterület átadást az építési naplóban rögzíteni kell, az építési 

napló első oldalán történő bejegyzéssel, amelyet a beruházó és a kivitelező megbízottjainak és felelős 

képviselőinek kell aláírniuk. Legkésőbb a munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt gondoskodni kell 

az üzemelő gázelosztó vezeték nyomvonalának, valamint szélső alkotóitól számított 1-1m-es övezetének 

kijelöléséről. A földmunkavégzés teljes időtartamára gondoskodni kell a gázhálózati szerelői szakmai 

felügyeletének biztosításáról. 

Az üzemelő vezeték feltárása csak az építési felelős műszaki vezető irányításával történhet, feltárás után annak 

megfelelő mechanikai védelméről gondoskodni kell. 

Az üzemelő gázelosztó vezeték tengelyvonalától számított 1-1 méteres övezetben, a 0,5 m mélységet meghaladó 

mélységben gépi földmunkavégzés csak az üzemelő gázvezeték pontos helyzetének ismeretében kezdhető meg, 

fúrási tevékenység csak az érintett vezetékszakasz előzetes feltárását követően végezhető. Az üzemelő gázelosztó 

vezeték palástjától számított 0,30 m-en belül csak kézi földmunka végezhető. A rákötési munkákat a csak az E.ON 

Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. szakemberei végezhetik el az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. felelős 

műszaki vezető utasítása szerint. 

Az üzemelő hálózatra történő rákötés idejére a tűzveszélyességi besorolás: „A” fokozottan tűz- és 

robbanásveszélyes. 

Az üzemelő vezeték sérülésénél keletkezett gázszivárgás, gázömlés esetén robbanásveszélyes tér kialakulásával 

kell számolni és annak megfelelően kell eljárni. Üzemelő vezetéken történő munkavégzésnél – talaj nedvesítésével 

– meg kell akadályozni a szikraképződést. 

Gáz alatti vezeték meghibásodása esetén az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Üzemirányító Szolgálatát 

azonnal értesíteni kell a +36/80/42-42-42 számú telefonon, és az ő utasításai szerint kell eljárni. 

A dohányzás és a nyílt láng használatát a munkavégzés körzetében meg kell tiltani és az MSZ 15631 szerinti 

táblákat el kell helyezni. 

A rákötési pont közvetlen környezetében (0,5 m) ill. üzemzavar elhárítási munkavégzéshez szikramentes 

kéziszerszámot kell használni. 

XI. Gázvezeték bontása, felhagyása 

EDD-SZ-219 v03 szabályzat 3.3.7 előírása szerint. Nincs elbontandó vagy felhagyandó gázelosztó vezeték. 

XII. Munkavédelem 

A munka folyamán a dolgozók és a munkahelyen tartózkodók testi épségének biztosítására minden óvintézkedést 

meg kell tenni.  

A vonatkozó balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat fokozottan be kell tartani. 

Felhívom a kivitelező figyelmét, hogy a munka megkezdését csak az illetékes gázhálózat üzemeltető vállalat által 

szakvéleményezett, és engedélyezett terv birtokában végezheti el, továbbá tegyen eleget a kivitelezés során a 

Gázenergia Közszolgáltatási Szabályzat előírásainak. 

A terv a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. a végrehajtási rendeleteibe foglaltak alapján készült. 

A vonatkozó és itt fel nem sorolt rendeletek, előírások, szabványok vonatkozó előírásai betartandók. 

Főbb előírások: 

• az 1993. évi XCIII. munkavédelemről szóló törvényben, valamint ennek végrehajtásáról szóló 

5/1993.(XII.26.) MÜM rendelet, 
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• az MSZ 04-900:1989 „Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei” című 

szabvány, 

• az MSZ 04-901:1989 „Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások, és alapozások biztonságtechnikai 

követelményei” című szabvány 

• az MSZ 04-905:1983 „Munkavédelem. Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményei” című 

szabvány, 

• az MSZ 04-963:1987 „Munkavédelem. Építőipari gépek. Biztonságtechnikai követelmények” című szabvány, 

• a 143/2004.(XII.14.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról előírásait, 

• a 4/2002. (II.20.) SzCSM-EüM együttes rendelete, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 

• Az 53/2012.(III.28.) Korm. rendelet  

• az anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó előírások, 

• az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításaiban, 

A vonatkozó és hatályban levő EDD-SZ-219 v03 szabályzat előírásai.  

