
1
3
a

3

2
4

2
/a

2
/b

Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:
1-0-0 jele csatorna részletes helyszínrajza

Ny-1 jele nyomócsW részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.

2018. 04. hó

M=1:500

AD1/2018.

RH-01.

AQUA DUPLEX

MGJQR/40404/37/4238/222:3"c¦qpqu‡v„u¦ƒo¿"¡u¦cm/Oci{ctqtu¦ƒik
u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiuk"fiu"/mg¦gnfiuk"hglngu¦vfiu"90"*¡OQ9+"rtqlgmv

"Mgtgmjctcu¦v"u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiufipgm"x‡¦lqik"nfivgu‡vfiuk"gpigffin{gu"vgtxg

JELMAGYARÁZAT

M…¦o_xgm<

oginfixQ"gngmvtqoqu"h…nfmƒdgn"

oginfixQ"vƒxm…¦nfiuk"h…nfmƒdgn

oginfixQ"iƒ¦xg¦gvfim

oginfixQ"x‡¦xg¦gvfim
Gi{fid<

Oszlop

oginfixQ"qrvkmck"mƒdgn

ƒvgognQ

Fa sor, Bokor sor

Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn…nfiug<

Mgt‡vfiu

Vgngmjcvƒt

P{qo„xg¦gvfim"lgn…nfiug<
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!

Cfqvv"ocicuuƒiqm"Dcnvk"cncru¦kpvtg"xqpcvmq¦pcm0
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

1-0-0 jele csatorna részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.

2018. 04. hó

M=1:500

AD1/2018.

RH-04.

AQUA DUPLEX

MGJQR/40404/37/4238/222:3"c¦qpqu‡v„u¦ƒo¿"¡u¦cm/Oci{ctqtu¦ƒik
u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiuk"fiu"/mg¦gnfiuk"hglngu¦vfiu"90"*¡OQ9+"rtqlgmv

"Mgtgmjctcu¦v"u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiufipgm"x‡¦lqik"nfivgu‡vfiuk"gpigffin{gu"vgtxg

JELMAGYARÁZAT

M…¦o_xgm<

oginfixQ"gngmvtqoqu"h…nfmƒdgn"

oginfixQ"vƒxm…¦nfiuk"h…nfmƒdgn

oginfixQ"iƒ¦xg¦gvfim

oginfixQ"x‡¦xg¦gvfim
Gi{fid<

Oszlop

oginfixQ"qrvkmck"mƒdgn

ƒvgognQ

Fa sor, Bokor sor

Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn…nfiug<
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!

Cfqvv"ocicuuƒiqm"Dcnvk"cncru¦kpvtg"xqpcvmq¦pcm0
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

1-0-0 jele csatorna részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.

2018. 04. hó

M=1:500

AD1/2018.

RH-03.

AQUA DUPLEX

MGJQR/40404/37/4238/222:3"c¦qpqu‡v„u¦ƒo¿"¡u¦cm/Oci{ctqtu¦ƒik
u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiuk"fiu"/mg¦gnfiuk"hglngu¦vfiu"90"*¡OQ9+"rtqlgmv

"Mgtgmjctcu¦v"u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiufipgm"x‡¦lqik"nfivgu‡vfiuk"gpigffin{gu"vgtxg

JELMAGYARÁZAT

M…¦o_xgm<

oginfixQ"gngmvtqoqu"h…nfmƒdgn"

oginfixQ"vƒxm…¦nfiuk"h…nfmƒdgn

oginfixQ"iƒ¦xg¦gvfim

oginfixQ"x‡¦xg¦gvfim
Gi{fid<

Oszlop

oginfixQ"qrvkmck"mƒdgn

ƒvgognQ

Fa sor, Bokor sor

Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn…nfiug<
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!

Cfqvv"ocicuuƒiqm"Dcnvk"cncru¦kpvtg"xqpcvmq¦pcm0
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

1-1-0 jele csatorna részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.

2018. 04. hó

M=1:500

AD1/2018.

RH-06.

