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M EG H Í V Ó 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
 

2022. március 23-án (szerda) 18.00 órakor 
 

ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom 
 

Az ülés helye:Gyáli Polgármesteri Hivatal –  Tárgyalóterem – földszint 4. (Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
 

Napirend: 
 

1. Javaslat „Tiszta udvar, Rendes ház” elismerő cím alapításárára és adományozására vonatkozó rendelet 
megalkotására 

2. Javaslat a gyáli 044/11 hrsz.-ú (Kőrösi út 53.) ingatlanon lévő hulladéklerakó korona magasságának 
emelésére vonatkozó tulajdonosi nyilatkozat kiadásával kapcsolatosan 

3. Javaslat a Gyál, Bartók Béla utca 93. szám (hrsz. 5031/1) alatti ingatlanra bejegyzett „kisajátítási eljárás 
megindult” bejegyzés törlésére 

4. Javaslat a gyáli 3407/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő víztorony tetőfelületén távközlési eszköz elhelyezésével 
kapcsolatos bérleti szerződés megkötésével (meghosszabbításával) kapcsolatosan 

5. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörére 
vonatkozó pályázat kiírására 

6. Javaslat a Bem J. utcai új köztemető temetőrendezési vázrajz módosításra 
7. Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására 
8. Javaslat a Gazdaház (főzőkonyha, iroda és műhely) építési engedélyének a Gyál Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft-re történő átruházására 
9. Javaslat „Gyál, ivóvízházat felújítása, tisztítása” tárgyú projekt megvalósítására 
10. Javaslat a Gyál, Bercsényi Miklós u. 9. szám, 2444 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásával 

kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
11. Javaslat a Gyál, Besztercei u. 41. szám, 5152/7 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásával 

kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
12. Javaslat a Gyál, Erdősor u. 198. szám, 4364/28 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásával 

kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
13. Javaslat a Gyál, 037/81 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásával kapcsolatos tulajdonosi 

nyilatkozat kiadására 
14. Javaslat az Invitech optikai hálózat építés Telenor, PE-0047 site – Gyál, víztorony című 

tervdokumentáció alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő közterülettel kapcsolatos tulajdonosi 
nyilatkozat kiadására 

15. Javaslat a Gyál, Tompa Mihály utca 1-23., Juhász Gyula utca 15-23., Könyves Kálmán utca 5-27. 
házszámok között kisfeszültségű szabadvezetékes elosztóhálózat rekonstrukciójával kapcsolatos 
tulajdonosi nyilatkozat kiadására 

16. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására: Gyál 8000, 8001, 8002, 
0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103,21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 
0107/33, 0107/34 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan (Később kerül kiküldésre) 

 

G y á l, 2022. március 17. 
 

 Erős József s.k. 
 a PGB elnöke 
A kiadmány hiteléül:  
2022. március 17. 
 
Tóth Istvánné 
bizottsági titkár 



Tárgy: Javaslat „Tiszta udvar, Rendes 
ház” elismerő cím alapításárára és 
adományozására vonatkozó 
rendelet megalkotására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A „Tiszta udvar, Rendes ház” elismerő cím (a továbbiakban: elismerés, vagy cím) életre hívásával ösztönözni 
szeretnénk a lakosságot a környezetük szebbé, rendezettebbé, kulturáltabbá tételére. A díjak kiosztásával 
elismerjük a jó példát mutató, erőfeszítéseket tevő magánszemélyeket, fentieken túl a helyi polgárokban 
erősítjük a környezettudatosságot, ugyanakkor az akció hozzájárul a városkép megjelenésének javításához is. 

Az elismerés adományozásával a díjazottak (maximum 10 fő/év) az épület homlokzatára erősítendő táblát és 
egyszeri bruttó 50 000.- Forint díjazást kapnak, melynek forrását az Önkormányzat a mindenkori éves 
költségvetésében biztosítja.   

A pályázati felhívást a Képviselő-testület hirdeti meg évente egy alkalommal, április 30. napjáig. A pályázati 
felhívásról szóló döntéssel egy időben – a Képviselő-testület Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottságának 
(a továbbiakban: KKB) javaslata alapján – a Képviselő-testület dönt a pályázatokat elbíráló háromtagú szakmai 
bíráló bizottság (a továbbiakban: Bíráló bizottság) összetételéről. 

A pályázatok elbírálása során a lakóházak előtti és körüli zöldfelület rendezettségét, tisztaságát, a épületek 
küllemét, saját kialakítású kertet, gondozott, parkosított, virágos ingatlanokat, az esztétikus összképet értékelné a 
Bíráló bizottság, melynek során nem az anyagi háttérre, hanem az egyedi, ötletes kertészeti megoldásokra, 
valamint a környezettudatosság megjelenésére szentelné a figyelmet. 

A cím adományozásával célunk, hogy Gyál lakóterületei és magántulajdonú zöldfelületei a közterületekhez 
hasonlóan, folyamatosan karbantartott és rendezett megjelenésűek legyenek. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § alapján készített hatásvizsgálat az 
előterjesztés 2. melléklete. 

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (3) bekezdése alapján. 

Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet 
megtárgyalását követően szíveskedjen döntését meghozni, és az 1. melléklet szerinti rendeletet elfogadni. 

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 

Az előerjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina aljegyző 

 

Gyál, 2022. március 1. 
 
 Nagy József Elek 
 polgármester 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

Mitku-Orosz Krisztina 
                    irodavezető 
Mellékletek: 

1. A megalkotandó rendelet tervezete 
2. Hatásvizsgálatai lap a rendeletalkotáshoz 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

A „TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ” ELISMERŐ CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS 
ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdésének a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el: 

1. Az elismerő cím alapítása 

1. § 

(1) Gyál Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi környezet szépítése, a település esztétikus képének 
kialakítása, kulturált lakókörnyezetének fejlesztése terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény 
elismerésére „Tiszta udvar, rendes ház” (a továbbiakban: elismerő cím) elismerést alapít. 

(2) A Képviselő-testület az elismerő címet évente egy alkalommal a 2. §-ban meghatározottaknak 
megfelelően adományozhatja az elismerésre érdemes ingatlanok tulajdonosainak. 

2. § 

Az elismerő cím adományozható Gyál város teljes közigazgatási területén található ingatlanok 
tulajdonosainak, akinek ingatlanán elhelyezkedő családi háza, társasháza, valamint kertje, udvara (a 
továbbiakban együtt: ingatlan), illetve az ingatlan előtti közterület megjelenésében harmonikusan, 
esztétikusan illeszkedik a környezetéhez, és hozzájárul Gyál város esztétikusabb látképéhez. 

2. Eljárási szabályok, pályázat benyújtás, a döntés előkészítése 

3. § 

(1) Az elismerő cím elnyerésére a pályázati felhívást a Képviselő-testület hirdeti meg évente egy 
alkalommal, április 30. napjáig. A pályázati felhívásról szóló döntéssel egy időben – a Képviselő-
testület Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottságának (a továbbiakban: KKB) javaslata alapján 
– a Képviselő-testület dönt a pályázatokat elbíráló háromtagú szakmai bíráló bizottság (a 
továbbiakban: Bíráló bizottság) összetételéről. 

(2) Az elismerő címre az ingatlanok tulajdonosai pályázhatnak minden év május 31. napjáig a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Szervezési és Humánpolitikai Irodáján (a 
továbbiakban: Iroda) az 1. melléklet szerinti jelentkezési lap benyújtásával. 

4. § 

(1) A pályázati határidő lejártát követő tíz napon belül az Iroda gondoskodik a jelentkezési lapok 
Bíráló bizottság tagjai részére történő átadásáról. 

(2) A Bíráló bizottság tagjai a 2. melléklet szerinti értékelési szempontsor alapján helyszíni ellenőrzés 
során értékelik a pályázatokat. A Bíráló bizottság az egyes pályázók értékelő lapjait összesíti, mely 
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keretében átlagolja az egyes pályázók elért pontszámait. Az egyes pályázók végeredményét a Bíráló 
bizottság százalékos formában állapítja meg. A végeredményt tartalmazó dokumentumot a Bíráló 
bizottság minden év augusztus 21. napjáig visszajuttatja az Irodához. 

(3) A (2) bekezdés szerinti végeredményt tartalmazó dokumentum alapján az elismerő cím 
adományozásáról szóló döntés előterjesztését az Iroda végzi. 

3. Az elismerő cím adományozása, díjazása 

5. § 

(1) Az elismerő cím adományozásáról és visszavonásáról a Képviselő-testület dönt a KKB javaslata 
alapján minden év szeptember hónapban esedékes rendes ülésén. 

(2) Az elismerő cím évente legfeljebb a tíz legmagasabb százalékot elérő pályázónak adományozható. 
Az elismerő cím adományozásához az elérhető pontok legalább 70%-át meg kell szerezni. 

(3) Az elismerő címet nyert pályázók a Képviselő-testület döntését követően írásban értesítést 
kapnak. 

(4) Az elismerő címet a KKB elnöke ünnepélyes keretek között adja át a nyertes pályázóknak. 

6. § 

(1) Az elismerő címet elnyert ingatlan tulajdonosa egy a „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú, 20 cm*30 
cm nagyságú, az elismerő cím adományozásának évét, és „Gyál” feliratot tartalmazó, falra szerelhető 
táblát kap. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti táblát az elismerő címmel érintett ingatlan közterület felé eső 
homlokzatára kell rögzíteni. Az elismerő cím elnyerését követően a tábla ingatlanon történő 
elhelyezéséről az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. 

(3) Az elismerő címet elnyert pályázó egyszeri bruttó 50 000.- Forint díjazásban részesül, melynek 
forrását az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 

7. § 

(1) Az elismerő cím elnyerését követő öt éven belül az elismerő címmel érintett ingatlanra 
vonatkozóan új pályázat nem nyújtható be. 

(2) Az elismerő címet elnyert ingatlanokról és ingatlantulajdonosokról a Hivatal nyilvántartást vezet. 

8. § 

(1) Érdemtelenné válik az elismerő címre az, akinek az elismerő címmel érintett ingatlana 
rendezetlenné, elhanyagolttá válik, parlagfűvel fertőzött lesz. 

(2) A KKB saját hatáskörében vagy hozzá érkezett kezdeményezés alapján felülvizsgálhatja a 
korábban adományozott elismerő címet. Amennyiben a díjazott ingatlan tulajdonosa érdemtelenné 
válik az elismerő címre, a KKB kezdeményezheti a Képviselő-testületnél az elismerő cím 
visszavonását. 
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4. Záró rendelkezések 

9. § 

Ez a rendelet 2022. április 5-én lép hatályba.  
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1. melléklet 

Beküldési cím: 

Beküldési határidő: 

MÁJUS 31. 

Gyáli Polgármesteri Hivatal  

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

Jelentkezési lap 

a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím elnyerésére 

A pályázó (ingatlantulajdonos) adatai: 

1. Neve: 

2. Lakcíme: 

3. Telefonszáma: 

4. Elektronikus levelezési címe: 

A pályázatra nevezett ingatlan adatai: 

1. Címe: 

2. Helyrajzi száma: 

A pályázatra nevezett ingatlan rövid leírás, a pályázat indoklása: 

Aláírásommal beleegyezem, hogy a Szakmai bíráló bizottság tagjai előre egyeztetett időpontban 
helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizzék, hogy a pályázatra nevezett ingatlan megfelel-e 
pályázati feltételeknek, és értékeljék az ingatlant. 

