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A tervező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos tervet
Nyilvántartásunk alapján a tervezett tárgyi építmény/ létesítmény Társaságunk üzemeltetésében
lévő, …2,5… bar … nyomású … KPE… anyagú belterületi / külterületi gázelosztó vezetéket

keresztez

biztonsági övezetét érinti

biztonsági övezetet nem érint

A gázelosztó vezeték tulajdonosa: MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ 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
MAGASSÁGI FELTÜNTETÉSE A TERVEKBEN A TERVEZŐ VAGY KÉRELMEZŐ FELELŐSSÉGE.
Az egyeztetés nem terjed ki a telekhatáron belül üzemelő gázvezetékekre!

ÉS

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.

