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Mi a rekonstrukció ?
 Valaminek a maradványai, töredékei alapján az eredeti 

állapotába történő helyreállítása (épület, szobor, arc)
 Egy eseményt a hiányos adatokból következtetve 

összefüggő egésszé kerekít (bűntény rekonstrukciója)

/Magyar Értelmező Kéziszótár /

A váci I. világháborús emlékmű 
elpusztult jobb oldali szobrának 
rekonstrukciója fénykép alapján 
(Horváth Tibor szobrász)

Rekonstruálták a Vesta-szűzek frizuráját 



Építészeti rekonstrukció: Budavári Lovarda
Eredeti tervező: Hauszmann Alajos (1847-1926)
Rekonstrukció tervezője: Potzner Ferenc (KÖZTI)



Építészeti rekonstrukció: Salgó vára
Tervező: Juhász Norbert

A diplomaterv elsősorban egy lehetséges, nem konvencionális 
utat mutat múltunkhoz és környezetünkhöz való viszonyunkra. 
Rávilágít, hogy a dolgokat a gyökerüknél fogva is 
megközelíthetjük, hogy később onnan építkezve létrejöjjön 
valami egyedi, igazán kortárs érték, ami vonzerővel vagy akár 
gazdasági hatással lehet egy valaha szebb időket megélt vidékre, 
mint a nagy ipari múltú Salgótarján környékére.



Építészeti rekonstrukció: Notre-Dame (Miasszonyunk) székesegyház 

• Építés ideje: 1163 – tól 170 évig, a „nyíl” 1250 táján 
épült, Maurice de Sully püspök határozta el

• A nyíl 1790 táján összeomlott
• Viollet-le-Duc építész (1814-1870) 1860-ban építette 

meg az új huszártornyot (franciául: Flèche azaz Nyíl) és 
a vápákba 4x4 = 16 db réz szobrot helyezett. A „nyíl” 
utolsó rekonstrukciója 1935-ben volt.





Építészeti rekonstrukció: Notre-Dame (Miasszonyunk) székesegyház 



Vác, Fehérek temploma kriptalelete: a barokk élet rekonstrukciója 

1994-ben véletlenül találtak rá a Domonkos
templom (Fehérek temploma) restaurálásakor
a templom alatti, elfalazott kriptára. Ekkor 252
koporsó került elő, benne a természetes úton
mumifikálódott testekkel.
A kutatási eredményekből rekonstruálhatók a
200-300 évvel ezelőtti város lakóinak jellemzői:
a megélt életkor, az átélt sérülések,
betegségek, az életmód, a szokások és a rokoni
kapcsolatok, de még az arcvonások is.

Temetések: 1731-1838 között



Az egészség rekonstrukciója: szív koronaerekbe stent beültetése



Óbudai aquaeductus feltárt/rekonstruált szakasza a Szentendrei úton (Keled utca – Záhony utca között)
Épült: Kr. u. 2. század első fele
Hossza: 500 m



 1888: Esztergomi vasútvonal töltésépítés,  „szentendrei 
vicinális” vágányépítése (HÉV)

 1911: HÉV 2. vágány
 1923: Aquaeductus első műszaki felmérése (Foerk Ernő)

 Konzerválási és rekonstrukciós terv: 
Hajnóczi Gyula professzor

 Út, műtárgyterv: Topál József 
(FŐMTERV)











 A közműépítés közigazgatási és műszaki feltételei Pannóniában
 A közművek létesítése
 A beruházás, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés
 A Magyarországon feltárt vízvezetékek és csatornarendszerek a leírása
 Az aquaeductus
 A nyomvonal
 A vízfoglalás
 A folyóvizet szállító vezeték fajtái
 Boltíves magasvezeték
 Kőfalba ágyazott felszíni csővezeték
 Föld alatti falazott csatornák
 A vízelosztás rendszere a városokban és a katonai táborokban
 Vízgyűjtő és szennyvízelvezető csatornák
 A közművek fenntartása és az üzemeltetéssel járó feladatok
 Regionális méretű közművesítés (gátak, duzzasztóművek)
 A közművekhez fűződő vallási hiedelmek, szertartások
 Közművek az egészségügy szolgálatában (közkutak, közfürdők, gyógyfürdők
 A pannóniai vízművek további sorsa