Gyál, 20….. május „ „. 

ingatlantulajdonos aláírása 

Adatkezelési nyilatkozat 

Kijelentem, hogy személyes adataim kezeléséről tájékoztatásban részesültem, a vonatkozó 
Adatkezelési tájékoztatót – www.gyal.hu/adatvedelem – megismertem, és megértettem, annak 
tartalmát elfogadom. Hozzájárulok a jelentkezési lapban szereplő adatoknak a „Tiszta udvar, rendes 
ház” elismerő cím elnyerésére vonatkozó eljárás során történő felhasználásához. 

Gyál, 20……… május „ „ 

ingatlantulajdonos aláírása  
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2. melléklet 

Értékelési szempontsor 

a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím elnyerésére 

1. Építmény állapota pont 

2. Ingatlan előtti közterület rendezettsége pont 

3. Melléképület(ek) rendben tartása pont 

4. Állattartás megfelelősége pont 

5. Udvar, kert rendezettsége pont 

6. Virágosítás, balkon, konyhakert állapota pont 

7. Hulladékgyűjtés-, és tárolás pont 

8. Kertíés, és kapu állapota pont 

9. Tisztaság pont 

10. Ötletesség, egyediség pont 

11. Összkép, összbenyomás pont 

Értékelési pontszám pont 

Minden szempont 1 ponttól 10 pontig terjedő skálán pontozható, ha valamely szempont nem 
értelmezhető, nem releváns, akkor az a szempont nem kap pontot (pl. ha nincs állattartás, vagy nincs 
melléképület). Az összpontszámot annyival kell osztani, ahány szempontot a Bíráló bizottság tagja 
értékelt, és így kapjuk meg az értékelési pontszámot (két tizedes számjegyre kerekítve).
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Végső előterjesztői indokolás 

1. Társadalmi hatás: A lakosság motiválása a környezetük szebbé, rendezettebbé, 
kulturáltabbá tételére. Az ingatlan előtti közterület gondozása megjelenésében 
harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetéhez, és hozzájárul Gyál város 
esztétikusabb látképéhez. 

2. Gazdasági, költségvetési hatás: Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzati 
költségvetésre 2022. évtől maximális 500 000.- Ft/év kiadásnövekedést jelent. 

3. Környezeti következményei: A gyáli lakosok lakóingatlanuk szépítésével nem csupán a 
városképet, megjelenését emelik, hanem az őket körülvevő környezetük ápolásával 
járulnak hozzá a zöldfelület gazdálkodás sikeréhez. Egyúttal szemléletformáló hatással 
bíró tevékenység, hiszen a folyamatos művelés és zöldfelület karbantartás a jövő 
generációk részére is példamutató értékű lesz. 

4. Egészségi következményei: A zöldfelület rendszeres karbantartása hozzásegítheti a várost 
a minden évben kialakuló irritációt okozó pollenkoncentráció alacsony szinten való 
tartásához. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet módosításával a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal (illetékes irodájának) adminisztratív terhei jelentősen nem 
változnak. 

6. Megalkotásának szükségessége: Cél Gyál közigazgatási területén élő lakosság 
motiválása, szemléletformálása, egyúttal az, hogy a város lakóterülete, a 
magántulajdonban lévő zöldfelületek a közterületekhez hasonlóan, folyamatosan 
karbantartott és rendezett megjelenésűek legyenek. 

7. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: nem ismert. 

8. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: jelenleg 
is rendelkezésre állnak. 



2. melléklet 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

A „TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ” ELISMERŐ CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK 
RENDJÉRŐL SZÓLÓ 

 ./2022.(.) önkormányzati rendelethez 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

I. Társadalmi hatás: A lakosság motiválása a környezetük szebbé, rendezettebbé, 

kulturáltabbá tételére. Az ingatlan előtti közterület gondozása megjelenésében 

harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetéhez, és hozzájárul Gyál város 

esztétikusabb látképéhez. 

II. Gazdasági, költségvetési hatás: Az előterjesztésben foglalt tervezet az 

önkormányzati költségvetésre 2022. évtől maximális 500 000.- Ft/év 

kiadásnövekedést jelent. 

III. Környezeti következményei: A gyáli lakosok lakóingatlanuk szépítésével nem 

csupán a városképet, megjelenését emelik, hanem az őket körülvevő környezetük 

ápolásával járulnak hozzá a zöldfelület gazdálkodás sikeréhez. Egyúttal 

szemléletformáló hatással bíró tevékenység, hiszen a folyamatos művelés és 

zöldfelület karbantartás a jövő generációk részére is példamutató értékű lesz. 

IV. Egészségi következményei: A zöldfelület rendszeres karbantartása hozzásegítheti 

a várost a minden évben kialakuló irritációt okozó pollenkoncentráció alacsony 

szinten való tartásához. 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet módosításával a Gyáli 

Polgármesteri Hivatal (illetékes irodájának) adminisztratív terhei jelentősen nem 

változnak. 

VI. Megalkotásának szükségessége: Cél Gyál közigazgatási területén élő lakosság 

motiválása, szemléletformálása, egyúttal az, hogy a város lakóterülete, a 

magántulajdonban lévő zöldfelületek a közterületekhez hasonlóan, folyamatosan 

karbantartott és rendezett megjelenésűek legyenek. 

VII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: nem ismert. 

VIII. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

jelenleg is rendelkezésre állnak. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tárgy: Javaslat a gyáli 044/11 hrsz.-ú (Kőrösi 
út 53.) ingatlanon lévő hulladéklerakó korona 
magasságának emelésére vonatkozó tulajdonosi 
nyilatkozat kiadásával kapcsolatosan 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a gyáli 044/11 hrsz.-ú „kivett szemétlerakó telep” megnevezésű 
(Gyál, Kőrösi út 53.) külterületi ingatlan. 
 
A Gyáli Hulladékkezelő Központ üzemeltetője az FCC Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. - 
a mellékelt „depómagasítás engedélyezés” tárgyú kérelemben leírtak szerint – jelezte, hogy szándékában áll a Gyál, 
Kőrösi út 53. szám alatti telephelyén található hulladéklerakó koronamagasságát - az illetékes hatóságnál - a 
jelenlegi 30 méteres magasságról 45 méterre módosítani. A depómagasítás az előzetes becslések alapján 5-10% 
többlet elhelyezést jelent. 
 
A módosítás alátámasztására szolgáló tanulmány elkészítésének költsége nagyságrendileg 50 millió Ft. 
Az összegre való tekintettel a tanulmány megrendeléséhez szükséges a tulajdonos jóváhagyása, amelynek része egy 
nyilatkozat Gyál Város Önkormányzata részéről, hogy amennyiben a koronamagasság növelés technikailag 
megvalósítható, akkor nem gördít akadályt a kivitelezés elé és szükség esetén módosítja a Helyi Építési Szabályzatot. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt kérelem és fentiek ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testülete 
 
a.) hozzájárul, hogy az FCC Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. - Gyál Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő - a gyáli 044/11 hrsz.-ú ingatlanon található hulladéklerakó korona 
magasságát 30 méterről 45 méterre növelje az alábbiak feltételekkel: 

• amennyiben a koronamagasság növelés technikailag megvalósítható, és 
• a korona magasság emeléséhez szükséges Helyi Építési Szabályzat módosításának tervezési költségét az FCC 

Magyarország Kft. vállalja. 
  
b.) E tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 
 
Határidő: 2022. április 15.- a határozat megküldésére 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István főépítészi irodavezető 
 
Gyál, 2022. március 3. 
 
            Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tárgy:  Javaslat a Gyál, Bartók Béla utca 93. 
szám (hrsz. 5031/1) alatti ingatlanra bejegyzett 
„kisajátítási eljárás megindult” bejegyzés 
törlésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Dr. Tombácz Endre Mihály, Gyál, Bartók Béla utca 93.szám alatti lakos, mint a gyáli 5031/1 hrsz.-ú, Gyál, 
Bartók Béla utca 93. szám alatti ingatlan 3/6-od társtulajdonosa azzal a kérelemmel fordult hivatalunkhoz, hogy a 
tulajdoni lap III. rész 2. pontjában, 5542/1983. számú bejegyző határozat alapján bejegyzett „önálló szöveges bejegyzés 
a kisajátítási eljárás megindult. Jogosult: Nagyközségi Tanács VB. Gyál” bejegyzést törlésére szükséges törlési engedélyt 
adjuk ki. 

Tárgyi területrész rendezése még az 1980-as években megtörtént, Gyál város településrendezési eszközei alapján 
nincs semmilyen kisajátítási eljárásra vonatkozó tervezet. A tulajdoni lapra bejegyzett kisajátítási eljárás megindítására 
vonatkozó bejegyzés törlésének nincs akadálya. 

 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

a) a gyáli 5031/1 hrsz-ú, Gyál Bartók Béla utca 93. szám alatti ingatlan tulajdoni lap III. rész 2. pontjában 
bejegyzett „önálló szöveges bejegyzés a kisajátítási eljárás megindult. Jogosult: Nagyközségi Tanács VB. 
Gyál” bejegyzést törli 

b) felhatalmazza a Polgármestert a törléshez szükséges nyilatkozat aláírására és az egyéb szükséges intézkedések 
megtételére  

 
Határidő: 2022. május 31. 
Felelős:  Polgármester 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2022. március 02. 
 
 
          Pápai Mihály 
          polgármester 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem + tulajdoni lap 

 



Tárgy: Fwd: törlési kérelem
Feladó: Rozgonyi Erik- <rozgonyi.erik@gyal.hu>
Dátum: 2022.02.22. 11:55
Címze�: Kiss István <kiss.istvan@gyal.hu>, Szabóné Kovács Anikó <szabone.kovacs.aniko@gyal.hu>

-------- Továbbíto� üzenet --------
Tárgy:törlési kérelem

Dátum:Tue, 22 Feb 2022 11:36:42 +0100
Feladó:szimbad01@t-online.hu

Címze�:jegyzo@gyal.hu

Tisztelt Jegyző Úr

Törlési kérelem!

A házunk (Gyál Bartók Béla u. 93) tulajdoni lapján van egy 39-éves bejegyzés:

Tulajdoni lap másolatok mellékelve.

Amikor 1990-ben megve�ük a házat az önkormány jelezte, hogy már nincs ilyen eljárás,
ne foglalkozzak vele.

Nem is volt probléma, de most eladjuk a házunkat és �szta helyzetet kellene teremteni.
Kérem, hogy egy törlési engedélyt készítsenek számunkra, hogy földhivatal részére el
tudjuk küldeni.

Üdvözle�el
dr. Tombácz Endre

Mentes a vírusoktól. www.avg.com
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Tárgy: Javaslat a gyáli 3407/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő víztorony 
tetőfelületén távközlési eszköz elhelyezésével kapcsolatos bérleti 
szerződés megkötésével (meghosszabbításával) kapcsolatosan 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzat tulajdonát képezi a gyáli 3407/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő víztorony. A víztorony 
tetőfelületén már több távközlési eszköz került elhelyezésre, melyek üzemeltetőivel (Magyar Telekom Nyrt., Pannon Gsm 
Távközlési Rt., Vodafone Magyarország Mobil Távközlés Rt.) bérleti szerződéseket kötöttünk. 
 