AQUA DUPLEX

MGJQR/40404/37/4238/222:3"c¦qpqu‡v„u¦ƒo¿"¡u¦cm/Oci{ctqtu¦ƒik
u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiuk"fiu"/mg¦gnfiuk"hglngu¦vfiu"90"*¡OQ9+"rtqlgmv

"Mgtgmjctcu¦v"u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiufipgm"x‡¦lqik"nfivgu‡vfiuk"gpigffin{gu"vgtxg

JELMAGYARÁZAT
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ƒvgognQ

Fa sor, Bokor sor

Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn…nfiug<
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!

Cfqvv"ocicuuƒiqm"Dcnvk"cncru¦kpvtg"xqpcvmq¦pcm0
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

1-0-0 jele csatorna részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.

2018. 04. hó

M=1:500

AD1/2018.

RH-05.

AQUA DUPLEX

MGJQR/40404/37/4238/222:3"c¦qpqu‡v„u¦ƒo¿"¡u¦cm/Oci{ctqtu¦ƒik
u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiuk"fiu"/mg¦gnfiuk"hglngu¦vfiu"90"*¡OQ9+"rtqlgmv

"Mgtgmjctcu¦v"u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiufipgm"x‡¦lqik"nfivgu‡vfiuk"gpigffin{gu"vgtxg

JELMAGYARÁZAT

M…¦o_xgm<

oginfixQ"gngmvtqoqu"h…nfmƒdgn"
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Oszlop
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ƒvgognQ

Fa sor, Bokor sor
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!

Cfqvv"ocicuuƒiqm"Dcnvk"cncru¦kpvtg"xqpcvmq¦pcm0
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

1-1-0 jele csatorna részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

1-1-0 jele csatorna részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

1-1-2 jele csatorna részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

1-1-2 jele csatorna részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

1-1-2 jele csatorna részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

1-1-2 jele csatorna részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.
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TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.

2018. 04. hó

M=1:500

AD1/2018.

RH-13.

AQUA DUPLEX

MGJQR/40404/37/4238/222:3"c¦qpqu‡v„u¦ƒo¿"¡u¦cm/Oci{ctqtu¦ƒik
u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiuk"fiu"/mg¦gnfiuk"hglngu¦vfiu"90"*¡OQ9+"rtqlgmv

"Mgtgmjctcu¦v"u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiufipgm"x‡¦lqik"nfivgu‡vfiuk"gpigffin{gu"vgtxg

JELMAGYARÁZAT

M…¦o_xgm<

oginfixQ"gngmvtqoqu"h…nfmƒdgn"

oginfixQ"vƒxm…¦nfiuk"h…nfmƒdgn

oginfixQ"iƒ¦xg¦gvfim

oginfixQ"x‡¦xg¦gvfim
Gi{fid<

Oszlop

oginfixQ"qrvkmck"mƒdgn

ƒvgognQ

Fa sor, Bokor sor

Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn…nfiug<

Mgt‡vfiu

Vgngmjcvƒt

P{qo„xg¦gvfim"lgn…nfiug<

it
cx
kvƒ

ek„
u"
jƒ
¦kd

gm
…v
fiuvku¦v‡v„kfqo vku¦v‡v„cmpc

p{
qo

qv
v"j

ƒ¦
kd
gm
…v
fiu

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

1-1-2-1 jele csatorna részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.

2018. 04. hó
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

1-1-1; 1-2-1 jele csatorna részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.

2018. 04. hó
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u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiuk"fiu"/mg¦gnfiuk"hglngu¦vfiu"90"*¡OQ9+"rtqlgmv

"Mgtgmjctcu¦v"u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiufipgm"x‡¦lqik"nfivgu‡vfiuk"gpigffin{gu"vgtxg
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!

Cfqvv"ocicuuƒiqm"Dcnvk"cncru¦kpvtg"xqpcvmq¦pcm0



2

3

12

2

6810

1
3

57

7/a

91113

15

17

19

3
9

4
1

Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

1-1-3 jele csatorna részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.

2018. 04. hó
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RH-16.

AQUA DUPLEX
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u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiuk"fiu"/mg¦gnfiuk"hglngu¦vfiu"90"*¡OQ9+"rtqlgmv

"Mgtgmjctcu¦v"u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiufipgm"x‡¦lqik"nfivgu‡vfiuk"gpigffin{gu"vgtxg
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

1-2-0; 1-3-0 jele csatorna részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.

