
A korrózióvédelmi tervezés 

 

1. Tanulmányterv 

2. Elvi engedélyezési terv  

3. Engedélyezési terv 

4. Ajánlati terv - külön megrendelésre készülő tervfázis 

5. Kiviteli terv  

6. Gyártási (gyártmány) tervek – Külön szolgáltatás része 

7. Építéstechnológiai tervek - Külön szolgáltatás része 

8. Segédszerkezetek tervei - Külön szolgáltatás része 

A létesítmény megvalósításához szükséges segédszerkezetek, pl. állvány, alapozás 

tervei. A segédszerkezetek közé tartoznak a munkaterület védelmére szolgáló 

szerkezetek, pl. szádfalak, dúcolások, vízkizárásra szolgáló ideiglenes szerkezetek is. 

9. Megközelítést szolgáló szerkezetek tervei - Külön szolgáltatás része 

Az építmény építése során szükséges mindazon szerkezetek tervei, amelyek a 

biztonságos kivitelezést szolgálják, pl. a munkaállvány, lépcső, korlát, pódium, 

védőkerítés. 

10. Megvalósulási terv - Külön szolgáltatás része 

Az építmény tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó 

tervdokumentáció. Lényege, hogy rögzítse azt az információt, amit a tervező adott az 

építmény megvalósításához – kiviteli terv illetve annak módosításai – és azokat az 

építési tűréseknél nagyobb eltéréseket, amelyekkel az építmény megvalósult. Ennek 

megfelelően az eredeti megvalósulási tervet – a törzspéldányt - a kivitelező tudja csak 

összeállítani, saját felmérései alapján, a tényleges kivitelezés alapjául szolgáló (a 

kivitelezés közben esetleg módosított) kiviteli tervdokumentáció dokumentumain 

eltérő (általában, hagyományosan) piros színnel átvezetve a változásokat. Amennyiben 

a tervezőtől kérnek megvalósulási tervet, akkor az szintén a (módosított) 

tervdokumentáció felhasználásával készül, a törzspéldánynak megfelelően, annak 

tartalmát tekintve annak hű másolataként, az esetleges tervet módosító naplóbeli 

tervezői intézkedések rávezetésével a dokumentumokra. 



 

 

Az építmény tervdokumentációjának munkarészei 

 Műszaki leírás Számítás Tervlapok  

Tanulmányterv 

Megvalósíthatósági 
tanulmány 

X SZ X SZ (méretezési számítások, költség becslés) 

Műszaki előterv X X1 X2 
X1 (méretezési számítások, költség becslés) 

X2 (Helyszínrajzok 

Elvi engedélyezési 
terv 

X SZ X SZ (közelítő, főbb mennyiségek) 

Engedélyezési terv X X1  X2 

X1 (méretezési számítások, költség becslés) 

X2 (Helyszínrajzok, kapcsolási, összefüggési 
rajzok) 

Bontási terv X X X1 X1 (Helyszínrajzok) 

Tender terv X1 SZ X2 

X1 (méretezési számítások, költség becslés) 

SZ (részletes v. közelítő anyag és műveletkiírás) 

X2 (Helyszínrajzok, kapcsolási, összefüggési 
rajzok) 

Kivitelezési terv X1 SZ X2 

X1 (méretezési számítások, költség becslés 
szavatossági mérési, üzembehelyezési, 
üzemeltetési-karbantartási javaslattal 

SZ (részletes v. közelítő anyag és műveletkiírás, 
költségvetés) 

X2 (Helyszínrajzok, kapcsolási, összefüggési 
rajzok) 

Gyártási, szerelési 
részlettervek 

SZ  X  

Üzembehelyezési, 
megvalósulási 

tervezői minősítés 
X    

Üzemeltetési, 
karbantartási terv  

X    

 

X: kötelező munkarész 

SZ: szükség esetén, szerződés szerint  

Szürke rész: az alapszolgáltatás része 

 



 

Technológiai tervdokumentáció munkarészei 

 Műszaki leírás Számítás Tervlapok  

Tanulmányterv 

 
X SZ X 

SZ (főbb technológiai alapadatok, 
változatok) 

Engedélyezési terv X X1  X2 

X1 (az építés-szerelés tervezéshez szükséges 
technológiai adatokkal ) 

X2 elvi elrendezési, kapcsolási rajzokkal 

Tender terv X1 SZ X2 

SZ (az építés-szerelés tervezéshez szükséges 
technológiai adatokkal)  

