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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A
különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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MÉRNÖKIRODA KFT.
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AQUA DUPLEX
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Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:
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A tervrész tárgya:

1-0-0 jel csatorna részletes helyszínrajza
Ny-1 jel nyomócs részletes helyszínrajza
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Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

e-mail: aquaduplex@gmail.com

Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

RH-01.
telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervez hozzájárulásával engedélyezett!
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
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58

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A
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különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.
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Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:
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A tervrész tárgya:

Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

1-0-0 jel csatorna részletes helyszínrajza
50

Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

e-mail: aquaduplex@gmail.com

RH-04.
telefon: +36-30/9466-971
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Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervez hozzájárulásával engedélyezett!
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A
különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
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- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:
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Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

A tervrész tárgya:

1-0-0 jel csatorna részletes helyszínrajza
Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

e-mail: aquaduplex@gmail.com

RH-03.
telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervez hozzájárulásával engedélyezett!
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A
különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez
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AQUA DUPLEX

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.
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A terv tárgya:

Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

A tervrész tárgya:

1-1-0 jel csatorna részletes helyszínrajza
Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

e-mail: aquaduplex@gmail.com

RH-06.
telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervez hozzájárulásával engedélyezett!
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
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illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!
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- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A

1

különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a

3

közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.
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Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.
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A terv tárgya:
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A tervrész tárgya:

Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

1-0-0 jel csatorna részletes helyszínrajza
Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

e-mail: aquaduplex@gmail.com

RH-05.
telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervez hozzájárulásával engedélyezett!
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- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl
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meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
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3

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A
különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

15

10

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

5

A terv tárgya:

4
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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

Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

A tervrész tárgya:

1-1-0 jel csatorna részletes helyszínrajza

RH-09.

13

8

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 tervez hozzájárulásával engedélyezett!

JELMAGYARÁZAT
P{qo„xg¦gvﬁm"lgn nﬁug<

Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn nﬁug<

M ¦o̲xgm<

vku¦v v„cmpc

Gi{ﬁd<

oginﬁxQ"x ¦xg¦gvﬁm

Oszlop

oginﬁxQ"iƒ¦xg¦gvﬁm
oginﬁxQ"vƒxm ¦nﬁuk"h nfmƒdgn

p{qoqvv"jƒ¦kdgm vﬁu

vku¦v v„kfqo

itcxkvƒek„u"jƒ¦kdgm vﬁu

3
ƒvgognQ

Fa sor, Bokor sor

1

oginﬁxQ"gngmvtqoqu"h nfmƒdgn"

Mgt vﬁu

oginﬁxQ"qrvkmck"mƒdgn

Vgngmjcvƒt

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

22

24

26

28

30

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A
különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:
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"Mgtgmjctcu¦v"u¦gpp{x ¦gnxg¦gvﬁuﬁpgm"x ¦lqik"nﬁvgu vﬁuk"gpigfﬁn{gu"vgtxg

A tervrész tárgya:

Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

1-1-0 jel csatorna részletes helyszínrajza
Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

e-mail: aquaduplex@gmail.com

RH-07.
telefon: +36-30/9466-971

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

JELMAGYARÁZAT

ƒvgognQ

vku¦v v„kfqo

M ¦o̲xgm<

vku¦v v„cmpc

Gi{ﬁd<

oginﬁxQ"x ¦xg¦gvﬁm

Oszlop

oginﬁxQ"iƒ¦xg¦gvﬁm
oginﬁxQ"vƒxm ¦nﬁuk"h nfmƒdgn

p{qoqvv"jƒ¦kdgm vﬁu

Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn nﬁug<

itcxkvƒek„u"jƒ¦kdgm vﬁu

P{qo„xg¦gvﬁm"lgn nﬁug<

20

Fa sor, Bokor sor

oginﬁxQ"gngmvtqoqu"h nfmƒdgn"

Mgt vﬁu

oginﬁxQ"qrvkmck"mƒdgn

Vgngmjcvƒt

27

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A
különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:
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A tervrész tárgya:

Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

1-1-2 jel csatorna részletes helyszínrajza
Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

e-mail: aquaduplex@gmail.com

RH-11.
telefon: +36-30/9466-971

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

JELMAGYARÁZAT
Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn nﬁug<

vku¦v v„kfqo

M ¦o̲xgm<

vku¦v v„cmpc

Gi{ﬁd<

oginﬁxQ"x ¦xg¦gvﬁm

Oszlop

31

oginﬁxQ"iƒ¦xg¦gvﬁm

17

oginﬁxQ"vƒxm ¦nﬁuk"h nfmƒdgn

p{qoqvv"jƒ¦kdgm vﬁu

15a

ƒvgognQ

itcxkvƒek„u"jƒ¦kdgm vﬁu

33

1

15

P{qo„xg¦gvﬁm"lgn nﬁug<

Fa sor, Bokor sor

oginﬁxQ"gngmvtqoqu"h nfmƒdgn"

Mgt vﬁu

oginﬁxQ"qrvkmck"mƒdgn

Vgngmjcvƒt

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven

7

7/a

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek

1

3

5

szerepl

1/A

17a

1/a

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!

29

- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A
különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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27
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AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.
Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

21

25

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:

23
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2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

A tervrész tárgya:

1-1-2 jel csatorna részletes helyszínrajza
Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

18

Dátum:

e-mail: aquaduplex@gmail.com

RH-12.
telefon: +36-30/9466-971

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

JELMAGYARÁZAT

ƒvgognQ

vku¦v v„kfqo

M ¦o̲xgm<

vku¦v v„cmpc

Gi{ﬁd<

oginﬁxQ"x ¦xg¦gvﬁm

Oszlop

oginﬁxQ"iƒ¦xg¦gvﬁm
oginﬁxQ"vƒxm ¦nﬁuk"h nfmƒdgn

p{qoqvv"jƒ¦kdgm vﬁu

Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn nﬁug<

itcxkvƒek„u"jƒ¦kdgm vﬁu

P{qo„xg¦gvﬁm"lgn nﬁug<

Fa sor, Bokor sor

oginﬁxQ"gngmvtqoqu"h nfmƒdgn"

Mgt vﬁu

oginﬁxQ"qrvkmck"mƒdgn

Vgngmjcvƒt

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!

2

- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A

4

10

10

12

különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

14

- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!

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

1

9

15
17

AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:
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Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

A tervrész tárgya:

1-1-2 jel csatorna részletes helyszínrajza
Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

e-mail: aquaduplex@gmail.com

RH-14.
telefon: +36-30/9466-971

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

JELMAGYARÁZAT

ƒvgognQ

vku¦v v„kfqo

M ¦o̲xgm<

vku¦v v„cmpc

Gi{ﬁd<

oginﬁxQ"x ¦xg¦gvﬁm

Oszlop

oginﬁxQ"iƒ¦xg¦gvﬁm
oginﬁxQ"vƒxm ¦nﬁuk"h nfmƒdgn

p{qoqvv"jƒ¦kdgm vﬁu

Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn nﬁug<

itcxkvƒek„u"jƒ¦kdgm vﬁu

P{qo„xg¦gvﬁm"lgn nﬁug<

Fa sor, Bokor sor

oginﬁxQ"gngmvtqoqu"h nfmƒdgn"

Mgt vﬁu

oginﬁxQ"qrvkmck"mƒdgn

Vgngmjcvƒt

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven

29/a

szerepl

29

25a

27

25

23

21

19

17a

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek

17

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A
különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Pap A.

4

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

5

10

A terv tárgya:

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

Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

10

A tervrész tárgya:

1-1-2 jel csatorna részletes helyszínrajza
Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

e-mail: aquaduplex@gmail.com

RH-13.
telefon: +36-30/9466-971

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

8

JELMAGYARÁZAT
P{qo„xg¦gvﬁm"lgn nﬁug<

1/A

Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn nﬁug<

vku¦v v„cmpc

17
M ¦o̲xgm<

Gi{ﬁd<

oginﬁxQ"x ¦xg¦gvﬁm

Oszlop

oginﬁxQ"iƒ¦xg¦gvﬁm
oginﬁxQ"vƒxm ¦nﬁuk"h nfmƒdgn

p{qoqvv"jƒ¦kdgm vﬁu

vku¦v v„kfqo

itcxkvƒek„u"jƒ¦kdgm vﬁu

1
ƒvgognQ

Fa sor, Bokor sor

oginﬁxQ"gngmvtqoqu"h nfmƒdgn"

Mgt vﬁu

oginﬁxQ"qrvkmck"mƒdgn

Vgngmjcvƒt

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

20

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek

4

12

8

6

16

14

12/a

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

18

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A

10

különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:
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31

