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Vető Béla 06-20/918-4121 vetobela@gmail.com
Vladár Zoltán 06-20/317-9312 vladarzoltan@gmail.com
Waszner Péter 06-30/225-3877 wenabau@wenabau.hu

Akkreditált tervezõk, bõvített lista

Nem tudom, hogy hol kérdezzem 
meg – írta az egyik érdi ingat‑
lantulajdonos, aztán néhány 
mondatban leírta, mit is akart 
kérdezni.

Az ingatlantulajdonos a 
http://erdicsatornazas.hu/
az‑erdi‑ujsag‑altal‑bemutatott‑
hazi‑szennyvizhalozat‑epi‑
tok‑elerhetosegei/ címre küldte 
el kérdéseit.

„Találtunk egy papírt a postaládá‑
ban, lezáratlan borítékban, cím‑
zett és aláírás nélkül (tehát nem 
tûnik hivatalosnak). A feladó az 
ÉRD‑KEA Konzorcium, rajta a 
Közgép, Euroaszfalt és Colas 
Alterra logók. Arra kérnek 
benne, hogy adott időpontban 
legyünk otthon, mert jönnek 
állapotfelmérni, ami „a kivitele‑
zési munka megvalósulásának 
elengedhetetlen feltétele”.

Célja, hogy felelősségbiztosí‑
tást kössenek, rögzítsék a meg‑
előző állapotot. Lakóépület épí‑
tési dátumát, helyrajzi számát, 
és felújítási dátumokat kérnek 
majd. A leírás alapján ez 40‑60 
percig fog tartani, 2 oldalas álla‑
potfelmérési jegyzőkönyvet kell 
kitölteni, illetve több fényképet 
és videofelvételt is szeretnének 
majd készíteni az ingatlanon 
belül és kívül egyaránt (itt ismé‑
telten hangsúlyozták, hogy ez 
„elengedhetetlen feltétele…”)
–  Kapott valaki hasonló papírt?
–  Ez mennyire hiteles, nem 

csak átverés, hogy a fent emlí‑
tett cégek nevében bejöjjenek 
körülnézni?

–  Mi tart 40‑60 percig azon, 
hogy a kerítés alatt bejö‑
vő majdani csatorna helyét 
lefényképezik?

–  A szennyvízvezeték a házon 

Kérdések és válaszok csatornaügyben

Miért fontos az állapotfelmérés?
kívül található. Miért kell a 
házon belül videózni?

–  Amikor az utcai bekötés ter‑
veit készítették pár hónappal 
ezelőtt, akkor arról volt szó, 
hogy a bekötés a kerítésen 
belül 1‑2 méterrel lesz (már 
nem emlékszem pontosan), 
és onnan tovább az ingatlan 
tulajdonosának a dolga intéz‑
kedni…

–  Hol lehet ennek utánanézni?

Válaszukat előre is köszö‑
nöm!”

A kérdésekre az illetékestől 
kértünk választ.

Tisztelt Kérdezõ!

 Az ÉRD‑KEA Konzorcium ( ezen 
belül Közgép Zrt. és Euroaszfalt 
Kft. ) a szennyvízcsatorna háló‑
zat kivitelezése előtt az építés‑
sel érintett területen található 
ingatlanok állapotfelmérését 
kívánja elvégezni. Erre az eddi‑
gi építési tapasztalatok alapján 
van szükség, melyet a cég mind 
út‑vasútépítésben, mind pedig 
közmû‑ és mélyépítésben szer‑
zett meg hosszú idő alatt, és 
országosan.

 Az állapotfelmérés célja, 
hogy egy úgynevezett „nulla 
állapotot” rögzítsünk az ingat‑
lanokon és a közterületeken. 
Ezt követően indulhat meg a 

kivitelezés. Ha és amennyiben 
a kivitelezés során esetlegesen 
az építésre visszavezethető 
károk keletkeznek, oly módon 
a nulla állapothoz képest rögzít‑
hető a kár milyensége‑nagyság‑
rendje. Lényegesen könnyeb‑
ben tisztázható a helyzet, ha 
van egy rögzített alapállapot. 
A Konzorcium a tenderben elő‑
írtak szerint rendelkezik épí‑
tés‑szerelési biztosítással erre a 
projektre kiterjesztve.