X1 Részletes technológiai leírás, 
szavatossági mérési, üzembehelyezési, 

próbaüzemi ajánlásokkal 

X2 elvi elrendezési, kapcsolási rajzokkal 

 Kivitelezési terv X1 X2 X3 

X1 Szavatossági mérési, üzembehelyezési, 
próbaüzemi előírásokkal, üzemeltetési-

karbantartási javaslattal 

X2 Részletes méretezési, számítási 
technológiai adatokkal 

X3 elvi elrendezési, kapcsolási, összefüggési 
rajzokkal 

Üzembehelyezési, 
megvalósulási 

tervezői minősítés 
X    

Üzemeltetési, 
karbantartási terv  

X    

 

X: kötelező munkarész 

SZ: szükség esetén, szerződés szerint  

Szürke rész: az alapszolgáltatás része 

 



 

A műszaki tartalom meghatározása: 

A katódos védelem alkalmazására vonatkozó döntés esetén a létesítés első fázisában meg kell 

határozni – természetesen a védendő létesítmény műszaki követelményeivel összhangban és a 

tervezésre vonatkozó jogszabályokban rögzítetteken túlmenően  – a katódos védelmi tervezés 

műszaki tartalmát. 

A katódos védelmi tervezési műszaki tartalom minimálisan írja elő 

-  jelen szabályzatban ismertetett és előírt műszaki alapkövetelmények és megoldások, és a 
szakmai szabványok és az üzemeltetői- megrendelői előírások betartását, 

- a tervezés alapadataként az elvárt korróziós élettartamot és a javasolt katódos védelmi 
módot (külső áramforrású vagy galván anódos) 

- a tervezett katódos védelemmel összehangolandó, környezetben lévő katódos védelmi 
rendszerekkel való követelményeket, (közös vagy elkülönült üzemeltetés) 

- az üzemeltető által üzemeltetett katódos védelmi rendszerekben alkalmazott főbb beren-
dezések és eszközök üzemi tapasztalatai és fenntartási szempontjai alapján javasolt be-
rendezés és eszköz típusokra vonatkozó javaslatot, 

- az alkalmazott üzemeltetési mérési és ellenőrzési technológiák megnevezését az azoknak 
megfelelő eszközrendszer betervezésére, 

- az alkalmazott távfelügyeletre vonatkozó követelményt (katódállomási, referencia ponti, 
stb.), 

- a katódos védelem – megfelelő karbantartást feltételező - felújítási periódusaira vonatko-
zó követelményt különös tekintettel az anódokra és áramforrásokra, 

- a kiviteli terv írja elő a katódos védelmi rendszer időszakos – a felújítási periódusokat 
figyelembevevő – teljeskörű felülvizsgálatát, állapot felmérését a 10 évnél nem hosszabb 
periódus idő és a felülvizsgálat, állapotfelmérés tartalmának ismertetésével, 

- a megtervezett rendszer becsült üzemeltetési és fenntartási költségeire vonatkozó számí-
tás szerepeltetését a kiviteli tervben, 

- a tervben szerepeltetendő – az üzemeltetővel előzetesen egyeztetett - üzemeltetési előírá-
sok elkészítését. 

A műszaki tartalom kiadás előtt egyeztetendő az üzemeltető megfelelő szakmai kompetenci-
ával rendelkező képviselőjével. 

 

 

A tervezéshez szükséges előkészítés, megrendelői, üzemeltetői adatbiztosítás 

 

A katódvédelmi rendszer tervezését megelőzően a tervező minden esetben köteles helyszíni 

szemlét tartani a tervezés tárgyát képező létesítmény helyszínén. A helyszíni szemle során 

köteles megismerni és azonosítani a térségben található katódvédelemmel ellátott, ill. 



kóboráramos veszélyeztetés szempontjából a tervezésnél figyelembe veendő, fém anyagú 

létesítményeket. 

Ha interferencia lehetősége áll fenn, vagy a kivitelezési munkák érintik a fenti létesítmények 

biztonsági övezetét, a tervező köteles hivatalosan egyeztetni a létesítmények üzemeltetőivel. 

Az egyeztetésben rögzíteni kell a keresztezett, ill. megközelített fém létesítmények szabatos 

megnevezését, anyagát, szigetelését és a fém létesítmény üzemeltetőinek igényeit a védelmi 

intézkedésekre vonatkozóan. 

A helyszíni szemle során meg kell állapítani, hogy a tervezendő létesítmény milyen 

szerkezetekhez fog villamosan kapcsolódni, és hogy azok egyenáramú szempontból földeltek-

e. 

A katódos védelemmel ellátásra kerülő szerkezet katódos védelmének tervezése során a 

védendő szerkezet térségében a talaj korróziós tulajdonságait a vonatkozó szabványok szerint 

fel kell mérni az alábbiak szerint: 

- A talaj fajlagos ellenállása a védendő létesítmény mentén, 50 m gyakorisággal. (50 m-nél 

kisebb kiterjedésű létesítményeknél, technológiai állomásoknál elegendő egy mérés.) 