29

A tervrész tárgya:

Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

1-1-2-1 jel csatorna részletes helyszínrajza
Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

e-mail: aquaduplex@gmail.com

RH-15.
telefon: +36-30/9466-971

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

JELMAGYARÁZAT
P{qo„xg¦gvﬁm"lgn nﬁug<

Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn nﬁug<

40

3

38

M ¦o̲xgm<

vku¦v v„cmpc

Gi{ﬁd<

oginﬁxQ"x ¦xg¦gvﬁm

Oszlop

oginﬁxQ"iƒ¦xg¦gvﬁm

35

oginﬁxQ"vƒxm ¦nﬁuk"h nfmƒdgn

p{qoqvv"jƒ¦kdgm vﬁu

vku¦v v„kfqo

itcxkvƒek„u"jƒ¦kdgm vﬁu

37
ƒvgognQ

Fa sor, Bokor sor

oginﬁxQ"gngmvtqoqu"h nfmƒdgn"

Mgt vﬁu

5

oginﬁxQ"qrvkmck"mƒdgn

Vgngmjcvƒt

36

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél

25

33

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!

27

- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A

23

különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

29

21

19

- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat

17

34

szigorúan be kell tartani!

15

13

- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,

9

31

11

fokozott figyelemmel és óvatossággal.

7

- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a

5

3
1

közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.

29

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

28

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:

27

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

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

A tervrész tárgya:

1-1-1; 1-2-1 jel csatorna részletes helyszínrajza
26

Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

Dátum:

e-mail: aquaduplex@gmail.com

RH-10.
telefon: +36-30/9466-971

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

25

41

JELMAGYARÁZAT

ƒvgognQ

vku¦v v„kfqo

M ¦o̲xgm<

17

Gi{ﬁd<

oginﬁxQ"x ¦xg¦gvﬁm

15

11

3

9
5

7

oginﬁxQ"vƒxm ¦nﬁuk"h nfmƒdgn

1

Fa sor, Bokor sor

oginﬁxQ"gngmvtqoqu"h nfmƒdgn"

39

13

Oszlop

oginﬁxQ"iƒ¦xg¦gvﬁm

7/a
19

vku¦v v„cmpc

p{qoqvv"jƒ¦kdgm vﬁu

Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn nﬁug<

itcxkvƒek„u"jƒ¦kdgm vﬁu

P{qo„xg¦gvﬁm"lgn nﬁug<

Mgt vﬁu

oginﬁxQ"qrvkmck"mƒdgn

Vgngmjcvƒt

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A
különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

2
10

8

szigorúan be kell tartani!

6

- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

3

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:
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A tervrész tárgya:

Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

1-1-3 jel csatorna részletes helyszínrajza
Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

2

12

- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat

e-mail: aquaduplex@gmail.com

RH-16.
telefon: +36-30/9466-971

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

JELMAGYARÁZAT
29

P{qo„xg¦gvﬁm"lgn nﬁug<

M ¦o̲xgm<
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oginﬁxQ"x ¦xg¦gvﬁm

Oszlop

oginﬁxQ"iƒ¦xg¦gvﬁm
oginﬁxQ"vƒxm ¦nﬁuk"h nfmƒdgn

Fa sor, Bokor sor

oginﬁxQ"gngmvtqoqu"h nfmƒdgn"

Mgt vﬁu

oginﬁxQ"qrvkmck"mƒdgn

1

p{qoqvv"jƒ¦kdgm vﬁu

vku¦v v„kfqo

itcxkvƒek„u"jƒ¦kdgm vﬁu

3

20

21

ƒvgognQ

31

2

Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn nﬁug<

Vgngmjcvƒt

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A
különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

1/a

- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!