Római kori víznyelő



VITRUVIUS: TÍZ KÖNYV AZ ÉPÍTÉSZETRŐL
1. könyv: Az építészképzés, az építészet helye a tudományok és művészetek 
sorában. A városépítés előírásai.
2. könyv: Építőanyagok.
3. és 4. könyv: A templomépítésre vonatkozó szabályok és megkötések.
5. könyv: Középületek célszerű kialakítása, elhelyezése (vízvezetékek is).
6. könyv: Lakóházak tájolása, szerkezete, kialakítása.
7. könyv: Lakóházak berendezése.
8. könyv: Vízfoglalás - vízvezeték-építés.
1. a forrásfoglalásról, 2. az esővízről, 3. a hőforrásokról és a vizek különböző
tulajdonságairól, 4. a vízpróbáról, 5. a víz-szintezés módozatairól, valamint 6. a
vízvezetékekről, kutakról, ciszternákról szóló műszaki leírások.

9. könyv: Asztronómiai traktátus az időről és az órák készítéséről.
10. könyv: Mechanika: mérőeszközök, műszerek, gépek (többek között a 
víziorgona szakszerű leírása)

Marcus VITRUVIUS Pollio (Kr. e. 80/70 körül – Kr. e. 15 után)

https://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._80
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._70
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._15


Mátyás király korabeli, a Budai Várat ellátó vízvezeték rendszer rekonstrukciója
(BITTSÁNSZKY PROJEKT)
„A Szabadság-hegy három forrásának hasznosítása, a Budai Várnegyedbe vezetése” c. projekt lényege a Mátyás
király korabeli, a Budai Várat ellátó vízvezeték rendszer helyreállítása Dr. Bittsánszky Ádám vízjogi szakjogász
irányításával. Bonfini, Mátyás történetírója említést tesz a várpalota díszkútjáról, illetve a palota hideg-
melegvizes fürdőszobáiról. Bonfini jegyzi fel: Mátyás király Budára nyolcstádiumnyi távolból (stádium: kb. 185 m
??) szurkos fa- és ólomcsöveken át forrásvizet (Svábforrás, Városkút, Bélakút) vezettetett.
Nyomvonal I. (Béla király kút) + Nyomvonal II. (Városkút) + közös szakasz teljes hossza: 13.434 m.



Múzsák kútja (Budai Vár, Szentháromság tér)



Vác város önkormányzat Képviselő-testületének 31/2017. (XII.15.) számú rendelete a 
településkép védelméről, 1/A. melléklet: Helyi egyedi védelem alatt álló építmények



Bódenlósz József és Fiai Vasöntöde 1913-ban
létesült. A Budinszky-Bódenlósz Vasöntöde és
Radiátorgyár 1923-tól kezdődően vált
jelentőssé, a huszas évek végén 200 fő
dolgozott itt. A gyár az egykori Temető út
(ma: Naszály út) 18. számú ingatlanon volt.
A Tabán városrész csatornázási terveinek
készítésekor felmértem és lerajzoltam egy
Bódenlósz fedlapot. Ilyen fedlapok beépítését
tartalmazta a terv is. A kör alakú öntöttvas
fedlap 620 mm átmérőjű, 2 db 20 mm-es
kiemelő lyuk található rajta.

Bódenlósz, Vác. Öntöttvas fedlap rekonstrukciója



A Budai Duna-parti főgyűjtő = Duna rekonstrukciója



A Budai Főgyüjtő csatorna hossza a Kelenföldi szivattyútelep és a Zsigmond téri szivattyútelep között mintegy 
8,9 km. A megépült szakaszok a következők:

 1928-34 között a Budafoki úti főgyüjtő a Kelenföldi (ideiglenes) Szivattyútelep és
Dombóvári út között  360, 340, 310 cm belmérettel, folyókás körszelvénnyel,
hossza: 1,84 km

 1969-70 körül a Fő utcai szakasz a Batthyány tér és a Bem tér között, 200, 180 cm
belmérettel, folyókás körszelvénnyel, hossza: 0,8 km.

 1973-74 körül a Lánchíd alatt az alsó rakparton a Halász utcai feljáróig,  174 cm
belmérettel, hossza: 0,42 km. Ez a szakasz üzemen kívül volt, üzembe helyezése,
meghosszabbítása, kiegészítése volt a feladat.

