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Az E-közmű rendszeren keresztül a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. felé benyújtott kérelmek elbíráláshoz az
alábbi mellékletek csatolása szükséges:
-

Átnézeti helyszínrajz a tervezési határok megjelölésével.
Részletes helyszínrajz (PDF formátumban) az összes érintett közművezeték, valamint párhuzamos
nyomvonalvezetés mellett a vízszintes védőtávolságok feltüntetésével.
A tervezett nyomvonal által megközelített és/vagy keresztezett műtárgyak közötti palásttávolságok hossz-,
illetve keresztszelvényi ábrázolása.
Az alkalmazásra kerülő műszaki megoldásokat részletesen bemutató műszaki leírás.
EOV koordináta helyes DWG helyszínrajz.

Általános műszaki előírások
-

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett vezetékek nyomvonalától 2-2 méteren belül kizárólag kézi
földmunka végezhető.
A keresztezéseknél a vezetékünk pontos helyét kutatóárokkal kell meghatározni.
A vezetékek keresztezéséhez keményfalú, SDR 11 szabványos méretarányú KPE vagy acél anyagú védőcső
alkalmazását kérjük.
A beépített védőcsőnek reális mechanikai védelmet kell nyújtania későbbi kézi földmunka során, emellett
kellő állékonyságot szükséges biztosítania egy esetleges hibalehárítás során alkalmazott, akár 2x8 méter
alapterületű munkagödör létesítése esetén is.
Vonalas létesítmények esetén a keresztező jellegű védelmet legalább 3 méter, a párhuzamos
védőtávolságon belüli huzamos megközelítés esetén legalább 10 méter hosszon szükséges biztosítani.
A vezetékek keresztezése lehetőség szerint derékszögben, de minimum 45°-ban történhet.
Amennyiben útépítés/burkolathelyreállítás során érintenek a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. üzemeltetésében lévő
víz- és/vagy szennyvízvezetékeket, úgy a tolózárak csapszekrényét, illetve a víz- és szennyvízvezetékek
aknafedlapjait kérjük szintbe hozni. A vízvezeték fölött kérjük a minimális, szabványos 1,2 méter földtakarás
tartását.

Védőtávolságokra vonatkozó előírások
-

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett vezetékektől üzemeltetési szempontból 1 méter vízszintes
védőtávolságot szükséges tartani.
Út alatti átfúrás egyedi elbírálás alapján, kizárólag szakfelügyelet mellett történhet! A tervezett földkábel és
a vízvezeték, illetve a tervezett földkábel és a szennyvízcsatorna között keresztezés esetén minimum 20 cm
függőleges palásttávolságot szükséges tartani.
A társaságunk által üzemeltetett vezetékektől NA 300-as méretig épülettel, építménnyel 3-3 méter
védőtávolságot kell tartani, míg NA 300-nál nagyobb átmérő esetén 5-5 métert. A beépítésnél kérjük
figyelembe venni, hogy a vezeték nyomvonalát szabadon kell hagyni és a mindenkori megközelíthetőségét
biztosítani kell.

Felhagyott közművekre vonatkozó előírások
-

A védőtávolságon belül felhagyott közműveket ̶ a hozzáférés, illetve a későbbi azonosítási nehézségek
elkerülése érdekében – nyílt árkos munkavégzés esetén kérjük eltávolítani.
A kivételes indokokkal földben hagyott idegen csővezetékek végeit vízzáróan le kell zárni, illetve lehetőség
szerint a vezetéket teljes hosszában kiinjektálni.

Oszlopok építésére vonatkozó előírások
-

Új oszlop alapozási módjára és geometriai méreteire vonatkozóan, illetve régi oszlop megszüntetéséhez
vázlatrajzot szükséges mellékelni, továbbá a műszaki leírásban a tervezett műszaki megoldást részletezni.
Új oszlop létesítése során a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett víz- és szennyvízvezetékek és az
oszlop alapteste között minimum 1 méter palásttávolságot szükséges tartani.
Amennyiben a védőtávolság nem tartható, és az oszlop máshová nem helyezhető el, úgy oda kazánlemez
elhelyezését kérjük, amelynek minimális méretei: 1,00x1,50x0,005 méter. A kazánlemez úgy helyezendő el,
hogy a hosszabb oldala a vízvezetékkel párhuzamos legyen.