31
41

43

45

47

35

37

39

5

1

3

- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

25

27

29

17

19
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23

7

9

11
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15

közm tulajdonos végezheti!
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AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez
42

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:
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A tervrész tárgya:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

1-2-0; 1-3-0 jel csatorna részletes helyszínrajza
Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

Dátum:

e-mail: aquaduplex@gmail.com

RH-18.
telefon: +36-30/9466-971

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

JELMAGYARÁZAT
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Oszlop
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oginﬁxQ"vƒxm ¦nﬁuk"h nfmƒdgn

Fa sor, Bokor sor

oginﬁxQ"gngmvtqoqu"h nfmƒdgn"

31

p{qoqvv"jƒ¦kdgm vﬁu

Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn nﬁug<

itcxkvƒek„u"jƒ¦kdgm vﬁu

P{qo„xg¦gvﬁm"lgn nﬁug<

Mgt vﬁu

oginﬁxQ"qrvkmck"mƒdgn

Vgngmjcvƒt

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

43

41a

41

39a

39

35

37

33

29/a

29

27

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A
különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

71

- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

78

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

65

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:

13

18
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Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

A tervrész tárgya:

2-0-0 jel csatorna részletes helyszínrajza

RH-19.

76
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 tervez hozzájárulásával engedélyezett!
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Mgt vﬁu

oginﬁxQ"qrvkmck"mƒdgn

Vgngmjcvƒt

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

77

79

75

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek

71

73

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A
különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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82

80

78
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AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:
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A tervrész tárgya:

Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

2-1-1 jel csatorna részletes helyszínrajza
Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

e-mail: aquaduplex@gmail.com

RH-21.
telefon: +36-30/9466-971

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

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!

67

69

65

- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A

63

különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

a
43/

közm tulajdonos végezheti!
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AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

71

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:

78
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2-2-0; 2-3-0 jel csatorna részletes helyszínrajza
Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

75

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

A tervrész tárgya:

73

Dátum:

e-mail: aquaduplex@gmail.com

RH-22.
telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervez hozzájárulásával engedélyezett!
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1

itcxkvƒek„u"jƒ¦kdgm vﬁu

3

Vgngmjcvƒt

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A
különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:
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A tervrész tárgya:

1-1-0 jel csatorna részletes helyszínrajza
Ny-1-0-0 jel nyomócs részletes helyszínrajza

Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

e-mail: aquaduplex@gmail.com

Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

RH-17.
telefon: +36-30/9466-971

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

JELMAGYARÁZAT

ƒvgognQ

vku¦v v„kfqo

M ¦o̲xgm<

vku¦v v„cmpc

Gi{ﬁd<

oginﬁxQ"x ¦xg¦gvﬁm

Oszlop

oginﬁxQ"iƒ¦xg¦gvﬁm
oginﬁxQ"vƒxm ¦nﬁuk"h nfmƒdgn

p{qoqvv"jƒ¦kdgm vﬁu

Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn nﬁug<

itcxkvƒek„u"jƒ¦kdgm vﬁu

P{qo„xg¦gvﬁm"lgn nﬁug<

Fa sor, Bokor sor

oginﬁxQ"gngmvtqoqu"h nfmƒdgn"

Mgt vﬁu
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Vgngmjcvƒt

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A
különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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MÉRNÖKIRODA KFT.

3

AQUA DUPLEX
6

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez
Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

1

Pap A.

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

5

A terv tárgya:
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3

A tervrész tárgya:

1-0-0 jel csatorna részletes helyszínrajza
Ny-1 jel nyomócs részletes helyszínrajza

Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

e-mail: aquaduplex@gmail.com

Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

RH-24.
telefon: +36-30/9466-971

7

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

oginﬁxQ"gngmvtqoqu"h nfmƒdgn"

Mgt vﬁu

oginﬁxQ"qrvkmck"mƒdgn

Vgngmjcvƒt

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A
különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,

71

fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:
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A tervrész tárgya:

3-0-0 jel csatorna részletes helyszínrajza
Ny-3 jel nyomócs részletes helyszínrajza

Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

e-mail: aquaduplex@gmail.com

Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

RH-23.
telefon: +36-30/9466-971

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

oginﬁxQ"gngmvtqoqu"h nfmƒdgn"

Mgt vﬁu

oginﬁxQ"qrvkmck"mƒdgn

Vgngmjcvƒt

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A
müvelési határ

müvelési határ

különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:

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

Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

A tervrész tárgya:

Ny-1 jel nyomócs részletes helyszínrajza
Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

e-mail: aquaduplex@gmail.com

RH-25.
telefon: +36-30/9466-971

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

2

JELMAGYARÁZAT
P{qo„xg¦gvﬁm"lgn nﬁug<

Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn nﬁug<

ƒvgognQ

vku¦v v„kfqo

M ¦o̲xgm<

65

vku¦v v„cmpc

Gi{ﬁd<

oginﬁxQ"x ¦xg¦gvﬁm

Oszlop

oginﬁxQ"iƒ¦xg¦gvﬁm
oginﬁxQ"vƒxm ¦nﬁuk"h nfmƒdgn

Fa sor, Bokor sor
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63

Mgt vﬁu

oginﬁxQ"qrvkmck"mƒdgn
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p{qoqvv"jƒ¦kdgm vﬁu

67

itcxkvƒek„u"jƒ¦kdgm vﬁu

69

Vgngmjcvƒt

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!