- A talaj fajlagos ellenállásának mérése az anódföldelők tervezett helyénél. 

- Szabványos talajvizsgálat azokon a helyeken, ahol a talaj fajlagos ellenállás értéke 15 
Ωm értéket nem éri el. 

- Szulfátredukáló baktériumok jelenlétének meghatározására irányuló vizsgálat azokon a 
helyeken, ahol a talaj színe, szaga, szerkezete a baktériumok jelenlétére utal. 

A felsorolt mérésekről, vizsgálatokról készítendő mérési jegyzőkönyvek, jelentések a kiviteli 

terv alapját képezik, azokat a kiviteli tervhez mellékletként csatolni kell. 

A katódos védelem tervezését megelőzően a tervező védendő tárgyak szigeteléséről, illetve 

annak állapotáról fellelhető adatokat köteles összegyűjteni és a tervezésnél figyelembe venni. 

Az üzemeltető illetékes szervezetei a náluk fellelhető és a tervezéshez szükséges valamennyi 

D-tervi adatot kötelesek a tervező rendelkezésére bocsátani. Meglévő létesítmények esetében 

a D-tervi adatszolgáltatásba a rendelkezésre álló digitális megvalósulási térkép (EOV helyes) 

biztosítása is beleértendő. 

A tervező a terv készítése során folyamatosan egyeztessen a megrendelő a terv tárgyában 

illetékes és az üzemeltető által is felhatalmazott katódos védelmi szakemberével. Amennyiben 

egy kivitelezés más szakágat is érint ott a szakágak tervezői folyamatos kapcsolatban álljanak 

a tervek készítésénél. 

A tervezőnek az első osztályú minőségű terv elkészítéséhez szükséges minden adatot be kell 

szereznie függetlenül attól, hogy a rendelkezésére bocsátott, D-tervi adatszolgáltatás azokat 

tartalmazza-e, vagy sem. 



A tervezőnek az előző bekezdésekben megfogalmazott kötelezettségei nem vonatkoznak arra 

az esetre, ha valamely föld alatti létesítményt azért nem vesz figyelembe a tervezés során, 

mert a tervezői egyeztetések során a létesítmény tulajdonosa a létesítmény ottlétét nem jelezte 

és a létesítménynek nincs a föld felszínén észlelhető része vagy tartozéka a tervezett 

katódvédelmi rendszer térségében. 

 

A katódos védelmi szaktervek dokumentáltsága 

 

A tervnek az alábbi részeket kell tartalmaznia: 

- Előzéklap 

- Módosítások listája 

- Oldalszámozott tartalomjegyzék 

- Rajzjegyzék 

- Tervezői nyilatkozat 

- Előzmények 

- A terv tárgya, célja tervezési határok 

- Műszaki leírás 

a. Általános ismertetés. 

b. Katódosan védendő szerkezetek ismertetése. 

c. Kóboráram korrózióval potenciálisan érintett szerkezetek ismertetése. 

d. Kiindulási állapot ismertetése. 

e. Végső állapot ismertetése. 

f. Bontások. 

g. Elvégzendő műveletek, telepítendő anyagok, eszközök ismertetése. (gyártmányok, 

anyagok, méretek, kapcsolódások). 

h. Kóboráram korrózió elleni védelem. 

i. Átvételi, minősítési követelmények, mérések. 

j. Átadás-átvételi dokumentáció követelményei. 

k. A tervezői minősítés feltételei 

l. Organizációs és egyéb előírások. 

m. Tájékoztató számítás az üzemeltetés és karbantartás költségeire 

- Távfelügyelet műszaki leírása 

- Üzemeltetési és karbantartási műszaki leírás 



- A katódvédelmi rendszer teljeskörű felülvizsgálatára, állapotfelmérésére vonatkozó mű-
szaki leírás 

- Munka-, tűz-, és környezetvédelem (külön tervkötetben is megadható) 

- Kábeljegyzék 

- A tervezés során alkalmazott, illetve a kivitelezés során betartandó jogszabály-
ok,szabványok, szabályzatok, egyéb előírások felsorolása 

- Rajzok 

a. Az érintett létesítmény technológiai folyamatábrája a meglévő és tervezett részek 

világos elkülönítésével, szigetelő csőbetétekkel, karimákkal, lefúvató rendszerrel. 

b. Helyszínrajzok a meglévő és tervezett létesítményrészek világos elkülönítésével, a 

katódvédelmi eszközök, (Katódállomások, RTU-k, anódföldelők, galvánanódok, 

PCR cellák, kábelek, kötések, mérőelektródok, segédelektródok, mérőhelyek, mérési 

pontok) ábrázolásával, tervjelével. 

c. A katódvédelmi rendszer elvi kapcsolási rajza, amelyen ábrázolásra kerülnek a 

védendő, ill. katódvédelemi tervvel érintett szerkezetek, ill. azok fő villamos 

kapcsolatai. 

d. Kábelösszefüggési rajz, ill. rajzok, a meglévő, és a tervezett kábelek ábrázolásával. 