 Az 1990-es években rövidebb szakaszok épültek a Bogdánfy úton és az Irinyi József
utca keresztezésében 280/230 ill. 280/180 cm belmérettel. Ezek hossza: 0,41 km

 2007-2009 között épült  5,4 km  220 és 120 cm között változó belméretü,
körszelvényű csatorna. Ebből 55% nyiltfeltárással, 45% kitakarás nélkül épült.



Reitter Ferenc (1813-1874)

– Fővárosi Közmunkák Tanácsa 
műszaki osztálya igazgatója (1870)

– 1873-ban elkészítette Pest és Buda 
átfogó csatornázási tervét.

– Reitter érdeme, hogy a figyelmet 
Buda elmaradt csatornázásának 
fejlesztésére irányította.

– Budai Duna-parti főgyüjtőt mai 
Petőfi híd és Flórián tér között, 
53/79 - 126/190 cm tojásszelvény
mérettel tervezte

– csapadékvizeket a Dunába vezette



Ybl féle vízkivételi mű (ciszterna) felmérése





Ybl féle vízkivételi mű (ciszterna) metszete





Ferencvárosi szivattyútelep rekonstrukciója
Szennyvíz- és záporoldal kiépítése

Qcsapadék= 32,15 m3/s
Qszennyvízátlag= 2,00 m3/s
Qhigítottvíz = 6,00 m3/s
Qmértékadó = 34,15 m3/s



Ferencvárosi szivattyútelep
Régi gépház 







KARBANTARTÁS: olyan munka, amely a folyamatos, zavartalan és biztonságos üzemeltetéshez szükséges, 
lehet TMK keretében, eseti jelleggel, vagy vis maior helyzetben.

Vedres Lipót (1892-1962) Vízművek főmérnöke volt, a TMK egyik legkorábbi 
megteremtője, a II. világháború utáni több mint ezer csőtörés helyreállítása az Ő
szervezőmunkájának volt köszönhető: ésszerűen telepített és feltöltött csőraktárak
(apai nagymamám testvére=nagy-nagybácsi)

FELÚJÍTÁS: olyan munka, mely teljesen vagy megközelítőleg visszaállítja az eredeti műszaki állapotot. Ez 
már több mint karbantartás, az üzemszerűen korlátozottan, vagy nem használhatót használhatóvá teszi. A 
felújítási munka értékével a tárgyi eszköz értéke megnövekszik. A felújítás költségeit az eredmény terhére 
el kell számolni.

REKONSTRUKCIÓ: a létesítmények technikai megújítása, cseréje, mely az eredetihez képest a jövőbeli
igényekhez igazodó műszaki színvonalat eredményez. Egyidejűleg felújítási és fejlesztési tevékenység,
amikor az eredeti állapot helyreállításán túlmenően a kapacitás, a funkció és az ellátható feladatok köre is
megváltozhat.





A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FIGYELEMBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT
tömb 

száma

építési övezeti 

besorolás

építési övezet megnevezése

420 L2/A-VIII-2 lakóövezet

421 I-VIII-1 intézményi rendeltetésű övezet

425 M-VIII-3 Munkahelyi rendeltetésű területek

Távlatban a beépítés és fedettség, így a
szenny- és csapadékvizek növekvő
mennyiségére kell számítani. Ezért – noha
a hidraulikai-hidrológiai méretezés
szerint kisebb szelvényméret is megfelelő
lenne – mégis új 60/90 cm belméretű,
tojásszelvényű ÜPE szelvény építését
terveztük Beruházó FCSM Zrt-
egyetértésével.