XIII. Tűzvédelem 

A gázvezeték építésének ideje alatt a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani. 

Tűzveszélyes tevékenység csak írásos engedély birtokában folytatható. 

A munkaterületen legalább 1 db 12 kg-os poroltó tartandó. 

Minden egyes munkahelyen, minden egyes hegesztő részére, meghatározott időtartamra érvényes hegesztési 

engedélyt kell kiállítani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.  

    Ezt az engedélyt a mindenkori munkahelyi vezetőnek kell kiállítani két példányban, s ennek egyik példányát 

a hegesztőnek állandóan a munkaterületen kell tartania. 

Amennyiben a munkavégzés körülményeiben változás következik be, az engedély érvényét veszti, ki kell 

egészíteni, ill. újat kell kiállítani. 

     A kiállított engedélynek mindenkor tartalmaznia kell a munkavégzés pontos helyét, a hegesztési technológia 

(eljárás) fajtáját, jellegét, a munkát végző hegesztő nevét, az engedély érvényességének időtartamát, az 

óvintézkedések részletes meghatározását, a tűzoltó készülékek fajtáját és darabszámát, valamint az engedély kiállításának 

időpontját és a munkahelyi vezető aláírását. 

A munkahelyen figyelmeztető táblát kell elhelyezni és az esetleg keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó 

készüléket kell a munkavégzés helyszínén biztosítani. 

     Tűzveszélyes anyagból csak a napi felhasználandó mennyiséget szabad a munkahelyre kivinni, illetve ott 

tárolni.  

A gáz alatti munkavégzés esetén az esetleg keletkező tűz oltására legalább 1 db 12 kg-os, porral oltó tűzoltó 

készüléket kell a munka helyszínén biztosítani. 

    A tervezett gáz elosztó vezeték földgáz szállító vezeték, tűzveszélyességi osztályba sorolást nem igényel. A 

hálózatra való rákötés idején a tűzveszélyességi osztályba sorolás: A. 

A vezeték levegőmentesítését és gázaláhelyezését csak a Gázszolgáltató szakemberei végezhetik, felelős vezető 

jelenlétében, a vonatkozó üzemi technológiai előírások, és tűzvédelmi szabályok betartása mellett. 

XIV. Környezetvédelem 

A tervezett Sárpilis, Kispilis u. 12. 262 hrsz földgáz leágazó vezeték természetvédelmi, környezetvédelmi és 

NATURA 2000 területet nem érint (a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer adatai alapján).  

Az építés során a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű 

környezetterhelést és igénybevételt idézze elő és megelőzze a környezetszennyezést kizárja a környezetkárosítást. 

A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, 

takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok 

visszaforgatására és újra-felhasználására törekedve kell végezni. 
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Építési, kivitelezési munkák során a megtartandó növényegyedek mechanikai sérülések elleni védelméről, a 

növényegyedek életképességének megtartásához szükséges terepszint, valamint megfelelő nagyságú termőterület 

biztosításáról gondoskodni kell.  

A kivitelezés során a tervezett nyomvonaltól eltérni nem lehet, mely olyan megoldás, amely nem veszélyezteti a 

megtartandó fasorok, faegyedek életképességét, valamint nem jár a faegyed gyökérzetének jelentős sérülésével. 

A Vállalkozó, ha veszélyes anyagot és keveréket tárol, használ, szállít, úgy azt csak a vonatkozó jogszabályi 

előírások betartása mellett teheti.  

Veszélyes anyagokkal és keverékekkel a tevékenység kizárólag a területileg illetékes ÁNTSZ engedélyével 

végezhető.  A veszélyes anyagokat, a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon kell tárolni és használni. A 

tevékenységhez használt veszélyes anyagok, keverékek 16 pontos, magyar nyelvű biztonsági adatlapjáról 

gondoskodni kell, és az előírásoknak megfelelően minden érintett számára elérhető helyen kell elhelyezni. A 

veszélyes anyagok és keverékek veszélyességéről tájékoztatni kell az anyagot használó, vagy azzal érintkezésbe 

kerülő személyeket. A felhasználásra kerülő veszélyes anyagok és keverékek biztonsági adatlapját megbízó 

kérésére köteles bemutatni. 