 Gyál Város Önkormányzata 2015.07.17-én bérleti szerződés kötött a Hiteles Kft.-vel (székhely: 2300 Ráckeve, 
Liliom u.4.), mint távközlési vállalkozással, az adatátviteli szolgáltatás üzemeltetéséhez antenna tartó állványzatok 
elhelyezése céljából. A felszerelt eszközökkel elsődlegesen a DPMV Zrt. adatátviteli rendszerét üzemelteti, ezért a bérleti 
díj 100.000.- Ft. + ÁFA/év összegben lett meghatározva. A bérleti szerződés 2020. július 31 napjáig volt érvényben. 
 

A DPMV Zrt.-vel telefonon történt egyeztetés alapján az adatátviteli rendszerének egy részét továbbra is a Hiteles 
Kft. üzemelteti, de időközben egy új cég, az ActivCom Kft. is részt vesz az adatátviteli rendszer üzemeltetésében. 
 
 A Hiteles Kft. ügyvezetője Mikola Péter 2022. február 17-én megkereste hivatalunkat a bérleti szerződés 
megújítása céljából, melyhez csatolta az általuk javasolt szerződéstervezetet. 
 
 Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete: 
 

a) a víztorony műtárgy tetőfelületén adatátviteli szolgáltatás (elsődlegesen a DPMV Zrt. adatátviteli rendszerének) 
üzemeltetéséhez, antenna tartó állványzatok elhelyezése céljából a Hiteles Kft.-vel (székhely: 2300 Ráckeve, 
Liliom u.4.) új bérleti szerződést köt visszamenőleg 2020. augusztus 01-től határozatlan időre. A bérleti díj 2020. 
augusztus 1-től 2022. december 31-ig évi 120.000.-Ft + ÁFA, amely összeg 2023. január 1-től minden naptári 
év első napjától a KSH által előző évre közzétett átlagos fogyasztói árindex mértékével növekszik. 

b) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Határidő: 2022. április 15.-a szerződéskötésre 
Felelős:  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabóné Kovács Anikó irodavezető-helyettes 
 
 
Gyál, 2022. március 03. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld szerződés tervezet 
  1 pld eredeti bérleti szerződés 
  1 pld tulajdoni lap 



Tárgy: Re: Fwd: Víztoronyra elhelyeze� internet hozzáférés doboz
Feladó: Mikola Péter <info@kevenet.hu>
Dátum: 2022.02.17. 11:36
Címze�: <foepitesz@gyal.hu>
CC: <szabo.jozsefne@gyal.hu>

Tisztelt Címzettek!

Csatolom a bérleti szerződés megújításához a szerződés tervezetet.

Sárgával kiemelve a változások.

Ezek:

- Az előzmények összefoglalója

- 20%-os egyszeri díjkorrekció

- Egyéb átfogalmazások a meglévő bérlemény miatt

Fontos, hogy meglévő bérleményről van szó.

Kérem nézzék át és egyeztessünk róla.

Tisztelettel szorgalmazom a szerződés mielőbbi újrakötését.

Köszönettel:

Mikola Péter

-- 
Mikola Péter
CEO, Kevenet Cégcsoport
Web: www.kevenet.hu

Mellékletek:

HitelesK�-Gyal_szerz_2022.doc 28,0 KB
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Szerződés 
 

mely létrejött egyrészt Gyál Város Önkormányzata (Gyál, Kőrösi út 112-114., képviseli 
Pápai Mihály polgármester), a továbbiakban: Bérbeadó – másrészt a Hiteles Kft. (8788 Sénye, 
Felsőhegy u. 1, adószám: 12214138-2-13, képviseli Mikola Péter ügyvezető), a továbbiakban: 
Bérlő között. 

 
 
Előzmények 
 
A felek 2015.07.17-én kötöttek szerződést, melynek értelmében a Bérbeadó a Bérlő 

rendelkezésre bocsájtotta a tulajdonában lévő Gyál, Dobó Katica u. - Arany J. u. - Széchenyi. 
u. kereszteződésében található, 3407/2 HRSZ alatt lévő víztorony műtárgy tetőfelületének egy 
részét a Bérlő által üzemeltetett távközlési eszközök elhelyezésére. 

A szerződés annak 4. pontja szerint 2020.07.31. napjáig határozott időre jött létre, viszont 
a bérlemény továbbra is fennáll és a felek közös akarata a bérleti szerződés megújítása. 

 
A szerződés tárgya 
 
1. A Bérbeadó a Bérlő részére bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonában levő Gyál, Dobó Katica u. - Arany J. u. - Széchenyi. 
u. kereszteződésében található , 3407/2 HRSZ alatt lévő víztorony műtárgy tetőfelületének a 
szerződés mellékletében feltüntetett részét távközlési eszközök elhelyezése céljából. A Bérlő 
tudomásul veszi, hogy a bélremény nem kizárólagos, azon a szerződés megkötésekor más 
bérlőknek is találhatók eszközeik. 

 
2.  Az 1. pontban körülírt bérleményt a Bérbeadó korábban a Bérlő rendelkezésére 

bocsátotta, azt a Bérlő 2015.07.17-e óta folyamatosan használja. 
 
3. A Felek a bérleti díjat 120 000 Ft + ÁFA/év összegben állapítják meg 2020. 08. 01-től 

2022. december 31-ig. Ezen összeg 2023. január 1-től minden naptári év első napjától a KSH 
által előző évre közzétett átlagos fogyasztói árindex mértékével növekszik. 

 
4.  A bérleti jogviszony visszamenőlegesen 2020.08.01-től jön létre határozatlan időre, de 

szerződő felek azt százhúsz napos határidővel, indoklás nélkül felmondhatják. 
 
5.  A bérlemény bérleti jogviszonyát rendkívüli felmondási ok esetén mind Bérbeadó, 

mind Bérlő rendkívüli felmondással felmondhatja. A rendkívüli felmondást írásban kell 
megtenni. 

5.1. Rendkívüli felmondási okoknak minősülnek különösen az alábbiak: 
5.1.1. ha Bérlő a fizetési kötelezettségének teljesítésére megállapított időpontig fizetési 

kötelezettségét nem teljesíti, a Bérbeadó köteles a Bérlőt - a következményekre 
figyelmeztetéssel - teljesítésre írásban felszólítani. Ha a Bérlő a felszólításnak 30 napon belül 
nem tesz eleget, a Bérbeadó további 15 napon belül írásban felmondással élhet 

5.1.2. ha Bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges 
kötelezettségét nem teljesíti, a Bérbeadó a határidőt követő 15 napon belül írásban 
felmondással élhet 

5.1.3. ha Bérlő - ideértve alkalmazottait is - a Bérbeadóval, az ingatlan további bérlőivel 
vagy a szomszédos ingatlanok tulajdonosaival, lakóival szemben az együttélés 
követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsít, a Bérbeadó köteles a 
Bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a magatartás megszüntetésére vagy 
megismétlésétől való tartózkodásra a tudomásra jutástól számított 15 napon belül írásban 
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felszólítani. A felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásától vagy megismétlésétől 
számított 15 napon belül írásban kell közölni  

5.1.4. ha Bérlő a bérleményt rendeltetésétől eltérő célra használja, annak állagában kárt 
okoz, azt rongálja 

 5.1.5. amennyiben az 1. pontban megjelölt bármely bérlemény tulajdonjogában változás 
áll be a tekintetben, hogy a Bérbeadónak a bérlemény feletti tulajdonjoga megszűnik – 
önkormányzati tulajdonból kikerült ingatlan vonatkozásában- a Bérbeadó rendkívüli 
felmondással élhet, Bérlő pedig csere ingatlan biztosítása nélkül köteles ezt tudomásul venni 

5.1.6. ha Bérlő megszegi az átláthatóságra és beszámolási kötelezettségre vonatkozó, jelen 
szerződés 16-19. pontjaiban említett követelményeket 

5.1.7. Bérlő gyakorolhatja rendkívüli felmondási jogát, amennyiben a bérlemény a 
rendeltetésszerű - szerződés céljának megfelelő- használatra alkalmatlan.  

 
Vis Major esetén a felek közötti szerződés abban az esetben szűnik meg, ha a bérlemény 

rendeltetés szerű használatra alkalmatlanná válik. Ebben az esetben bármely fél azonnali 
tájékoztatási kötelezettséggel bír a másik felé. A szerződés megszűnésének napja a 
tájékoztatás tudomásul vétele. 

 
6. A bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Bérlő nem tarthat 

igényt Bérbeadó részéről más ingatlan( felület) bérbeadására. 
 
7. Bérlő 2015.07.14. napján lépett a bérlemény birtokába. A 2020.08.01-2022.02.28. 

időszakra jutó 20 havi bérleti díjat (20/12*120 000= 200 000 Ft + ÁFA) a Bérlő a 
szerződéskötés követően a Bérbeadó által kiállított számla alapján 15 napon belül téríti. 

 
8. A bérlemény bérleti díját Bérbeadó az 3. pontban rögzítettek szerint állapítja meg.  
8.1. A bérleti díjat a 3. pontban meghatározott összeg szerint Bérbeadó negyedéves 

bontásban számlázza Bérlő felé, aki azt a számla kézhezvételét követő 30 napon belül 
átutalással fizeti meg a Bérbeadó fent megjelölt bankszámlaszámára. Késedelmes fizetés 
esetén a késedelemmel érintett napokra a Bérlő köteles a bérleti díjon felül a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) rögzített késedelmi 
kamatot fizetni. 

 
9. Bérlő a szerződés keretében köteles egyeztetni minden tartószerkezet telepítést a 

bérleményt használó valamennyi bérlővel. 
 
10.  Bérlő köteles a bérleményt rendeltetésszerűen használni, karbantartani, a 

szokásos mértéket meg nem haladó felújítási munkákat elvégezni. Amennyiben a Bérlő a 
bérleményben vagy annak szerelvényeiben olyan hibát észlel, amelynek kijavítási költségeit a 
Bérbeadó köteles viselni, a javítás szükségességéről a lehető legrövidebb időn belül köteles 
értesíteni a Bérbeadót.  

 
11. A Bérlő a bérleti jogviszony fennállása alatt a bérleti jogot csak a Bérbeadó írásos 

engedélye alapján ruházhatja át másra. 
 
13. Bérlő a bérleményhez való hozzáféréskor köteles alkalmazkodni a DPMV ZRt belső 

szabályzataihoz. 
 
14. A bérleményen levő felszerelési tárgyakért a Bérbeadó felelősséget nem vállal.  
 
15. A Bérbeadó vállalja, hogy a bérleményen a 2400-2483MHz, 5000-6000MHz, 24-

24,3GHz szabad frekvenciát használó eszközök számára a zajvédettség biztosítása miatt 
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további bérlőknek eszköz telepítési lehetőséget nem biztosít. Ez alól kizárólag az 
önkormányzat telepítendő térfigyelő rendszeréhez tartozó eszközök képeznek kivételt. 

 
16. A szerződés megkötésének a feltétele, hogy Bérlő a hatályos jogszabályok szerint 
átlátható szervezetnek minősül, ennek megfelelően a szerződés aláírásával nyilatkozik 
arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 3. 
§ (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.  Bérlő tudomásul veszi, 
hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.  
 