A hibák okai:
 Korrózió: külső (talaj agrsszivitása: szulfátok, kloridok, szerves talajok) és belső
 Kedvezőtlen külső hatások: megnövekedett közúti forgalom, többi közmű hatása, közös 

munkaárokban épített közművek, alábányászott területek mozgásai, altalaj, talajvízszint változás, 
vízvezeték esetében elfagyás

 Műszaki avulás: fajlagos igények változása, burkolt területek növekedése, lakásszámok 
növekedése, ellátott terület funkcióváltozása (kapacitásnövekedés kell)

 Helytelen kivitelezés, rendellenes használat: ágyazat, munkaárok visszatöltés, tömörítés, 
csőkötések-csatlakozások állapota, exfiltráció, közcsatornába engedett szennyvíz minősége 
(határérték)

 Üzemeltetési hiányosságok, amennyiben elmarad a rendszeres tisztítás, kisebb hibák folyamatos 
javítása, elmarad az időszakos vizsgálat és karbantartás



A kén és nitrogénvegyületek – a kén- és 
salétrom baktériumok hatására - agresszív 
kénsavvá illetve salétromsavvá alakulnak

DR. OELBERG GUSZTÁV: A HAZAI SZENNYVÍZELVEZETÉSBEN TAPASZTALT BETONKORRÓZIÓT OKOZÓ 
HIÁNYOSSÁGOK ÉS A NÉMET DWA-M168:2010 „KORROSION VON ABWASSERANLAGEN-ABWASSERABLEITUNG” 
IRÁNYELV HASZNOSSÁGA (Vízmű Panoráma 2019/2)



Élettartam diagram (kádgörbe), Issekutz György (FŐMTERV,  1979):

 „A” – beüzemelés, „gyermekbetegségek” kora
 „B” – állandósult zavarmentes üzem
 „C” – elhasználódás időszaka 
 „D” – tökremenetel szakasza

Kockázat = a meghibásodás bekövetkezésének valószínűsége  X okozott károk



A rekonstrukcióra érett csatornák rangsorolásának szempontjai: 
 csatorna általános állapota, hibák jellege: egy- két lokális hiba van, vagy folyamatosan rossz? Teknős 

vagy megsüllyedt, szerkezetileg ép a vezeték?
 csatorna elhelyezkedése, közlekedési forgalomból eredő terhelés: mit érint? kötött pályás közlekedést, 

főútvonat, mellék útvonalat, földsáv, épület alatt stb.)
 esetleges lokális hibaelhárítás kapcsán megvalósítható-e teljes értékű beavatkozás (volt már rá példa,

hogy a magas talajvíz és szűk főútvonalon az üzemzavar-elhárítás nem tudott szakszerű beavatkozást
végezni, vagy ahol annyi víz volt a gyűjtőben, hogy a nyomvonali a hibaelhárítás többször megakadt stb.)
ezeket a rekonstrukciókat előre kell venni!

 csatorna hálózati funkciója (gyűjtő, főgyűjtő, mellékhálózat stb. csapadék vagy szennyvíz)
 csatorna anyaga,
Rekonstrukciós szempontok:
 Egyesített rendszereken a klímaváltozás kapcsán okoz problémát az özönvízszerű esőzés, így a kis 

lejtésű, jelentősen leburkolt kerületekben (XIII, XIX, XX) a keresztmetszetet lehetőség szerint növelni kell
 keresztmetszet csökkenést okozó technológia csak kényszerhelyzetben
 korábban átépült rövidebb szakaszok megtartása, költségcsökkentés érdekében
a csatornarekonstrukció és útépítés összehangolása, az úthelyreállítás gyakran jelentősen megterheli a 
közműrekonstrukciót, gyakran előírja az önkormányzat a teljes szélességű helyreállítást. 
- megnőtt az ideiglenes forgalomtechnikai terv fontossága 



Csapadék visszafogás szempontjai FCSM előírása szerint:
A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban az érintett területről az övezeti besorolás 
szerinti lefolyási tényezővel számolt, 2 éves gyakoriságú, 10 perces intenzitású 
csapadékvíz elvezetésére van lehetőség (Qbev). 
Az ingatlan területén keletkező, tényleges csapadékvíz mennyiség (Qtenyl) a 4 éves 
gyakoriságú, 10 perces záporintenzitással és az ingatlan valós fedettségének 
megfelelő lefolyási tényezőkkel számítandó (vízmérleg).
Amennyiben a ténylegesen keletkező csapadékvíz mennyiség több mint a 
bevezethető csapadékvíz mennyiség, a különbözetet tározni, késleltetni szükséges. 
A többlet csapadékvíz elhelyezését csőben, vagy tározó műtárgyban kell megoldani.
A tározó térfogatát úgy kell kiszámítani, hogy a többlet csapadékvíz mennyiséget 
figyelembe véve 30 percig tartó esőt feltételezve tudja a csapadékvizeket tározni: 
V=(Qtenyl -Qbev)*60*30.
A tározóból a csapadékvíz a közcsatornába bevezethető, de maximum a fent 
kiszámított (Qbev) bevezethető csapadékvíz intenzitással.