55

49

53

- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A
különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

71

- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!

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

82

80

78

76

74

72

70

68

66

64

62

60

58

AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:

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

A tervrész tárgya:

2-1-0; 2-2-0 jel csatorna részletes helyszínrajza
Ny-2 jel nyomócs részletes helyszínrajza

Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

e-mail: aquaduplex@gmail.com

Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

RH-20.
telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervez hozzájárulásával engedélyezett!
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2
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Vgngmjcvƒt

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven

2
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49

30
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P{qo„xg¦gvﬁm"lgn nﬁug<

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A
különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

28

49/a

- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a

2

közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
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26

47

közm tulajdonos végezheti!

45

24

AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.
Pap A.

22

5

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez
Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

43

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:

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

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

A tervrész tárgya:

41

1-1-0 jel csatorna részletes helyszínrajza
7

Dátum:

Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

e-mail: aquaduplex@gmail.com

RH-08.
telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervez hozzájárulásával engedélyezett!
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oginﬁxQ"qrvkmck"mƒdgn

Vgngmjcvƒt

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A
különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:
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Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

A tervrész tárgya:

Ny-1 jel nyomócs részletes helyszínrajza
Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

e-mail: aquaduplex@gmail.com

RH-26.
telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervez hozzájárulásával engedélyezett!
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Itcxkvƒek„u"eucvqtpc"lgn nﬁug<

Vgngmjcvƒt

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven
szerepl

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek
mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél

127.99

illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!

T07

- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A

126.30

különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat
szigorúan be kell tartani!
- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,

4.1‰

fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a
közm tulajdonos végezheti!
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AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez

Pap A.

Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:

2
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"Mgtgmjctcu¦v"u¦gpp{x ¦gnxg¦gvﬁuﬁpgm"x ¦lqik"nﬁvgu vﬁuk"gpigfﬁn{gu"vgtxg

Dátum:

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

A tervrész tárgya:

Ny-1 jel nyomócs részletes helyszínrajza
Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

e-mail: aquaduplex@gmail.com

RH-27.
telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervez hozzájárulásával engedélyezett!
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6

- A dokumentációhoz nyíltárkos közm feltárás és m szeres (földalatti) közm bemérés nem készült! A terven

1

szerepl

meglév

közm vek helye az üzemeltet

adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltet

által

8

megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltér ek. A meglév közm vek

3a

mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jelleg . Kivitelezéskor minden rákötésnél
illetve keresztezésnél nyíltárkos közm feltárást kell végezni!

10

6

- A kivitelezés megkezdése el tt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közm veket helyét. A

3

5

különböz közm vek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közm tulajdonosok el írásait, valamint a közm keresztezésekre vonatkozó szabványokat

12

szigorúan be kell tartani!

5

- A közm vezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhet ,
fokozott figyelemmel és óvatossággal.

14

7

- A keresztezett, megközelített közm vezetékeket a vonatkozó szakági el írások, szabványok, valamint a
közm -üzemeltet i hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a

16

közm tulajdonos végezheti!

18

9

7

20
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AQUA DUPLEX
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MÉRNÖKIRODA KFT.
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Ügyv. igazgató GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR Vezet tervez
Bels tervellen r Tornyai G.

Szakági tervez

Felel s tervez

Tervez rajzoló Halmai F. L.

Megrendel :

Pap A.

Gránicz J.

Mészáros és Mészáros Kft.

A terv tárgya:
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10

9

Pap A.

5

11

2018. 04. hó
Méretarány:

M=1:500
Munkaszám:

AD1/2018.
Tervrész száma:

A tervrész tárgya:

1-0-0; 1-3-0 jel csatorna részletes helyszínrajza
Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

Dátum:

e-mail: aquaduplex@gmail.com

RH-02.
telefon: +36-30/9466-971

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