2018. 04. hó
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AD1/2018.
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AQUA DUPLEX
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u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiuk"fiu"/mg¦gnfiuk"hglngu¦vfiu"90"*¡OQ9+"rtqlgmv

"Mgtgmjctcu¦v"u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiufipgm"x‡¦lqik"nfivgu‡vfiuk"gpigffin{gu"vgtxg
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

2-0-0 jele csatorna részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.
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AQUA DUPLEX
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u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiuk"fiu"/mg¦gnfiuk"hglngu¦vfiu"90"*¡OQ9+"rtqlgmv

"Mgtgmjctcu¦v"u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiufipgm"x‡¦lqik"nfivgu‡vfiuk"gpigffin{gu"vgtxg
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Gi{fid<
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

2-1-1 jele csatorna részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.

2018. 04. hó

M=1:500

AD1/2018.

RH-21.

AQUA DUPLEX

MGJQR/40404/37/4238/222:3"c¦qpqu‡v„u¦ƒo¿"¡u¦cm/Oci{ctqtu¦ƒik
u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiuk"fiu"/mg¦gnfiuk"hglngu¦vfiu"90"*¡OQ9+"rtqlgmv

"Mgtgmjctcu¦v"u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiufipgm"x‡¦lqik"nfivgu‡vfiuk"gpigffin{gu"vgtxg

JELMAGYARÁZAT
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oginfixQ"iƒ¦xg¦gvfim

oginfixQ"x‡¦xg¦gvfim
Gi{fid<

Oszlop

oginfixQ"qrvkmck"mƒdgn

ƒvgognQ

Fa sor, Bokor sor

Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn…nfiug<
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

2-2-0; 2-3-0 jele csatorna részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.

2018. 04. hó

M=1:500

AD1/2018.

RH-22.

AQUA DUPLEX

MGJQR/40404/37/4238/222:3"c¦qpqu‡v„u¦ƒo¿"¡u¦cm/Oci{ctqtu¦ƒik
u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiuk"fiu"/mg¦gnfiuk"hglngu¦vfiu"90"*¡OQ9+"rtqlgmv

"Mgtgmjctcu¦v"u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiufipgm"x‡¦lqik"nfivgu‡vfiuk"gpigffin{gu"vgtxg

JELMAGYARÁZAT

M…¦o_xgm<
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oginfixQ"vƒxm…¦nfiuk"h…nfmƒdgn

oginfixQ"iƒ¦xg¦gvfim

oginfixQ"x‡¦xg¦gvfim
Gi{fid<

Oszlop

oginfixQ"qrvkmck"mƒdgn

ƒvgognQ

Fa sor, Bokor sor

Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn…nfiug<

Mgt‡vfiu

Vgngmjcvƒt

P{qo„xg¦gvfim"lgn…nfiug<
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:
1-1-0 jele csatorna részletes helyszínrajza

Ny-1-0-0 jele nyomócsW részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.

2018. 04. hó

M=1:500

AD1/2018.

RH-17.

AQUA DUPLEX

MGJQR/40404/37/4238/222:3"c¦qpqu‡v„u¦ƒo¿"¡u¦cm/Oci{ctqtu¦ƒik
u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiuk"fiu"/mg¦gnfiuk"hglngu¦vfiu"90"*¡OQ9+"rtqlgmv

"Mgtgmjctcu¦v"u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiufipgm"x‡¦lqik"nfivgu‡vfiuk"gpigffin{gu"vgtxg

JELMAGYARÁZAT

M…¦o_xgm<

oginfixQ"gngmvtqoqu"h…nfmƒdgn"

oginfixQ"vƒxm…¦nfiuk"h…nfmƒdgn

oginfixQ"iƒ¦xg¦gvfim

oginfixQ"x‡¦xg¦gvfim
Gi{fid<

Oszlop

oginfixQ"qrvkmck"mƒdgn

ƒvgognQ

Fa sor, Bokor sor

Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn…nfiug<

Mgt‡vfiu

Vgngmjcvƒt

P{qo„xg¦gvfim"lgn…nfiug<

it
cx
kvƒ

ek„
u"
jƒ
¦kd

gm
…v
fiuvku¦v‡v„kfqo vku¦v‡v„cmpc

p{
qo

qv
v"j

ƒ¦
kd
gm
…v
fiu

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!