A kábelösszefüggési rajzot az elvi kapcsolási rajz helyettesítheti, ha azon a 

kábelek kapcsolatai és jelölései is ábrázolásra kerülnek. 

e. Gyártmányok, berendezések kábelbekötési rajzai. 

f. Egyéb, villamos kapcsolatokat ábrázoló rajzok. 

g. Potenciál-mérőhelyek, ill. mérőpanelek kapcsolási rajzai. 

h. Kötésszekrények kapcsolási rajzai 

i. Egyedi kötésszekrények kialakítására vonatkozó rajzok. 

j. Anódelemek, anódföldelők telepítési (fektetési) rajzai. 

k. Mérőelektródok, segédelektródok telepítési, fektetési rajzai 

l. Galvánanódok telepítési, fektetési rajzai 

m. Folytonos cinkföldelők telepítési, fektetési rajzai. 

n. Katódvédelmi csatlakozások kialakítását ábrázoló rajzok. 

- Beépítendő berendezések, készülékek, anyagok (gyártmányok) adatlapjai 

- Alkalmazandó egyedi technológiák 

- Az üzemeltető egyeztetések dokumentumai 

- Alkalmazandó típus technológiák tervezett műre adaptált változatai. 

- Árazásra alkalmas, mennyiségi tételkiírás (Anyagok és műveletek listája)  



- Külön előzetes igény esetén árazott mennyiségi tételkiírást 

- Tervezői egyeztetési jegyzőkönyvek, közművek nyilatkozatai, 

-  Területtulajdonosok nyilatkozatai.(Ha a birtokjogi tervezést a szaktervező végzi) 

- Érintett területek földhivatali térképmásolatai, tulajdoni lapjai. (Ha a birtokjogi tervezést 
a szaktervező végzi) 

- Terület tulajdonosok névjegyzéke. (Ha a birtokjogi tervezést a szaktervező végzi) 

- Talajvédelmi, birtokjogi tervrész. (Ha a birtokjogi tervezést a szaktervező végzi) 

- Forgalomtechnikai terv (Szükség szerint) 

- Egyéb mellékletek. 

Egyéb formai előírások 

- A terv részét képező dokumentumok logikus, áttekinthető jelöléssel készüljenek 

- A tervszöveg főbb pontjait, oldalait számozni kell 

- A terv minden rajzán, lapján legyen feltüntetve a módosítás verziószáma. 

- A tervben szerepeltetni kell a módosítások (verziók) listáját. 

- A terv minden eleme rendelkezzen tervjellel. 

- A rajzokon szabványos jeleket kell alkalmazni. Az ettől eltérő esetekben jelmagyarázatot 
kell készíteni. 

- Kerülni kell a feliratok egymás fölé, ill. az ábrázolt részletek fölé történő elhelyezését. 

- A terv rajzait AUTOCAD .dwg állományban kell elkészíteni. 

- A terv AUTOCAD helyszínrajzának pontjai EOV koordinátában legyenek ábrázolva. 

- A rajzok a modelltérben készüljenek, a szövegmezők a méretaránynak megfelelően beál-
lított méretű nézetablakokban kerüljenek megadásra. A vonaltípusok mind a modelltér-
ben, mind a papírtérben jól láthatók legyenek. 

- A katódvédelmi terv rajzelemei különálló rétegen, ill. rétegeken kerüljenek megadásra, a 
tartalomra utaló névvel. 

- A terv szöveges részét MICROSOFT Word/Excel állományokban kell elkészíteni. A ké-
pi, illetve táblázatos információkat a .doc állományokba kell illeszteni. A .doc és .dwg ál-
lományokban minden tervinformációnak benne kell lenni.  

- A tervet, összefűzve, 1 db Acrobat .pdf állományba is ki kell nyomtatni, ügyelve a megfe-
lelő felbontás/minőség alkalmazására, hogy a nagyméretű rajzok részletei kinagyítva is jó 
minőségben, tisztán és élesen láthatók legyenek. 

- A terv állományokat CD lemezen és papír alapon is át kell adni. 

- A tervdokumentáció zsűrizésre szánt példányát tervező Acrobat Reader programmal 
megtekinthető (.pdf) állományban is elkészítheti, ha az egyes rajzok olvashatóságát ez 
nem akadályozza. A végleges, elfogadott, átadásra kerülő dokumentáció formátumára a 
fentebb szereplő előírások érvényesek. 



 

 

 