 Természetesen nem cél a 
kivitelezés során a károkozás. 
De sajnos a terület geológiai, 
vízrajzi adottságai, valamint 
némely építési technológia koc‑
kázatokat rejt magában. Ezek 
a következők lehetnek: sziklás 
talaj, talajvizes talaj, felszín alat‑
ti vízfolyások (búvópatakok), 
burkolatbontások, sziklabontá‑
sok, vákuumkutas talajvízszint 
süllyesztések, oszcillációs és 
vibrációs tömörítési technoló‑
giák, stb.

Nem győzzük hangsúlyoz‑
ni, hogy a lehető legnagyobb 
gondossággal, körültekintéssel, 
tervezéssel kívánunk kivitelez‑
ni, de ennek ellenére lehetnek 
problémák. Az esetlegesen fel‑
merülő problémák korrekt ren‑
dezéséhez szükséges az állapot‑
felvétel. Megnyugtatásul közöl‑
jük, hogy az építőiparban eddi‑
gi ténykedésünk alatt elenyé‑

sző mennyiségû kárrendezési 
problémánk akadt (például az 
elmúlt években csatornáztunk 
Kecskeméten, mintegy 10 500 
ingatlant érintett a csatornahá‑
lózat, és nem volt káresetünk ).

Tájékoztatjuk, hogy az elő‑
zetes ingatlanállapot‑felmé‑
rés nem keverendő össze a 
szennyvízcsatorna „házibekö‑
tés” egyeztetésével, bekötési 
vázlatrajz megrajzolásával. 
A két jól megkülönböztethető 
munkarészt nem ugyanaz a két 
alvállalkozó végzi. Az idézett, 
pár hónappal ezelőtti „házibe‑
kötés” dolgait a generáltervező 
helyszíni megbízottjai intézték 
a lakókkal. A kivitelező ezt a 
tervi alapot felhasználva pon‑
tosítja a „házibekötés” helyét a 
tényleges kivitelezéshez igazít‑
va. Mindkét munkarészt, azaz 
az előzetes állapotfelmérést és a 
kivitelezést előzetes szórólapos 
kiértesítés után kívánjuk elvé‑
gezni. Felhívjuk figyelmét, hogy 
az előzetes állapotfelmérésben 
való közremûködés nem köte‑
lező. Rögzített alapállapot híján 
azonban lényegesen nehezebb 
a helyzetet tisztáznia az ingat‑

lan tulajdonosnak az esetleges, 
az építésre vélelmezett, vonat‑
koztatott ingatlankárát.

 Ugyancsak fontosnak tart‑
juk elmondani, hogy az elő‑
zetes állapotfelmérést a beru‑
házó, azaz Érd és Térsége 
Szennyvízelvezetési‑ és 
Szennyvíztisztítási Önkormány‑
zati Társulás jóváhagyásával, 
ellenjegyzésével végezzük. 
Az állapotfelmérés nem öncé‑
lú, hanem az esetleges károk 
gyors és korrekt rendezését 
szolgálja. A begyûjtött, rögzí‑
tett adatokat a társaságainknál 
mûködő ISO minősítésû válla‑
latirányítási rendszereinkben 
előírt módon kezeljük, tároljuk. 
A fentiekkel és az egész beruhá‑
zással kapcsolatban a Társulás 
Érd, Alispán utca 8. szám alatti 
ügyfélszolgálatán tudnak felvi‑
lágosítást adni. Ha egyedi, rész‑
leteket is érintő probléma merül 
fel, úgy az ugyanott elhelyezett 
információs táblán szereplő 
mûszaki vezető keresendő fel.

Üdvözlettel:
Kiss Gábor

projekt mérnök
EUROASZFALT Kft.

helyi társadalom

A belépőjegyek 2011. november 2-tól 
megvásárolhatók:

BudApest: Lemezkuckó cd BoLt
(VII. ker. király u. 67. tel.: 06/1 351-1218)
tAtABányA: FortunA jegyIrodA

(Szt. Borbála téri Üzletközpont 
tel.: 06/30 985-2849)

BudAörs: VárosI sportcsArnok 
(Hársfa u. 6. tel.: 06/23 428-026, 

06/23 428-027)
jegyrendelés: 06/70 3260-177