Tározótérfogat teljes vízgyűjtő terület (zöld)
Qbev= 3,10 ha x 0,8 x 203 l/sha = 503,4 l/s
(2 éves)
Qtényl= 2,69 x 0,9 x 270 l/sha + 0,41 x 0,3 x 
270= 653,7+33,2 = 686,9 l/s 
(4 éves)
Tározó: V=(Qtényl – Qbev) x 60 x 30 =
183,5 l/s x 60 x 30 = 330 m3

Tározótérfogat Csikós udvar (piros)
Qbev= 0,72 ha x 0,8 x 203 l/sha = 116,9 l/s 
(2 éves)
Qtényl= 0,72 ha x 0,9 x 270 l/sha = 175,0 l/s 
(4 éves)
Tározó: V=(Qtényl – Qbev) x 60 x 30= 
58,1 l/s x 60 x 30 = 105 m3



 6355 km csatornarendszeren keresztül 
évi 210 millió m3 szenny- és 
csapadékvíz kerül elvezetésre.

http://www.fcsm.hu/
 55 féle szelvényalak
 Kör, tojás és 
vegyes szelvények: félpárizsi, párizsi, 
folyókás körszelvény, szekrény, ovális, 
négyzet, békaszáj, körszelet, parabola, 
trombita és tölcsér

Ferencvárosi közös főgyűjtő

http://www.fcsm.hu/


Szelvényméret növelés eszközei:
 Csőcsere növelt mérettel
 Magasított tojásszelvény beépítés
 Padkás kialakítás



A kiviteli tervdokumentáció a következőket tartalmazza:
 Csatornázási szakági tervek: helyszínrajzok (meglévő-tervezett), hossz-szelvények keresztszelvények
tételes költségvetési kiírást
 méret és mennyiség számítást
 időrendi organizációt
 geotechnikai szakvéleményt
 állapotfelvétel az utakról és felépítményekről a burkolatbontás mértékének megjelölésével
 közműkiváltások, favédelemi, forgalomtechnikai, dúcolási, víztelenítési és műtárgy tervet
 a nyomvonal által érintett területek igénybevételére vonatkozó vezetékjogi megállapodásokhoz szükséges 

előkészítő dokumentumokat
 adatlapot a tervben szereplő megoldásokról-mennyiségekről, a beárazott költségvetést a komplett 

munkáról a mérnökár kialakításához
 vízjogi létesítési engedélyt, a szakhatósági állásfoglalásokat, a terület régészeti érintettségére vonatkozó 

nyilatkozatot, a hatósági engedélyeket, üzemeltetői hozzájárulást
 a közműegyeztetett terveket (e-közmű)
 jóváhagyott forgalomtechnikai terveket.



Tervezési ütemterv:







Székesfehérvár állomás, Aszalvölgyi csatorna alatti szennyvíz csatorna rekonstrukció
Insituform® helyszínen kikeményedő tömlős csatornacső bélelési technológiával 
(CIPP= cured in place pipe)





Székesfehérvár állomás, Aszalvölgyi csatorna alatti szennyvíz csatorna rekonstrukció
Insituform® helyszínen kikeményedő tömlős csatornacső bélelési technológiával





Insituform® helyszínen kikeményedő tömlős csatornacső bélelési technológia



Az Insituform® helyszínen kikeményedő tömlős csatornacső bélelési technológia 
Rétegrend belülről kifelé: - belső PP, PE, vagy PU bevonat (0,7 – 1,0 mm vastag) – gyanta hordozó 
műfilc rétegek – külső PE, PP fólia
1. A csatornaszakasz/vezeték tisztítása, előkészítése
 ideiglenes szennyvíz terelés kiépítése, javítandó szakasz üzemen kívül helyezése (kiszakaszolás)
 csatornaszakasz kitisztítása, gyökérbenövések eltávolítása
 videofelvétel készítése a meglévő állapotról
 pontos felmérés (belső méretek)
2. A csatorna/vezeték szakasz felújítása feltárás nélküli Insituform® technológiával.
 az Insituform tömlő (műgyantával impregnált és polietilénnel kasírozott műfilc) üzemi gyártása 