17. Bérlő tudomásul veszi, hogy a szerződésre az Nvt. alábbi rendelkezéseit kell 
alkalmazni: 
„11.§ (11) Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan 
természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti 
vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy 
a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, 
adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti. 
b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi 
rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, 
c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló 
harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek 
részt.” 
A fentieknek megfelelve Bérlő kötelezi magát arra, hogy évente egyszer, tárgyév október 
31-ig köteles jelenteni az Önkormányzat felé a használatában lévő vagyont érintő 
változásokat. Bérlő a használatába átadott vagyont érintő lényeges változásokat a változás 
bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak. 
 
18. Az Nvt. 11. § (12) bekezdése alapján a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó 
szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a 
nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy 
közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon 
hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már 
nem minősül átlátható szervezetnek.  
 
19. Az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet tulajdonosi 
szerkezetében a 3. § (1) bekezdés 1. pontjától eltérő változást a nemzeti vagyon 
hasznosítására a hasznosítóval közvetlenül megkötött szerződésben a hasznosításba adót 
megillető, valamint a (11) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekkel kötött 
szerződésekben a hasznosításba adóval közvetlen jogviszonyban álló személyt megillető 
rendkívüli felmondási okként rögzíteni kell. 
A fentieknek megfelelően Bérlő tudomásul veszi, hogy a fenti jogszabályban foglaltak 
szerint a bérbeadót rendkívüli felmondási ok illeti meg. 
A fenti jogszabálynak történő megfeleltetés érdekében Bérlő kötelezi magát arra, hogy 
minden év december 20. napjáig írásban nyilatkozik arról, hogy továbbra is átlátható 
szervezetnek minősül, tulajdonosi szerkezetében nem történt változás, illetve ha történt, 
akkor a változás során az új tag is megfelel az átláthatósági követelményeknek. 
 
20. Jelen bérleti szerződés csak írásban a szerződő felek cégszerű aláírásával módosítható. 
 
21. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben 

a Polgári Törvénykönyv bérleti szerződésre vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
22. Felek az esetleges nézeteltéréseiket békés úton rendezik. 



 - 4 - 

 
A Felek a jelen szerződést kölcsönös átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben helybenhagyólag írják alá. 
 
 
 
 
Gyál, 2022. 03.31. 
 
 
 
 
 
 
 Bérbeadó képviseletében Bérlő képviseletében 
 Pápai Mihály polgármester Mikola Péter 
 Gyál Város Önkormányzata ügyvezető igazgató 
 
 
    
  
Jogi ellenjegyzés: 
 
 
   Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
  Mitku-Orosz Krisztina Pénzügyi és Adó Iroda irodavezető 
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Tárgy: Javaslat a Gyál Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
ügyvezetői munkakörére vonatkozó 
pályázat kiírására 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 145/2017. (VI.29.) sz. határozatával 2017. szeptember 1. 
napjától kezdődően 2022. augusztus 31-ig tartó 5 éves határozott időtartamra Zsigovits Gábort bízta meg a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak az ellátásával.  
 
Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy Zsigovits Gábor ügyvezetői jogviszonyának közelgő lejártára 
tekintettel a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására a jelen 
előterjesztés melléklete szerinti pályázatot írja ki. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a jelen előterjesztés mellékleteként feltüntetett pályázatot 
írja ki a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörének a betöltésére és 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Márki Tímea irodavezető-helyettes 
 
 
Gyál, 2022. február 17.  
 
 
 
 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 



Pályázat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére 
 

Pályázati kiírás 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 44., 
továbbiakban: Társaság) ügyvezetői munkakörének betöltésére. 
 
A Társaság Gyál Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) egyszemélyes 
tulajdonában lévő gazdasági társaság. 
 
A Társaság főbb tevékenységi körei, feladatai: 
 önkormányzati vagyonkezelés és vagyonhasznosítás, 
 önkormányzat vagy önkormányzati cég által beadható pályázatok figyelése, beadása, 

koordinálása, projektmenedzsmenti feladatok ellátása, 
 önkormányzati beruházások szervezése, lebonyolítása, 
 városüzemeltetési közfeladatok ellátása, 
 helyi közutak fenntartása, 
 közterület-fenntartás, 
 köztemető üzemeltetése, 
 közhasznú foglalkoztatás, 
 közétkeztetés, 
 ebrendészeti feladatok ellátása. 

 
Az ügyvezető feladata: 
Az ügyvezető a feladatokat megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében látja el, a Társaságot 
egyszemélyi felelős vezetőként irányítja a megbízási/munkaszerződésben, az Alapító Okiratban és az 
alapítói határozatokban rögzítettek szerint. 
 
A jogviszonyra vonatkozó egyes paraméterek: 
A jogviszony időtartama:  határozott idejű, a megválasztástól számított 5 év időtartamú, 

munkaviszony esetén 3 hónap próbaidővel.  
Foglalkoztatás jellege:   teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye:   a Társaság székhelye: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 44. 
A munkába lépés napja:  a munkakör 2022. szeptember 1-től tölthető be. 
Bérezés: a megbízási díj, ill. a munkabér megállapítása a felek közötti 

megállapodás alapján történik.  
 
Pályázati feltételek: 
 cselekvőképesség, 
 büntetlen előélet, 
 felsőfokú műszaki végzettség. 

 
A pályázat elbírálása során előnyt jelent: 
 szakirányú (önkormányzati vagyonhasznosítási, településüzemeltetési) munkakörben szerzett 

szakmai tapasztalat, 
 önkormányzati vagyonhasznosítás, ill. településüzemeltetés területén működő társaság 

vezetőjeként szerzett szakmai gyakorlat, 
 közbeszerzési jártasság, 
 pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat, 
 helyismeret. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 részletes szakmai önéletrajz, 



 szakmai vezetői program, 
 nyilatkozat a foglalkoztatás módjáról, 
 a megbízási díjjal/munkabérrel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos elképzelések, 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
 a képesítést és az előnyt jelentő kompetenciákat igazoló okiratok egyszerű másolata, 
 a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:115.§ (1) bekezdése alapján tett összeférhetetlenségi 

nyilatkozat,  
 a 2011. évi CLXXV. törvény 39.§ (1) bekezdésében említett összeférhetetlenségi esetek fenn 

nem állására vonatkozó nyilatkozat, 
 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők annak tartalmát 

megismerhetik, az abban foglalt adatokat kezelhetik. 
 
A pályázat benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos egyéb információk: 
A pályázat benyújtásának határideje:   2022. május 31. 
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot Gyál Város Polgármesterének címezve, 

postai úton (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) vagy 
személyesen a Polgármesteri Hivatalban lehet 
benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „ügyvezetői 
pályázat”. 

A pályázat elbírálásának a módja, rendje: a döntést Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint alapító a pályázat benyújtási 
határidejének lejártát követő ülésén, a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság javaslata alapján, minősített 
többséggel hozza meg. A döntésről a pályázók írásbeli 
értesítést kapnak.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  - az Önkormányzat honlapja (www.gyal.hu) 
 - az Önkormányzat hivatalos lapja: a Gyáli Mi Újság 
 - a Társaság honlapja (www.varosuzemeltetes-gyal.hu 
 - Williams Televízió 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan tájékoztatást nyújt: Pápai Mihály polgármester, telefonszám: 
06-29/540-932 
 
 
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné 
nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja 
elbírálás alá. Minden pályázó a saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a 
pályázat elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő pályázói költséget nem térít meg. A 
pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve 
kötelezőnek elfogad.  
 
 
Gyál, 2022. március 30. 
 
 
 
 

 Pápai Mihály 
 Gyál Város Önkormányzata 
 



Szám: 37/2022. 
 
 Tárgy: Javaslat a Bem J. utcai új köztemető 

temetőrendezési vázrajzának módosításra 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2000.(IV.03.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 
megfelelően a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el a köztemetők 
üzemeltetését. A Bem József utcai új köztemetőben szükséges új parcellák kialakítása, ugyanis a 
jelenleg érvényben lévő temetőrendezési tervben meghatározott parcellákban az elérhető sírhelyek 
száma jelentősen lecsökkent. 
A folyamatos működés biztosítása érdekében elkészült a mellékletként csatolt (1. sz. melléklet) új 
temetőrendezési vázrajz, amely a fent hivatkozott rendelet, valamint a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet előírásainak 
figyelembevételével (pl. sírhelytáblákat (parcellákat) összefogó úthálózat biztosítása) került 
kialakításra. 
 
Az új tervben a módosítások a következőek: 

- Díszsír II. parcella megszűnik, helyette Urnasír V parcella lesz, 
- XI parcella két részre lesz felbontva, XI és XIII parcellára, 
- XII. parcella két részre lesz felbontva, XII és XIV parcellára,  
- Urnasír III, X, XII parcellák mérete lecsökken, 
- Új XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, Kripta II, és Urnasír IV parcellák jönnek létre részben a 

jelenleg rendelkezésre álló területen, részben a Kisfaludy utca irányába ~30 métert tovább 
terjeszkedve. 

 
Előzetes számítások szerint a parcellák bővítésével a jelenleg szabad sírhelyeken felül további 790 db 
urnahely és 420 db sírhely hozható létre. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 8/2000.(IV.03.) önkormányzati rendelet 13.§ (1) 
bekezdése alapján tárgyalja meg és hagyja jóvá az előterjesztéshez csatolt temetőrendezési vázrajzot. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Bem József utcai új köztemetőre vonatkozó temetőrendezési 
vázrajzát. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető 
 
 
Gyál, 2022. március 1. 
 
 
 
 Zsigovits Gábor 
 ügyvezető igazgató 
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Tárgy:  Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv 

elfogadására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§(1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek minden év 
március 31-ig összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük. 
 
A terv elfogadása nem vonja maga után automatikusan az abban szereplő eljárások lefolytatásának 
kötelezettségét, azonban a Közbeszerzési Szabályzat szerint új beszerzési igény felmerülése esetén a terv 
módosítása is szükséges az eljárás megindításához. 
 
Az előterjesztés mellékleteként csatolt tervezet tartalmazza valamennyi, jelenleg ismert közbeszerzési eljárás 
megnevezését, ami az év során lefolytatandó lehet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a 
2022. évi közbeszerzési tervét. 
 
 
Határidő: 2022.11.30. 
 
Felelős: Polgármester 
 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám 
 
 
 
Gyál, 2022. 02. 28. 
 
 
 
 
           Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 



Megnevezés Eljárás típusa Eljárás indításának   
tervezett időpontja

Szerződéskötés
tervezett időpontja

1 Önkormányzati feladatellátást segítő pályázat Gyálon 2022 Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2022. II. negyedév 2022. III. negyedév

2 Közvilágítás fejlesztése Gyálon 2022 Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2022.II. negyedév 2022. III. negyedév

3 Út és járda felújítás Gyálon 2022 Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2022.III. negyedév 2022. IV. negyedév

4 Idősotthon kivitelezése Uniós nyílt eljárás 2022.IV. negyedév 2023. I. negyedév

Megjegyzés:

Közbeszerzési terv 2022

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az önkormányzat a tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás 
merült fel. Ilyen esetben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, és megfelelően indokolni kell a módosítás okát.

Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig köteles megőrizni.



