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dmű magass
tés – bevág

munkagödrö
mélysége 

űtárgyak mé
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s műtárgyak

0 

< 2 m 

0 

nyek geotec

kai kategória

kai kategória

kai kategória

ara Geo

sutak föld

esítmények

a geotechn

vá

mények geo

agy árvízve
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a létesítmén

<15 m

0 

< 20 m

0 

< 2 m

0 

ális körülm

pcsolódó tö
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k közül leg
Ezenkívül a
kell alkalm
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az alábbi te

n tervfázison

3. GK 

K 

K 

SZK 

g esetén ki

adhatóak:

gződés me
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kénti vága

olt, a vágato

i földműve
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