Csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések kiviteli terveinek felülvizsgálata

„E-tervfelülvizsgálat” követelményrendszere
A Társaság a csatlakozóvezetékek és/vagy felhasználói berendezések terveit az alábbi követelmények együttes fennállása
esetén fogadja elektronikus úton:
Általános követelmények
-

Az elektronikusan beadott tervek műszaki színvonala legalább olyan legyen, mintha az papír alapon kerülne
beadásra, az elektronikus és papír alapú tervek elvárt tartalma között nincs különbség.

-

A tervrajzokat darabolni (több részletből előállítani) nem lehet.
Egy tervező csak egy, a nyilvántartásunkban hozzárendelt e-mail címről küldhet tervet jóváhagyásra.
Csak az egyedi követelményekben megadott e-mail címre beérkezett elektronikus tervek kezeléséért vállal
felelősséget a földgázelosztó.
A rajzok méretarányait továbbra is meg kell tartani, az alaprajz és függőleges csőterv 1:50-es méretarányú legyen a
nyomtathatóság érdekében.
A rajzok (nyomtatási változatban a méretarányhoz igazodóan) legfeljebb A3 méretűek legyenek.
Az elektronikus tervdokumentáció a szükséges tervezői aláírásokat kék színben tartalmazza.
Az elektronikus tervdokumentáció oldalai úgy legyenek beállítva, hogy azokat „nézetforgatás” nélkül olvasni
lehessen.
Az elektronikus tervdokumentáció teljeskörű legyen, azaz minden olyan iratot tartalmazzon, ami a műszakibiztonsági szempontok szerinti felülvizsgálathoz szükséges.

-

Egyedi követelmények (az eltérő informatikai környezett miatt szükségesek):
MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.

Déli, Északi és Keleti Gázüzem

Fővárosi Gázüzem

e-mail cím:
kozpontitervfelulvizsgalat.hu@mvmedgazhalozat.hu

e-mail cím:

Az e-mail tárgya, adatai az adott terv azonosító információi
legyenek a következő struktúrában:
Település, közterület neve, házszám, helyrajzi szám
(lehetőleg); fogyasztó név; meglévő vagy új;
POD szám (ha meglévő a felhasználási hely)

Az e-mail tárgya, és a ZIP vagy pdf fájl neve: Település,
közterület neve, házszám; fogyasztó neve; Új (ha új terv);
HP (ha hiánypótlás/javítás).
Minta: 1234 Budapest, Kossuth Lajos u. 100 Minta Márta
ÚJ.zip vagy pdf.

A küldés csak 1 db PDF formátumú fájlban történhet, amely
nem lehet „tömörítettként” mentve.
A dokumentáció első oldala mindig a gázterv
adatnyilvántartási előlap legyen, a 2. oldala mindig egy olyan
borítólap, melynek jobb felső sarkában egy 10 x 10 cm szabad
hely van.
Az adatlapot a tervezőknek kötelező kitöltenie!
A
tervhez
tartozó nyilatkozatokat/szakvéleményeket/
dokumentumokat stb. is az 1 db fájlban kell megjeleníteni.

A terv dokumentumait pdf formátumban ZIP fájlként egybe
tömörítve, vagy egy pdf fájlban kell megküldeni.

Egy e-mailben csak 1 db felhasználási helyre (mérőhelyre)
vonatkozó felhasználók tervei küldhetők.

Egy e-mailben csak 1 db felhasználási helyre (mérőhelyre)
vonatkozó felhasználók tervei küldhetők, kivétel a
társasházi csatlakozóvezetékek kiváltására vagy a
legfeljebb 2 db felhasználási helyet (mérőhelyet) tartalmazó
tervek (pl.: kétlakásos társasház, ikerház, lakás
szétválasztás két mérőre, meglévő egy mérős lakásbővítés
plusz egy mérőhellyel), melyek beküldhetők egy e-mailben,
ha a követelményrendszer egyéb pontjai is teljesülnek.

eterv@mvm.hu

Amennyiben a fenti követelményeknek nem megfelelő az elektronikus terv, vagy a csatolt fájlok nem olvashatók, akkor
Társaságunk a tervet visszaküldi és fenntartja magának azt a jogot, hogy a tervet papír alapon is bekérje.
Elektronikusan jóváhagyott tervek esetén a tervező feladata a tervdokumentáció teljes körű, léptékhelyes és olvasható
kinyomtatása, az eredeti aláírások biztosítása és a kivitelezőnek történő átadása.
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