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gazdaház (főzőkonyha, iroda és 
műhely) építési engedélyének a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft-re történő átruházására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 42/2022.(II.24.) sz. határozatában a „Gyál főzőkonyha, iroda 
és műhely építése” tárgyú (építési engedély ügyiratszáma: PE/ETDR-ÉP/8226-24/2021) közbeszerzési eljárást 
lezárta, mert nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet a megvalósításhoz. 

Azért, hogy a projekt költséghatékonyan megvalósítható legyen az Áfa visszaigénylésével, szükséges, hogy az 
építtető ne Gyál Város Önkormányzata, hanem a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
legyen, melynek feltétele az elkészült tervek átadása, továbbá, hogy a Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
rendelkezésére álljon majd a megvalósításhoz szükséges anyagi fedezet. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fentiek alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja „Gyál főzőkonyha, iroda és műhely építése” tárgyú projekt Gyál Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. általi megvalósításának szükségességét, és a PE/ETDR-ÉP/8226-24/2021 
ügyiratszámú építési engedélynek a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. általi 
jogutódlásához hozzájárul. 

2. térítésmentesen átadja a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tulajdonába az 
elkészített engedélyezési és kivitelezési terveket, továbbá a megvalósításhoz szükséges valamennyi 
dokumentumot, amely az Önkormányzat rendelkezésére áll tekintettel arra, hogy a Kft. a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 
felsorolt önkormányzati feladatok közül településüzemeltetési és gyermekjóléti ellátási (intézményi 
gyermekétkeztetés) feladatokat végez.  

3. felhatalmazza a Polgármestert a jogutódlási eljárás lefolytatásához szükséges további intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: 2022. április 15.- a kérelem beadására 
Felelős:  Polgármester 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Szőgyényi Sándor 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2022. 02. 28. 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

            Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Gyál, ivóvízházat felújítása, tisztítása” 
tárgyú projekt megvalósítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Belügyminisztérium egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 
1869/2021. (XII. 3.) Kormányhatározat alapján Támogatói Okiratot adott ki, ami alapján Gyál Város 
Önkormányzatát 396 945 000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesítette. 
 
A pályázat főbb adatai: 
Támogatás célja: ivóvízházat felújítása, tisztítása; 
Támogatási és megvalósítási időszak: 2021-2022 (támogatás felhasználásának határideje: 2022.12.31.); 
Támogatási összeg (4. a) alpontnál): 396 945 000,- Ft; 
 
A fenti pályázat megvalósítását a vízhálózatot üzemeltető Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. 
bevonásával szükséges végrehajtani, viszont a közbeszerzési törvény alapján, mivel az Önkormányzat 
szempontjából a Kbt. szerinti kivételek körébe tartoznak, nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia a DPMV 
Zrt. részére történő szerződés odaítéléséhez a Kbt. 9. § (1) bekezdésében szereplőek szerint (köztulajdonban álló, 
közbeszerzési ajánlatkérőnek minősülő gazdasági társaságtól rendeli meg az Önkormányzat a fenti munkákat, 
továbbá a DPMV Zrt.-ben közvetlen magántőke részesedés nincsen, illetőleg a DPMV Zrt. együttműködéssel 
érintett tevékenységből származó éves nettó árbevételének legfeljebb 20%-a származik a nyílt piacról). 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a „Gyál, ivóvízházat felújítása, tisztítása” tárgyú projekt teljeskörű megvalósítására szerződést kíván 
kötni a DPMV Zrt.-vel. 

2. a szerződés megvalósításához szükséges fedezetet legfeljebb a kapott állami támogatás és kamatai 
terhére biztosítja, a megvalósításhoz igazodóan, a megkötendő szerződés pénzügyi ütemezése szerint. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére, és a pályázat eredményes megvalósításához 
szükséges további intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2022. április 30. (a szerződéskötésre) 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám 
 
Gyál, 2022. 03. 10. 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Mitku-Orosz Krisztina 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: Támogatói okirat 
  DPMV költségbecslése a pályázat megvalósításához (később kiküldendő) 



 

Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. 
2360 Gyál, 
Kőrösi út 190. 

 

 

Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281 
Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518 

Web: http://www.dpmv.hu 

Költségvetés 

Gyál város ivóvízhálózatának mechanikai tisztítására 
 

 Tisztítás  
Átmérő 
[mm] Hossz [m] Egységár [Ft/m] Összeg [nettó Ft] 

110 63 114,90 1 182 74 601 812 
160 20 158,60 1 182 23 827 465 
200 4 462,40 1 182 5 274 557 
300 14 546,90 1 182 17 194 436 
315 3 290,60 1 182 3 889 489 
400 2 785,70 1 182 3 292 697 
500 415,5 1 182 491 121 
600 19,8 1 182 23 404 

Teljes hossz: 108 794,40 Teljes költség: 128 594 981 
 

Gyáli település tolózárak cseréje 
    

 Tolózár  
Átmérő 

[DN] 
Mennyiség 

[db] 
Egységár [nettó 

Ft] Összeg [nettó Ft] 
100 160 445 024 71 203 840 
150 62 531 297 32 940 414 
200 30 671 869 20 156 070 
300 13 1 015 411 13 200 343 

 Teljes költség: 137 500 667 
 

Gyál település tűzcsapok cseréje, új tűzcsapok 
kiépítése 

    
 Tűzcsap  
Átmérő 
[DN] 

Mennyiség 
[db] 

Egységár [nettó 
Ft] Összeg [nettó Ft] 

100 12 733 579 88 763 059 

 Teljes költség: 88 763 059 
 

 

 

http://www.dpmv.hu/


 

Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. 
2360 Gyál, 
Kőrösi út 190. 

 

 

Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281 
Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518 

Web: http://www.dpmv.hu 

Gyál fertőtlenítő berendezés kiépítése 
    

 Fertőtlenítő berendezés kiépítése  
Átmérő 

[DN] 
Mennyiség 

[db] 
Egységár [nettó 

Ft] Összeg [nettó Ft] 
400 1 42 086 293 42 086 293 

 Teljes költség: 42 086 293 
 

Kivitelezés költsége összesen 
 

Költségek összesen 
Tisztítás 128 594 981 
Tolózár 137 500 667 
Tűzcsap 88 763 059 
Fertőtlenítő 42 086 293 
Összesen: 396 945 000 

 
 
 
 
Vecsés, 2022. január 31. 
 
 
 
 
Üdvözlettel:         Less Krisztián 
                Beruházási főmérnök 
 

http://www.dpmv.hu/


Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zr
2360, Gyál, Kőrösi út 190.
ADÓSZÁM: 23967531-2-13
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13 10 041281

Cím: Gyál, DN100-as tolózárak kiváltása

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége 102.743284.234

1.1 Közvetlen önköltség összesen 102.743284.234

2.1Általános kltsg vetítési alap 386.977

2.2 Általános költség 15.00% 58.047

3.1 Teljes önköltség 445.024

3.2 Áfa 27.00% 120.156

4.  A munka ára 565.180

Aláírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával. C:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\Tolózár DN100.slo9



 Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése Anyagköltség Díjköltség

21 Irtás, föld- és sziklamunka 16.003 38.373
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 171.919 28.550
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 96.312 35.820

I. Fejezet munkanemei összesen 284.234 102.743

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával. C:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\Tolózár DN100.slo9



21. Irtás, föld- és sziklamunka 1/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\Tolózár DN100.slo9

1 21-003-6.1.1 (40)
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül,
3,0 m² szelvényig

6,8 m3 3.7200 25.2960

2 21-004-4.1.1-0120401 (9)
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
homokból
Homok

2 m3 2.3027.978 4.60415.956

3 21-008-2.2.1 (10)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 85%

2 m3 6746,9 1.34814

4 21-008-2.2.2 (11)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 90%

2,8 m3 1.2466,9 3.48919

5 21-008-2.2.3 (12)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 95%

2 m3 1.8186,9 3.63614

Munkanem összesen: 38.37316.003



54. Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 2/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\Tolózár DN100.slo9

1 54-006-3.3-0420004 (50)
Gumiékzárású tolózár öntöttvasból,
beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve,
ellenkarimák és kötések nélkül,
DN 100
Rövidházas karimás éktolózár DN 100 PN 10-16

1 db 3.40059.150 3.40059.150

2 54-006-4.1.2-0154863 (57)
Szerelvények kiegészítő elemei,
kézikerék felszerelése,
DN 100-150 között
Kézikerék tolózárhoz NÁ 100-150 GG

1 db 7505.895 7505.895

3 54-009-1.1.5 (5)
Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre,
DN 100 méretig,
DN 100

2 db 1.2001.707 2.4003.414

4 54-016-7.1 (40)
Csővezetékek fertőtlenítése,
DN 200 méretig

2 m 1.00040 2.00080

5 K54-002-0
Geodéziai bemérés

1 db 5.0000 5.0000

6 K54-003-1
Multi Joint T-P DN 100

2 db 7.50051.690 15.000103.380

Munkanem összesen: 28.550171.919



63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 3/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\Tolózár DN100.slo9

1 K63-001-0
Útburkolat helyreállítása

4 m2 8.95524.078 35.82096.312

Munkanem összesen: 35.82096.312



Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zr
2360, Gyál, Kőrösi út 190.
ADÓSZÁM: 23967531-2-13
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13 10 041281

Cím: Gyál, DN150-as tolózárak kiváltása

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége 104.443357.554

1.1 Közvetlen önköltség összesen 104.443357.554

2.1Általános kltsg vetítési alap 461.997

2.2 Általános költség 15.00% 69.300

3.1 Teljes önköltség 531.297

3.2 Áfa 27.00% 143.450

4.  A munka ára 674.747

Aláírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával. C:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\Tolózár DN150.slo9



 Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése Anyagköltség Díjköltség

21 Irtás, föld- és sziklamunka 16.003 38.373
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 245.239 30.250
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 96.312 35.820

I. Fejezet munkanemei összesen 357.554 104.443

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával. C:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\Tolózár DN150.slo9



21. Irtás, föld- és sziklamunka 1/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\Tolózár DN150.slo9

1 21-003-6.1.1 (40)
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül,
3,0 m² szelvényig

6,8 m3 3.7200 25.2960

2 21-004-4.1.1-0120401 (9)
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
homokból
Homok

2 m3 2.3027.978 4.60415.956

3 21-008-2.2.1 (10)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 85%

2 m3 6746,9 1.34814

4 21-008-2.2.2 (11)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 90%

2,8 m3 1.2466,9 3.48919

5 21-008-2.2.3 (12)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 95%

2 m3 1.8186,9 3.63614

Munkanem összesen: 38.37316.003



54. Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 2/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\Tolózár DN150.slo9

1 54-006-3.5-0420004 (52)
Gumiékzárású tolózár öntöttvasból,
beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve,
ellenkarimák és kötések nélkül,
DN 150
Rövidházas karimás éktolózár DN 150 PN 10-16

1 db 4.10090.790 4.10090.790

2 54-006-4.1.2-0154863 (57)
Szerelvények kiegészítő elemei,
kézikerék felszerelése,
DN 100-150 között
Kézikerék tolózárhoz NÁ 100-150 GG

1 db 7505.895 7505.895

3 54-009-1.2.2 (7)
Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre,
DN 100-600 méret között,
DN 150