a felmérés szerinti méretre (165 m)
 legyártott Insituform tömlő helyszínre szállítása konténerben, mélyhűtött, jegelt állapotban, 

falvastagság: 21 mm
 Preliner polietilén fólia bevitele (meglévő csatorna és Insituform tömlő között)
 Insituform tömlő bevitele a csatornába víznyomással
 vezetékben levő víztömeg felfűtés- hőn tartás- és visszahűtése tömlőt kikeményíti
 aknák felújítása (2 db)



3. Víztartási próba és laboratóriumi vizsgálatok:
 MSZ- EN 1610 norma szerint tömörségi víztartási próba 
 A beépített cső anyagából mintadarab vétel (aknánál)
 videofelvétel készítés a megvalósult állapotról



Szorosan illeszkedő bélelési megoldások PE csövek deformálásával: Compact-Pipe, Omega 

Liner, U-liner, Rolldown és Subline (AGRIAPIPE)

Rolldown eljárás
A Rolldown egy olyan eljárás, amely során béléscsőként egy szabványos PE csövet építünk be.
A beépítés végén a béléscső szorosan felfekszik a régi cső belső falára. Ehhez első lépésben az 
összehegesztett PE béléscsövet hengerek között áttoljuk, így az átmérője 10%-kal csökken. Így a 
zömített csövet könnyűszerrel behúzhatjuk a felújítandó vezetékbe. A PE béléscső visszaformázása a 
béléscső nyomás alá helyezésével történik (emlékező effektus).

Subline eljárás
A SUBLINE egy olyan eljárás, amelynek során vékonyfalú PE csövet építünk be szorosan illeszkedő 
béléscsőként. A beépítés első lépéseként az összehegesztett vékonyfalú PE csövet a helyszínen hideg 
állapotban összehajtjuk és a kialakított csőprofil megtartása érdekében rögzítő pántokkal látjuk el a 
behúzandó béléscsövet. A behúzás után az összehajtott béléscsövet vízzel megtöltjük és nyomás alá 
helyezzük. A nyomás hatására a PE cső körkörössé válik és szorosan nekifeszül a régi cső belső 
falának.
http://www.agriapipe.hu/szolgaltatasok/alakvaltozo#

http://www.agriapipe.hu/szolgaltatasok/alakvaltozo


Rolldown eljárás (AGRIAPIPE)



Subline eljárás (AGRIAPIPE)



Bp. I. Palota úti csatornarekonstrukció





Bp. I. Palota úti csatornarekonstrukció

 Jellemzően 50/75 ÜPE behúzás  63/95 T/t szelvénybe
 Ún. Wesselényi utcai módszerrel rátárás (boltozati repedés, szelvényben lévő közmű 

miatt(piros)
 Új nyomvonalon való építés (kis esés, közműhelyzet miatt)





Bp. I. Palota úti csatornarekonstrukció



Rekonstrukció nyomvonalban rátárással (Wesselényi utcai módszer)



Rekonstrukció új nyomvonal építésével, meglévő elbontásával





Bp. XIII. Dózsa György úti csatornarekonstrukció



Bp. XIII. Dózsa György úti csatornarekonstrukció



Köszönöm  figyelmet!
Thank you for your attention!

Jóllehet, a FŐMTERV mindent megtett annak érdekében, hogy a prezentáció keretében helytálló információkat 
nyújtson, a FŐMTERV, kapcsolt vállalkozásai, ezen társaságok munkavállalói, illetve tanácsadói a jogszabályok által 

lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárják felelősségüket minden olyan kárért, amely a prezentáció felhasználásából, 
vagy a jelen prezentáció esetleges hiányosságaiból származik.

♦

FŐMTERV does his utmost to ensure the accuracy of information. The Company, the Subsidiaries, and its employees and 
consultants shall not accept responsibility for any inaccuracy or incompleteness of this presentation. The Company, the 

Subsidiaries, and its employees and consultants will not be liable for any damages, losses or costs or expenses arising 
from lack of this presentation, or from use of this presentation.