Amennyiben a Vállalkozó a munkavégzés során környezetre potenciálisan veszélyt jelentő anyaggal és 

keverékkel dolgozik (benzin, olaj, stb.), úgy a munkavégzés helyszínén biztosítania kell: 

• az adott veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának rendelkezésre állását; 

• a veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységi engedély másolatát; 

• kármentőtálcát, ahol a kisgépek javítását, töltését végzik; 

• kárelhárító készletet - melyet alkotó anyagok összetételének minőségileg és mennyiségileg 

alkalmasnak kell lenniük a környezeti elembe jutó szennyező anyag megkötésére, 

felitatására. 

A Vállalkozó köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkező maradék veszélyes és nem veszélyes anyagok:  

• helyszínről való rendeltetésszerű elszállításáról,  

• további kezeléséről; 

A Vállalkozó viseli a felelősséget a munkaterületen alkalmazott gépek, berendezések alkalmasságáért, 

biztonságáért, a környezetvédelmi-, munka- és tűzvédelmi utasítások és szabályok betartásáért, valamint a 

Vállalkozó felel a munkát végző személyek (saját és alvállalkozói) balesetmentes munkájáért, életéért és testi 

épségéért, a munkavégzés során harmadik személyeknek vagy a Megrendelőnek okozott károkért. 

A veszélyes áru/hulladék szállítás, tárolás, felhasználás biztonsága érdekében a Veszélyes Áruk Nemzetközi 

Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás - ADR előírásait kötelezően alkalmazni kell. 

E.ON veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadója: 

Cserfő Antal tel.:30 4748157  

• Névjegyzékben tartást igazoló okmány száma: KV/VI/0/A/843/1/2016 

• Névjegyzékbe vétel azonosító száma: 10711 

• Tevékenységi jegyzék száma: K-02039UN/843/21  

A zöld felületek kezelése során nem zárható ki a talajfelszínen vagy a cserjeszintben fészkelő madárfajok 

fészkeinek érintettsége. A költési időszakban a fészkeket néhány méter sugarú körben érintetlenül kell hagyni. A 

fészkek kímélése érdekében a cserjék kivágását, nagy mértékű nyesését, alakítását a vegetációs időszakon kívül 
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javasolt végezni. A Megbízó területén elhullott állatokat jelenteni kell a kornyezetvedelmimegkereses@eon-

hungaria.com e-mail címre.  

A Vállalkozó köteles valamennyi, a munkában résztvevő dolgozóját, illetve alvállalkozóival/közreműködőivel 

az adott munkára vonatkozó, írásban rögzített környezetvédelmi oktatásban részesíteni. 

A Vállalkozó köteles a Megbízó Környezetvédelmi szakterületének haladéktalanul jelenteni 

(kornyezetvedelmimegkereses@eon-hungaria.com; Tel.: +36 30 4748157; +36 30 3783493; +36 30 1842886; +36 

30 3782938) minden, teljesítésével összefüggésben bekövetkezett / észlelt környezetszennyezést. A Vállalkozó az 

általa okozott környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás esetén köteles a kárenyhítést azonnal megkezdeni. 

Vállalkozó az esetlegesen okozott környezetszennyezésért jogi és anyagi felelősséggel tartozik. 

A munkavégzés befejezését követően a Vállalkozó köteles helyreállítani a munkaterület (talajszerkezet és 

természetes növénytakaró) eredeti állapotát. A létesítmények építése, bontása, felújítása során törekedni kell arra, 

hogy az előidézett környezeti hatások ne okozzák a talaj termőképességének csökkenését.  

A Vállalkozó által végzett építési és bontási tevékenység során, az annak következtében keletkező építési és 

bontási hulladék a Megbízó tulajdonát képezi, kivéve a munka során kitermelésre kerülő föld és egyéb inert 

hulladék pl.: betontörmelék, aszfalt egyéb vegyes építési és bontási hulladék. Ezeket az inert hulladékokat a 

vállalkozó a saját nevében köteles leadni a   Megbízó szerződéses hulladék átvevő partnereinél, vagy az átvételre 

engedéllyel rendelkező más hulladékkezelő cégnél. 

A Vállalkozó köteles az építési és bontási hulladék esetén a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági 

előírások betartásáért, továbbá különösen köteles az építési és bontási hulladék, a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelő átadásáról gondoskodni, illetve a hulladékkal kapcsolatos, a Megbízó belső szabályozásában foglalt 

adminisztratív kötelezettségeknek eleget tenni.  

Építési, illetve bontási hulladékok esetén be kell tartani a hulladék törvény előírásait, miszerint: a 

hulladékszállítási engedéllyel rendelkező cég a hulladékot kezelésre a megbízóval szerződésben álló és a 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat át.  

