
A viziközmű szolgáltató az érvényes jogi szabályozás alapján (különös tekintettel a 2011. évi CCIX. tv., 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet és a 4/2002 (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet-ben előírtakra) a csőhálózat építési 

(bekötővezeték fektetési) munkákat, csak az alábbi feltételek együttes és maradéktalan teljesülése mellett végzi 

el: 

 

 A kivitelezés helyszínén rendelkezésre áll a hatályos és engedélyezett terv egy (másolati) példánya. 

 A beruházó a munkálatok várható költségeit igazolhatóan befizette. 

 A munkagödör vagy a munkaárok a tervben (és az engedélyben) ábrázolt helyen és módon készült el. 

 A környezeti feltételek (hőmérséklet, csapadék, munkaidő… stb.) a munkavégzést lehetővé teszik. 

 A beruházó (vagy a földmunka kivitelezője) rendelkezik érvényes közterület-bontási engedéllyel. 

 A biztonságos munkavégzés feltételei adottak. Ennek keretén belül: 

o A munkaárok földpartjai kellően meg vannak támasztva (dúcoltak), vagy a megfelelő módon, 

rézsűvel vannak kialakítva. 

o A munkaárok a szabályoknak megfelelően el van határolva (belterületen 1,25 m-ig 

jelzőkorláttal, ennél mélyebb árok esetén védőkorláttal). 

o A munkaárok mérete, a legkeskenyebb helyen (a dúcolás között is) minimum 0,8 m. 

o Ha a munkahely közutat érint, akkor azt a közútkezelő által elfogadott forgalomtechnikai 

tervben (melynek engedélyezett példányát a helyszínen kell tartani) feltüntetett módon 

kitáblázták. 

o Az esetleges keresztező közművek fel vannak tárva, és biztosítva (alátámasztással, vagy 

felfüggesztéssel) vannak. 

o A munkagödör szélén, minimum 0,5 m-es padka szabadon van hagyva. 

o A kiemelt föld és az egyéb anyagok, a munkagödör szakadó lapján (jó közelítéssel az árok 

mélységének megfelelő vízszintes távolság) kívül van tárolva. Ennél közelebb, csak akkor 

lehetnek, ha erre a dúcolat külön méretezve van. 

o Az esetlegesen szükséges víztelenítést (csak a munkaárok állékonyságát, és a munkavégzés 

megkezdését akadályozó vizek vonatkozásában, mert a hálózatból esetlegesen kifolyó vizeket 

a vízmű szakemberei megfelelő módon kezelik) a beruházó, vagy a kivitelező elvégezte. 

o A szerelési munkálatok alatt, a munkaterületen más kivitelező nem végezhet munkálatokat, 

csak akkor, ha a beruházó, a helyszínen biztosít munkavédelmi koordinátort! 

 A munkaárok fenekére a cső alatti ágyazat (homok), minimum 0,1 m vastagságban, tömörítve elő van 

készítve. 

 A csőzónában beépítendő ágyazat (homok) a megfelelő mennyiségben (de minimum 0,3 m
3
) a 

helyszínen elő van készítve. 

 A tervezett beton műtárgyak (pl. aknák), a tervben ábrázolt módon el vannak készítve. 

 A csőhálózat építésekor a beruházó, vagy annak képviselője a helyszínen jelen van, hogy az elvégzett 

munkát átvegye, és a munkalapot leigazolja. 

 A meglévő közművektől, és épületektől, építményektől a vízszintes és a függőleges védőtávolságok 

betarthatók. 

 Az elvégzett földmunkának megfelelőnek és elégségesnek kell lennie azon vonatkoztatásban, hogy a 

tervezett munkálatok megfelelő módon elvégezhetőek legyenek (pl. a gerincvezeték kellő hosszban fel 

legyen tárva, és megfelelő módon körbe is legyen tisztítva, hogy a szerelés elvégezhető legyen, és az új 

idomokat fel tudjuk helyezni). 

 Amennyiben a BAKONYKARSZT Zrt. munkavállalói a legalább 3 munkanappal korábbi időpont 

egyeztetésnek megfelelően, a munkavégzést a megrendelő hibájából (a feltételek nem teljesülése, 

különösen a munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásokra tekintettel) nem tudják megkezdeni, úgy a 

Bakonykarszt Zrt., a meg nem térülő munkaidő fedezése céljából a kiszállást és a rezsióradíjat a 

Megrendelő fele érvényesíti. 