2 db 1.7002.454 3.4004.908

4 54-016-7.1 (40)
Csővezetékek fertőtlenítése,
DN 200 méretig

2 m 1.00040 2.00080

5 K54-002-0
Geodéziai bemérés

1 db 5.0000 5.0000

6 K54-003-1
Multi Joint T-P DN 150

2 db 7.50071.783 15.000143.566

Munkanem összesen: 30.250245.239



63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 3/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\Tolózár DN150.slo9

1 K63-001-0
Útburkolat helyreállítása

4 m2 8.95524.078 35.82096.312

Munkanem összesen: 35.82096.312



Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zr
2360, Gyál, Kőrösi út 190.
ADÓSZÁM: 23967531-2-13
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13 10 041281

Cím: Gyál, DN200-as tolózárak kiváltása

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége 113.143471.091

1.1 Közvetlen önköltség összesen 113.143471.091

2.1Általános kltsg vetítési alap 584.234

2.2 Általános költség 15.00% 87.635

3.1 Teljes önköltség 671.869

3.2 Áfa 27.00% 181.405

4.  A munka ára 853.274

Aláírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával. c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tolózár dn200.slo9



 Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése Anyagköltség Díjköltség

21 Irtás, föld- és sziklamunka 16.003 38.373
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 358.776 38.950
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 96.312 35.820

I. Fejezet munkanemei összesen 471.091 113.143

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával. c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tolózár dn200.slo9



21. Irtás, föld- és sziklamunka 1/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tolózár dn200.slo9

1 21-003-6.1.1 (40)
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül,
3,0 m² szelvényig

6,8 m3 3.7200 25.2960

2 21-004-4.1.1-0120401 (9)
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
homokból
Homok

2 m3 2.3027.978 4.60415.956

3 21-008-2.2.1 (10)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 85%

2 m3 6746,9 1.34814

4 21-008-2.2.2 (11)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 90%

2,8 m3 1.2466,9 3.48919

5 21-008-2.2.3 (12)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 95%

2 m3 1.8186,9 3.63614

Munkanem összesen: 38.37316.003



54. Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 2/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tolózár dn200.slo9

1 54-006-3.6-0420004 (53)
Gumiékzárású tolózár öntöttvasból,
beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve,
ellenkarimák és kötések nélkül,
DN 200
Rövidházas karimás éktolózár DN 200 PN 10-16

1 db 4.550138.200 4.550138.200

2 54-006-4.1.3-0154864 (58)
Szerelvények kiegészítő elemei,
kézikerék felszerelése,
DN 200 felett
Kézikerék tolózárhoz NÁ 200 GG

1 db 1.00011.574 1.00011.574

3 54-009-1.2.3 (8)
Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre,
DN 100-600 méret között,
DN 200

2 db 3.2004.592 6.4009.184

4 54-016-7.1 (40)
Csővezetékek fertőtlenítése,
DN 200 méretig

2 m 1.00040 2.00080

5 K54-002-0
Geodéziai bemérés

1 db 5.0000 5.0000

6 K54-003-1
Multi Joint T-P DN 200

2 db 10.00099.869 20.000199.738

Munkanem összesen: 38.950358.776



63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 3/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tolózár dn200.slo9

1 K63-001-0
Útburkolat helyreállítása

4 m2 8.95524.078 35.82096.312

Munkanem összesen: 35.82096.312



Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zr
2360, Gyál, Kőrösi út 190.
ADÓSZÁM: 23967531-2-13
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13 10 041281

Cím: Gyál, DN300-as tolózárak kiváltása

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége 118.883764.083

1.1 Közvetlen önköltség összesen 118.883764.083

2.1Általános kltsg vetítési alap 882.966

2.2 Általános költség 15.00% 132.445

3.1 Teljes önköltség 1.015.411

3.2 Áfa 27.00% 274.161

4.  A munka ára 1.289.572

Aláírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával. c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tolózár dn300.slo9



 Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése Anyagköltség Díjköltség

21 Irtás, föld- és sziklamunka 16.003 38.373
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 651.768 44.822
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 96.312 35.688

I. Fejezet munkanemei összesen 764.083 118.883

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával. c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tolózár dn300.slo9



21. Irtás, föld- és sziklamunka 1/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tolózár dn300.slo9

1 21-003-6.1.1 (40)
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül,
3,0 m² szelvényig

6,8 m3 3.7200 25.2960

2 21-004-4.1.1-0120401 (9)
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
homokból
Homok

2 m3 2.3027.978 4.60415.956

3 21-008-2.2.1 (10)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 85%

2 m3 6746,9 1.34814

4 21-008-2.2.2 (11)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 90%

2,8 m3 1.2466,9 3.48919

5 21-008-2.2.3 (12)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 95%

2 m3 1.8186,9 3.63614

Munkanem összesen: 38.37316.003



54. Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 2/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tolózár dn300.slo9

1 54-006-3.8-0420004 (55)
Gumiékzárású tolózár öntöttvasból,
beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve,
ellenkarimák és kötések nélkül,
DN 300
Rövidházas karimás éktolózár DN 300 PN 10-16

1 db 7.022275.400 7.022275.400

2 54-006-4.1.3-0154865 (58)
Szerelvények kiegészítő elemei,
kézikerék felszerelése,
DN 200 felett
Kézikerék tolózárhoz NÁ 250-350 GG

1 db 1.00016.558 1.00016.558

3 54-009-1.2.5 (10)
Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre,
DN 100-600 méret között,
DN 300

2 db 4.90010.751 9.80021.502

4 54-016-7.1 (40)
Csővezetékek fertőtlenítése,
DN 200 méretig

2 m 1.00040 2.00080

5 K54-002-0
Geodéziai bemérés

1 db 5.0000 5.0000

6 K54-003-1
Multi Joint T-P DN 300

2 db 10.000169.114 20.000338.228

Munkanem összesen: 44.822651.768



63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 3/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tolózár dn300.slo9

1 K63-001-0
Útburkolat helyreállítása

4 m2 8.92224.078 35.68896.312

Munkanem összesen: 35.68896.312



Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zr
2360, Gyál, Kőrösi út 190.
ADÓSZÁM: 23967531-2-13
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13 10 041281

Cím: Tűzcsap árajánlat

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége 125.429512.466

1.1 Közvetlen önköltség összesen 125.429512.466

2.1Általános kltsg vetítési alap 637.895

2.2 Általános költség 15.00% 95.684

3.1 Teljes önköltség 733.579

3.2 Áfa 27.00% 198.066

4.  A munka ára 931.645

Aláírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával. c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tűzcsap_21.08.slo9



 Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése Anyagköltség Díjköltség

15 Zsaluzás és állványozás 948 4.200
21 Irtás, föld- és sziklamunka 9.020 23.685
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 252.989 78.144
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 249.509 19.400

I. Fejezet munkanemei összesen 512.466 125.429

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával. c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tűzcsap_21.08.slo9



15. Zsaluzás és állványozás 1/5. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tűzcsap_21.08.slo9

1 15-017-3 (4)
Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából

6 m 700158 4.200948

Munkanem összesen: 4.200948



21. Irtás, föld- és sziklamunka 2/5. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tűzcsap_21.08.slo9

1 21-003-6.1.1 (40)
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül,
3,0 m² szelvényig

3,4 m3 3.7200 12.6480

2 21-003-11.2.1 (89)
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,
a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben

2,3 m3 1.8560 4.2690

3 21-004-4.1.1-0120401 (9)
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
homokból
Homok

1,1 m3 2.3028.178 2.5328.996

4 21-008-2.2.1 (10)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 85%

1,1 m3 6746,9 7418

5 21-008-2.2.2 (11)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 90%

1,2 m3 1.2466,9 1.4958

6 21-008-2.2.3 (12)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 95%

1,1 m3 1.8186,9 2.0008

Munkanem összesen: 23.6859.020



54. Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 3/5. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tűzcsap_21.08.slo9

1 54-002-5.2.1.2-0147353 (56)
Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban,
karimás csatlakozással, PN 10-40
DN 125 méretig,
DN 100
göv. T-idom

1 db 2.70031.199 2.70031.199

2 54-005-5.3-0110089 (23)
PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban,
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül,
csőátmérő: 110 mm
ivóvíz nyomócső 110 mm

3 m 1.2668.383 3.79825.149

3 54-005-6.3-0133712 (31)
PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
csőátmérő: 110 mm
PE elektrofúziós utk.nelk.karmantyú 110 mm

2 db 9.37410.424 18.74820.848

4 54-005-6.3-0210269 (31)
PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
csőátmérő: 110 mm
PE hegtoldatos lazakarima, 100 mm

2 db 9.3742.763 18.7485.526

5 54-006-3.3-0013559 (50)
Gumiékzárású tolózár öntöttvasból,
beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve,
ellenkarimák és kötések nélkül,
DN 100

1 db 3.40059.150 3.40059.150

6 54-009-1.1.5 (5)
Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre,
DN 100 méretig,
DN 100

4 db 1.2001.707 4.8006.828

7 54-016-6.1 (38)
Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati
nyomáspróbája vízzel,
200 mm külső Ø-ig

3 m 90013 2.70039



54. Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 4/5. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tűzcsap_21.08.slo9

8 54-016-7.1 (40)
Csővezetékek fertőtlenítése,
DN 200 méretig

3 m 1.00040 3.000120

9 K54-001-0
Kitámasztó betontömb készítése

0,05 m3 5.00015.000 250750

10 K54-002-0
Geodéziai bemérés

1 db 5.0000 5.0000

11 K54-003-1
Multi Joint T-P DN 100

2 db 7.50051.690 15.000103.380

Munkanem összesen: 78.144252.989



82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 5/5. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tűzcsap_21.08.slo9

1 82-021-11.2-0220312 (14)
Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése
DN 100

1 db 19.400249.509 19.400249.509

Munkanem összesen: 19.400249.509





9. A Kedvezményezett az Ávr. 101/A. § (10) bekezdése alapján köteles a támogatott tevékenység részletes



19. Amennyiben a támogatásból a Kedvezményezett műszaki berendezéseket, gépeket, járműveket vagy egyéb

22. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a felhasználási határidőn belül minden év december 31-ei









 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyál, Bercsényi Miklós u. 9. szám, 2444 
hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásával kapcsolatos 
tulajdonosi nyilatkozat kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 A Kábel Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel utca 15.) Nagy Árpád, tervező elkészítette Gyál, Bercsényi 
Miklós u. 9. HRSZ: 2444 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, földkábeles csatlakozóvezeték létesítése 
című, KT_1980-21 tervszámú műszaki tervdokumentációt. 

A tervdokumentáció Gyál, Bercsényi Miklós u. 9. szám, 2444 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-ellátását 
szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.  

Az igényelt villamos energia: 3x32 A (lakossági) 
 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett Bercsényi Miklós utca (2454 
hrsz.) közterület. 
 A tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan a 
tulajdonosi nyilatkozat kiadását. 
 Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentációk 
ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

a.)   a gyáli 2454 hrsz.-ú Bercsényi Miklós utca közterületet érintően hozzájárul – a Kábel Team Kft. Nagy Árpád, 
tervező által készített Gyál, Bercsényi Miklós u. 9. HRSZ: 2444 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, 
földkábeles csatlakozóvezeték létesítése című, KT_1980-21 tervszámú műszaki tervdokumentáció szerinti 
közművezetékek – földkábel építéséhez. 

b.)   a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 

 
Határidő:  2022. március 31. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Kelevajda Mónika ügyintéző 

Gyál, 2022. február 28. 