Egy kivitelezési munka lezárását és az elszámolást a Megbízó illetékes munkavállalója csak abban az esetben 

kezdeményezheti, amennyiben a Vállalkozó az  

• Építési, bontási tervben;  

• Hulladékgazdálkodási terv, az EON hulladékkövető rendszerbe történő betöltéssel; 

ill. szükség esetén a dokumentáltan módosított tervben meghatározott bontott anyagokkal maradéktalanul 

elszámol.  

A munkaterületen sem bontásból, sem építésből származó törmelék, hulladék nem maradhat. 

A Megbízó hulladékait magáncélra történő kiszállítása, felhasználása szigorúan tilos! 

XV. Zajvédelem 

A munkaterületen gondoskodni kell arról, hogy a tevékenység során a munkahely környezetében ne lépjék túl a 

vonatkozó jogszabályban rögzített zaj- és rezgésterhelési határértékeket. Amennyiben a megengedett zaj- és 

rezgésszint túllépése várható, a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló - 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján 4. § (1) bekezdés alapján a települési önkormányzat 

jegyzőjétől a zaj- és rezgéskibocsátási határérték megállapítását a Vállalkozónak meg kell kérnie. 

Kérjük, óvja velünk Ön is környezetünket! 

mailto:kornyezetvedelmimegkereses@eon-hungaria.com
mailto:kornyezetvedelmimegkereses@eon-hungaria.com
mailto:kornyezetvedelmimegkereses@eon-hungaria.com
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XVI. Kitűzések 

A tervezett gázvezetékek kitűzése a meglévő tereptárgyaktól, létesítményektől derékszögű 

koordinátaméretekkel, a vonatkozó helyszínrajzon megadott méretekkel történhet. 

XVII. Biztonsági övezet, tilalmak és korlátozások 

A tervezett gázvezeték biztonsági övezetét a GVBSZ IV fejezetében foglaltak alapján kell megállapítani. A 

biztonsági övezeten belül érvényes tilalmakat és korlátozásokat a Bányászatról szóló 1993 évi XLVIII tv 32 § Vhr. 

19/A tartalmazza 

A tervezett gázvezetékek biztonsági övezete: 2,5 – 2,5 m. 

A tervezett gázvezeték biztonsági övezete a rendezési tervet figyelembe véve magántulajdonú ingatlant nem 

érint. 

A nyomvonal elhelyezése során figyelembe lett véve a 21/2018. (IX. 27.) GKM rendeletben közzétett GVBSZ III. 

és IV. fejezetében előírtak. 

XVIII. Engedélyezés 

Tárgyi munka az 53/2012. (III.28.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján a Bányafelügyelet engedélye nélkül, 

bejelentés alapján végezhető építési tevékenységnek minősül.  

A kivitelezést megkezdeni csak szolgáltatói szakvélemény birtokában lehet, az illetékes műszaki ellenőr vagy 

projektvezető építési naplójában tett írásbeli engedéllyel. 

XIX.  Végellenőrzés - Nyilvántartás 

A gáz alá helyezés megkezdése előtt a megépített gázelosztó vezetéken végellenőrzést kell tartani, amelynek 

alapján a gázelosztó vezeték műszaki-biztonsági szempontból üzemelésre alkalmas minősítése a kijelölt 

földgázelosztó gázüzemi vezetőjének feladata. A végellenőrzést a földgázelosztó MBIR-jében meghatározott 

módon kell lefolytatni. 

 A végellenőrzés akkor minősül sikeresnek, ha a műszaki felülvizsgálat és a nyomáspróba során előírt 

intézkedéseket teljesítették, és a megvalósulási dokumentációban a megépült gázelosztó vezeték műszaki-

biztonsági megfelelőségét bizonyító dokumentumok hiánytalanul rendelkezésre állnak. 

 Az építés során a gázelosztó vezetékről megvalósulási dokumentációt kell készíteni. 

A geodéziai bemérést az elosztói engedélyes minőségirányítási rendszere szerint megfelelőnek minősített 

szervezettel (szakemberrel) kell elvégeztetni. 

Az alapadatoknak (megvalósulási terv, geodézia bemérés adatai) olyannak kell lenniük, hogy a nyilvántartási 

(térinformatikai) rendszerbe beilleszthetők legyenek, és a 324/2013 (VIII. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint E-

közmű nyilvántartásába való betöltésre alkalmas legyen. 

 

 

Pécs, 2019. október 31. 
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