Cfqvv"ocicuuƒiqm"Dcnvk"cncru¦kpvtg"xqpcvmq¦pcm0



7

5

3

1

2

4

6

1

3

Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:
1-0-0 jele csatorna részletes helyszínrajza

Ny-1 jele nyomócsW részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.

2018. 04. hó

M=1:500

AD1/2018.

RH-24.

AQUA DUPLEX

MGJQR/40404/37/4238/222:3"c¦qpqu‡v„u¦ƒo¿"¡u¦cm/Oci{ctqtu¦ƒik
u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiuk"fiu"/mg¦gnfiuk"hglngu¦vfiu"90"*¡OQ9+"rtqlgmv

"Mgtgmjctcu¦v"u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiufipgm"x‡¦lqik"nfivgu‡vfiuk"gpigffin{gu"vgtxg

JELMAGYARÁZAT
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:
3-0-0 jele csatorna részletes helyszínrajza

Ny-3 jele nyomócsW részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.

2018. 04. hó

M=1:500

AD1/2018.

RH-23.

AQUA DUPLEX

MGJQR/40404/37/4238/222:3"c¦qpqu‡v„u¦ƒo¿"¡u¦cm/Oci{ctqtu¦ƒik
u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiuk"fiu"/mg¦gnfiuk"hglngu¦vfiu"90"*¡OQ9+"rtqlgmv

"Mgtgmjctcu¦v"u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiufipgm"x‡¦lqik"nfivgu‡vfiuk"gpigffin{gu"vgtxg
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Oszlop
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Fa sor, Bokor sor
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

Ny-1 jele nyomócsW részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.

2018. 04. hó
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:
2-1-0; 2-2-0 jele csatorna részletes helyszínrajza

Ny-2 jele nyomócsW részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.
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AQUA DUPLEX

MGJQR/40404/37/4238/222:3"c¦qpqu‡v„u¦ƒo¿"¡u¦cm/Oci{ctqtu¦ƒik
u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiuk"fiu"/mg¦gnfiuk"hglngu¦vfiu"90"*¡OQ9+"rtqlgmv

"Mgtgmjctcu¦v"u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiufipgm"x‡¦lqik"nfivgu‡vfiuk"gpigffin{gu"vgtxg
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

1-1-0 jele csatorna részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.

2018. 04. hó

M=1:500

AD1/2018.

RH-08.

AQUA DUPLEX

MGJQR/40404/37/4238/222:3"c¦qpqu‡v„u¦ƒo¿"¡u¦cm/Oci{ctqtu¦ƒik
u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiuk"fiu"/mg¦gnfiuk"hglngu¦vfiu"90"*¡OQ9+"rtqlgmv

"Mgtgmjctcu¦v"u¦gpp{x‡¦gnxg¦gvfiufipgm"x‡¦lqik"nfivgu‡vfiuk"gpigffin{gu"vgtxg
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

Ny-1 jele nyomócsW részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!

A tervrész tárgya:

Ny-1 jele nyomócsW részletes helyszínrajza

MÉRNÖKIRODA KFT.

A terv tárgya:

Dátum:

Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.

Halmai F. L.
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!
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Székhely:  6500 Baja, Darázs utca 48.                               e-mail: aquaduplex@gmail.com                                                 telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervezW hozzájárulásával engedélyezett!
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MÉRNÖKIRODA KFT.
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Méretarány:

Munkaszám:

Tervrész száma:

MegrendelW:

Ügyv. igazgató

Mészáros és Mészáros Kft.

BelsW tervellenWr

FelelWs tervezW

GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR

Tornyai G.

Pap A.

VezetW tervezW

Szakági tervezW

TervezW rajzoló

Pap A.

Gránicz J.
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm_feltárás és m_szeres (földalatti) közm_bemérés nem készült! A terven

szereplQ meglévQ közm_vek helye az üzemeltetQ adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltetQ által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérQek. A meglévQ közm_vek

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg_. Kivitelezéskor minden rákötésnél

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm_feltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése elQtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm_veket helyét. A

különbözQ közm_vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közm_tulajdonosok elQírásait, valamint a közm_keresztezésekre vonatkozó szabványokat

szigorúan be kell tartani!

- A közm_vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhetQ,

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közm_vezetékeket a vonatkozó szakági elQírások, szabványok, valamint a

közm_-üzemeltetQi hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

közm_tulajdonos végezheti!
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