 

            Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 

 

Melléklet:  

 1 pld. kérelem  
 1 pld. műszaki tervdokumentáció  
 1 pld. nyomvonalrajz  
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RAJZJEGYZÉK 
 

NYR‐csatl_KT_1980‐21  Tervezett földkábel, helyszínrajz 1:500; 1:250

 
 
 

Mellékletek: 

• Feszültségesés‐ és zárlatszámítás 

• Hulladék tervlap 
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ELŐZMÉNYEK 
Jelen  tervdokumentáció  a(z)  2360  Gyál  Bercsényi  Miklós  utca  9  HRSZ:  2444  szám  alatti  ingatlan 

villamosenergia‐ellátását  szolgáló  földkábeles  csatlakozóvezeték  létesítésének  kiviteli  tervét 

tartalmazza. 

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A 

Az igényelt villamos energia: 3 x 32 A (lakossági). 

A műszaki terv az ELMŰ Hálózati Kft. megbízása alapján készült. Az áramszolgáltató műszaki feltételei 

alapján az igényelt energia a cím előtti kisfeszültségű szabadvezetéki hálózatról biztosítható. 

A felvevőképesség vizsgálatot, a csatlakozási pontot, valamint a hálózatról való leágazási pontot, a 

hálózat üzemeltetője, vizsgálta és határozta meg. 

A tervezés során az ELMŰ Hálózati Kft. területileg illetékes Régiójával egyeztettünk, alternatív javaslat 

kidolgozására nem volt szükség. 

 

A hálózat tulajdonosa:  ELMŰ Hálózati Kft. 
 

1132 Budapest, Váci út 72‐74. 
 

A hálózat üzemeltetője:   

ELMŰ Hálózati Kft. Dél‐Pesti Régió 1203 
Budapest, Csepeli átjáró 1‐3. 

 
 

Tervező cég:  Kábel‐Team Kft. 
 

1148 Budapest, Lengyel utca 15 

Tervező:  Nagy Árpád 

(nagy.arpad@kabelteam.hu) 

Kábel‐Team Kft. 

Levelezési cím: 1148 Budapest, Lengyel utca 15 

Tel: +36 70 339 6426 
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ÁTNÉZETI TÉRKÉP 

2360 Gyál Bercsényi Miklós utca 9 HRSZ: 2444 szám alatti ingatlan 

villamosenergia‐ellátása 

Tervezési terület 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

Csatlakozási pont adatai

Tulajdoni határ:  Csatlakozókábel a fogyasztó által létesített 
kábelfogadóban lévő első kötési pontja 

Hálózati leágazó pont:  Kisfeszültségű szabadvezeték tartóoszlopán lévő 
áramkötés 

Csatlakozó vezeték típusa:  Földkábel 

Meglévő szabadvezetéki hálózat műszaki adatai 

Feszültségszint:  0,4 kV ‐ kisfeszültség
Áramnem:  3 fázisú, váltakozó
Frekvencia: 
Közcélú hálózat típusa: 

50 Hz
AXKA 3x95 + 25/95mm 2, kötegelt  

Tervezett csatlakozókábel műszaki adatai 

Igényelt energia: 
Vételezési és mérési feszültségszint: 
Áramnem: 
Frekvencia: 
Tervezett csatlakozókábel típusa: 
Tervezett védőcső típusa: 
Tervezett védőcső hossz: 
Tervezett nyomvonalhossz: 
Tervezett kábel szükséglet: 

3 x 25 A, 3 x 25 A, 16 A
0,4 kV ‐ kisfeszültség
3 fázisú, váltakozó
50 Hz
NAYY‐J 4x25 mm2 RE 0,6/1 kV
KPE ∅ 110 + KG ∅ 110 + KPE ∅ 63 (oszlopon) 
5,5 m + 1 m + 3 m 
20 m
35 m

Érintett közterület adatai 

Hrsz.:  (2454)
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Tervezett technológiai kialakítás 

2360 Gyál Bercsényi Miklós utca 9 HRSZ: 2444 szám alatti ingatlan villamosenergia‐ellátása az érintett 

ingatlan előtt elhaladó légvezetékes hálózat oszlopáról megvalósítható. A (2454) hrsz. közterületen 

meglévő B10/4 típusú, áttört gerincű beton bakoszloprólról vezetjük le a létesítendő csatlakozókábelt,    

zöldterületen, aszfalt járda alatta más tervben tervezett, fogyasztói telepítésű kábelfogadó szekrényig. 

Az oszlopon a kábelt, 3 méteres magasságig védőcsőben kell vezetni és a teljes hosszban acélszalaggal 

kell rögzíteni. A kábel végeit végelzáróval  kell  védeni,  nedves s é g   

é s   e g y é b   k á r o s   b e h a t á s    e l l e n.  Az  úttest  alatt  KPE  110  mm,  gépkocsibejáró‐ és 

közmű keresztezésénél KPE 110 mm átmérőjű védőcsövet kell beépíteni, valamint a  nyomvonalrajzon  

jelölt  egyéb  helyeken  is  védőcsövet  kell  elhelyezni.  A  kábelnyomvonal  teljes  szakaszán  (kivéve  fúrási  útkeresztezések)  „ERŐSÁRAMÚ  KÁBEL”  feliratú  figyelmeztető  szalagot  kell 

elhelyezni, a kábel vagy védőcső függőleges felső alkotójától vett 20 cm‐en kívül. 

Figyelem! 

A  kivitelezés  során,  a  fúrási  munkákat  kivéve,  kizárólag  kézi  földmunka  végezhető! 
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KÁBELSZERELÉSI ELŐÍRÁSOK 

A talajba fektetett kábelekre az MSZ 13207:2000 3.12. pontja alapján kábeljelzőt kell rögzíteni, 

amelynek tartalmaznia kell a kábelvonal azonosítási jelét, és üzemi feszültségét. A kábeljelzőt 

legalább  10  m‐enként,  kábel  végelzáró  alatt  mindig,  keresztezések  előtt  és  után  0,5  m 

távolságon belül, kábelszerelvények (összekötő, elágazó) előtt és után 0,2 m távolságon belül, 

épületekbe való bevezetéseknél mindkét oldalon a fal síkjától 0,5 m távolságon belül, illetőleg 

kábelvédőcső mindkét végén 0,5 m távolságon belül kell elhelyezni. 

A  kábelszerelvényeknél  a  fentiekben  hivatkozott  kábeljelzők  mellé  fel  kell  tüntetni  a 

kábelszerelést végző dolgozó nevét és a szerelés dátumát, valamint az alábbi adatokat: 

‐ ELMŰ Kft. 
 

‐ kábel azonosító 
 

‐ feszültségszint 
 

‐ fektetési év 
 
 

ÜTEMTERV 

A tervezett munkafolyamatokhoz optimális esetben elegendő: 3x8 óra. 

Ütemterv: 

Előírt nyomvonalon a földmunkák elvégzése, forgalomkorlátozás kialakítása: 1 nap. 

Földkábel fektetése és hálózatra történő kapcsolása: 1 nap. 

Terület helyreállítása: 1 nap. 
 
 

FORGALOMTECHNIKA 
Jelen fejezet a munkavégzéshez szükséges ideiglenes forgalomkorlátozás általános szabályait foglalja 

össze. Amennyiben a tervcsomaghoz készült külön forgalomtechnikai terv, úgy az abban leírtakat kell 

alkalmazni és a mellékelt rajzoknak megfelelően kell kialakítani az ideiglenes forgalmi rendet, 

továbbá minden esetben figyelembe kell venni a közútkezelői hozzájárulás kikötéseit. 
 

A munkavégzés során a kivitelező anyagi és erkölcsi felelőssége az állandó és ideiglenes 

jelzésrendszer megléte és állapota, láthatóságának biztosítása, beleértve azok sérülése, hiánya 

esetén a javításukat, cseréjüket, pótlásukat. 
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Kiegészítő forgalomtechnikai terv nélkül a következő előírásokat kell figyelembe venni: 

 
A közutakon végzett munkák megkezdése előtt a munkaterületet ép, síkfelületű, tiszta elkorlátozó 

elemekkel körül kell határolni, valamint előjelezni kell. Az elkorlátozó elemeket, közúti táblákat úgy 

kell rögzíteni, hogy szélterhelés esetén azok ne mozduljanak el. Előre tervezett munkák esetén 

először a munkahelytől távolabb, annak megközelítése során észlelhető közúti jelzéseket kell 

elhelyezni. Ezt követően a munkahely jelzését kell elvégezni – ez a munkahely közelében kihelyezett 

jelzőtáblákat, sárga villogó lámpákat stb. foglalja magában, legvégül az elkorlátozó elemek 

elhelyezése szükséges – ezt a munkahely kezdetén, hosszanti oldalán és végén elhelyezett 

elkorlátozó elemekkel kell megtenni. A gyalogosforgalom ‐ munkaterülettől 1‐1,2 m magas, 

összefüggő, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott, zárt elkorlátozó elemsorral elhatárolt ‐ szabad 

mozgását biztosítani kell, akadály esetén min. 1 m széles akadálymentes provizóriummal át kell 

vezetni. A forgalom alatt álló közútra gyalogos nem terelhető. Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása 

után a munka azonnal megkezdendő, az ettől való eltérés engedély nélküli munkavégzésnek 

tekintendő. 
 

A fenti elemek munkahelytől mért általános távolságát a következő táblázat tartalmazza: 

 
 Előjelzés  Elkorlátozás kezdete  Tilalmi táblák feloldása 

a munkahely után 

Autópálya  250‐500  50  50 

Autóút  150‐250  50  50 

Lakott területen kívül  150‐250  20  20 

Lakott területen  50‐100  0,5  20 

 

 
Ideiglenes forgalomszabályozás céljára csak ép, fényvisszavető fóliás felületű jelzőtáblákat, 

terelőtáblákat szabad alkalmazni. A táblák egymással fedésbe nem kerülhetnek. 

 

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén az alkalmazott terelőkúpoknak és burkolati 

jelzőtesteknek is fényvisszavetőnek kell lennie. Az úttesten lévő elkorlátozásokat villogó 

borostyánsárga fényt adó lámpával kell megjelölni. 

 

Munkavégzés közben a sárga villogóval ellátott járműveknek a figyelmeztető jelzésüket használni kell. 

A munkaterületen tartózkodó személyeknek narancs,‐ vagy citromsárga, fényvisszavető felületű 

védőmellényt kell viselni. 
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Mozgó munkahelyek forgalomkorlátozása csak megfelelő látási és időjárási viszonyok között 

végezhető. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, vagy az eredeti körülmények romlanak, akkor a 

munkaterületet állandó munkahelynek megfelelően kell jelezni. 

 

Az elkorlátozó elemeket, jelzőtáblákat és jelzéseket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy a 4/2001. 

(I. 31.) KöViM rendeletben előírt erőtani és szilárdságtani követelményeknek megfeleljenek, azok ne 

csússzanak el, ne dőljenek fel és ne forduljanak el. 

A közúton végzett munkák miatt azokat a jelzőtáblákat, jelzéseket, amelyek nem érvényesek, vagy a 

kialakítandó ideiglenes forgalmi renddel ellentétes értelműek, el kell távolítani, vagy érvényteleníteni 

kell. Jelzőtábla érvénytelenítése során letakarás céljára csak át nem látszó és a táblára megfelelően 

rögzített anyagot szabad felhasználni,‐ az elforgatást úgy kell végrehajtani, hogy a tábla megfelelően 

rögzítve legyen és jelzési képe az érintett útról (utakról) ne legyen látható. E feltételek hiánya esetén 

elfordítás nem alkalmazható. 

 

Amennyiben a forgalmi sávok szűkítésére kerül sor, az ideiglenesen kialakított forgalmi sávok 

szélessége gyorsforgalmi utak esetén nem lehet kisebb 3 m‐nél, nem gyorsforgalmi utak esetén pedig 

2,75 m‐nél. Több sávos utak esetén a legbelső sávot 2,5 m szélességig lehet csökkenteni, ha ebben a 

sávban szélességkorlátozást (2 m) alkalmazunk. 

 

Járdák esetében, ha a munkavégzés miatt nem marad legalább 0,75 m széles folyamatosan járható 

felület, akkor a járdát teljesen le kell zárni. Ebben az esetben a gyalogosok tereléséről gondoskodni 

kell. (út túloldali járdájára, vagy úttestre tereléssel) 

 

Autóbusz megállót érintő munkavégzés esetén gondoskodni kell a szilárd burkolatú leszállóhelyről és 

ezt a járdával össze kell kötni. A megállóhely normál busz esetén min. 12 m, csuklós autóbusz esetén 

min. 18 m hosszú legyen. Az elkorlátozás vége után legalább 17 m hely szükséges az autóbuszok 

beállásának biztosítására. 
 

A munkavégzés során a ki‐ és bejáratokon a személy és gépjárműforgalmat biztosítani kell! Ehhez 

gépjárművek esetén min. 3 m széles, gyalogosok esetén min. 1 m széles provizóriumot kell 

alkalmazni. 

 

A munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről 

kikerülő anyag, kitermelt föld, építési törmelék nem tárolható. A visszatöltésre nem kerülő föld 

folyamatos elszállításáról gondoskodni kell. 
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A közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb 

mértékben korlátozhatják. A munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével vagy térbeni, 

illetve időbeni előrehaladásával – ha a munkaterületen a forgalomra veszélyes állapot nem marad – 

az ideiglenes közúti jelzéseket haladéktalanul el kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell. 

 

Ezeken felül a munkavégzés során be kell tartani a(z) 

 
• e‐ÚT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” 

útügyi előírásban, 

• 1/1975. (II. 5.) KPM‐BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló KRESZ 

rendeletben, 

• 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 

szóló rendeletben, 

• 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló rendeletben, illetve 

• 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási  

és Forgalombiztonsági Szabályzatában” (EFSZ) foglaltakat. 

 
 

ÉRINTÉSVÉDELEM 
Az érintésvédelem módja kisfeszültségű hálózaton a TN‐C rendszerű (nullázás). Az érintésvédelem 
módja középfeszültségű hálózaton IT rendszerű (védőföldelés). 

 

Az érintésvédelem a D_U_006‐15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi 
szabályzat” című utasítás és az MSZ HD 60364‐4‐41 szabvány előírásai alapján legyen kiépítve. 

 

A hurokimpedancia, valamint zárlatszámítást elvégeztük. A tervezett hálózat kielégíti a nullázás 
feltételeit. 

 
 

Az érintésvédelem módja 22 kV‐os hálózaton az IT rendszer‐védőföldelés. Közös oszlopsoros hálózat 
létesítése esetén ‐ az oszlop anyagától függetlenül ‐ valamennyi oszlopot önállóan le kell földelni. A 
földelés ellenállás előírt értéke R ≤ 10 Ω. Az összefüggő érintésvédelmi rendszer, eredő földelési 
ellenállása maximum 2 Ω lehet. 

 

Az érintésvédelem a D_U_006‐15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi 
szabályzat” című utasítás és az MSZ HD 60364‐4‐41 szabvány előírásai alapján legyen kiépítve. 
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KÖZMŰVEK 
A közművek helyzete tájékoztató jellegű, nyomvonaluk az üzemeltető cégek adatszolgáltatásai 

alapján kerültek felvezetésre. Az adatszolgáltatással közölt adatokért a Tervező a felelősséget nem 

vállalhatja. 

 

A kivitelezés során az érintett közművektől szakfelügyeletet kell kérni! 

 
Mivel a tervrajzon feltüntetett közműadatok csak tájékoztató jellegűek, ezért pontos helyükről 

kutatóárok ásásával kell meggyőződni! 

 

A közműegyeztetésben foglaltak betartása kötelező! 
 

 
KIVITELEZÉS 
A hálózat létesítését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokában szabad! 

A közművektől a munkák megkezdése előtt 20 nappal szakfelügyeletet kell kérni. 

A meglevő kábelek és közművek tényleges helyéről kutató árok ásásával a kivitelező a kivitelezés 

megkezdése előtt köteles meggyőződni! 

 

Üzemelő közműhálózat közelében földmunka csak kézi erővel végezhető! 
 

A közúton folyó munkákat, útszűkületet, sebességkorlátozást jelzőtáblákkal ki kell táblázni, mindkét 

irányból. 

 

Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték terítését úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmat 

lényegesen ne akadályozza. 

 

A nyitott oszlopgödröt védőkorláttal – és szükség szerint ideiglenes korlátos átjárókkal – kell ellátni, 

melyet napnyugtától‐napkeltéig ki kell világítani. 

 

A munkák befejezése után a kivitelező köteles a bontott burkolatok helyreállításáról gondoskodni! 
 

 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
Jelen műszaki dokumentációban foglaltaktól eltérni csak a tervező, üzemeltető és a megrendelő 

hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás elmulasztásából származó minden következményért a 

kivitelező felelős. 
 

A kivitelezés során a tárgyi tervhez kapcsolódó szabvány, típusterv, ágazati, hatósági és ELMŰ 

Hálózati Kft. által leírt előírásokat és utasításokat maradéktalanul be kell tartani. 
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A kivitelezést ‐ a tervet érintő ‐ rendeletekben, utasításokban és egyéb hatóság által előírt 

engedélyek hiányában megkezdeni nem szabad. Engedély nélkül megkezdett kivitelezésért a Tervező 

felelősséget nem vállal. 

 

A kivitelező tartozik a munka megkezdését ‐ felvonulás előtt ‐ írásban bejelenteni az illetékes 

Áramszolgáltatónak, a munkaterület átadás‐átvételi eljárás lebonyolítása, a szükséges feszültség‐ 

mentesítések ütemezése céljából és a bontásból kikerülő anyagok leltár szerinti átadásával 

kapcsolatos eljárások rendezése végett. 
 

A kivitelezési munkákat a hálózat és berendezés feszültségmentes állapotában kell végezni az MSZ 

1585 vonatkozó előírásainak betartásával. Ennek alapján feszültség alatt lévő hálózaton és 

berendezésen, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni tilos! 
 

A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról 

tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. 

 

A hálózati munkák során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától is függ. Ezeken 

túlmenően a kivitelezést végző munkavédelmi szabályzatában foglaltak betartása is szükséges és 

kötelező. 

 

A kivitelező tartozik a műszaki átadás‐átvételt megelőzően átadási dokumentációt szolgáltatni az 

átvevőnek 

 

A kivitelező köteles a megvalósult hálózatról kartográfiai bemérést készíttetni, és az elkészült 

bemérési nyomvonalrajzokat az üzemeltetőnek átadni. 

 

A kivitelezés befejezése után ‐ a létesítmény műszaki átadás‐átvételére ‐ az üzembentartót, 

tervezőt és a beruházót a kivitelezőnek meg kell hívni. 

 
 

TŰZ‐ ÉS VAGYONVÉDEMI FEJEZET 
Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a vonatkozó törvények, 

rendeletek, továbbá a belső tűzvédelmi szabályzat szerint végezni tevékenységüket. 

 

Az elektromos berendezéseket éghető anyaggal letakarni tilos! 
 

A hegesztések helyét, a kábelszerelvények környékét 2 méteres körzetben a keletkező 

kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg kell tisztítani. Gondoskodni kell a 

munkagödörben a többi kábel letakarásáról és a lehulló izzó fémrészek eloltásáról. 

Hegesztési tevékenységhez csak megfelelő 
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nyilatkozattal rendelkező, megfelelőségi jellel ellátott, megfelelő időszakonként ellenőrzött 

eszközöket lehet használni. 

 

Az elektromos berendezéseken keletkezett tüzek oltása előtt lehetőség szerint áramtalanítani kell. 

Elektromos berendezések tüzeinek oltására vizet illetve bármilyen folyadékot alkalmazni tilos! 

A keletkezett tűzről a tűzoltókat minden esetben értesíteni kell. 
 

A melegedési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani és a munkaterületet el kell 

keríteni. 

 

Zárt területen tűz‐ ér robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés esetén a folyamatos 

szellőztetést természetes úton biztosítani kell. 

 

Munkahelyen az éghető anyagoknak megfelelő anyagú tűzoltó felszerelést kell biztosítani. 
 

Földmunkavégzés során talált robbanószerkezetet tilos eltávolítani. Ebben az esetben a munkát le 

kell állítani és az egész területet le kell zárni, ezután az illetékes hatóságot értesíteni kell. 

 

A munkaterületen a tűz elleni védekezés feladatait a kivitelező cég működési és Tűzvédelmi 

Szabályzata tartalmazza. Ezen Tűzvédelmi Szabályzat kiterjed a cég összes alkalmazottjára, akik a 

megrendelő által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek. A munkavégzésre a vonatkozó 

tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek szerződésben rögzíteni kell. A 

villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység kerül sor. A 

tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét a kivitelező tűzvédelmi utasításai rögzítik. A 

kivitelezés befejeztével a kivitelezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés során a tűzvédelmi 

előírásokat, szabványokat betartotta. A munkahelyi vezetők (szerelésvezetők, művezetők) felelősek a 

munkaterületükön a felügyeletük alá tartozó munkahelyeken a tűzvédelmi előírások betartásáért. 

 

Kábelhálózatokra vonatkozó specifikációk: 
 

• A munkagödör elkerítéséről gondoskodni kell! 

• Talajszint  alatti  helyeken,  valamint  talajszint  alatti  aknák,  árkok  és  egyéb  terek  nyílásai 

közelében a PB gázmelegítőt fokozott elővigyázatossággal kell használni. Ezen helyeken, ill. az 

ilyen  jellegű terek és nyílások 10 m‐es körzetén belül PB melegítő berendezés csak az azzal 

végzendő  tevékenység  időszakában  tartható  a  helyszínen.  A  munka  megkezdése  előtt,  ill. 

annak befejezése után a berendezést a  talajszint alatti  terek,  ill. nyílások 10 m‐es övezetén 

kívül kell tárolni. 
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• PB gázmelegítő mellett min. 6 kg‐os porral oltó tűzoltó készüléket kell biztosítani. 

• Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, amennyiben a nyomvonal közelében 

gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni! 

 
 

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET 
Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a természet‐ és 

környezetvédelemről szóló törvények, rendeletek, szabványok továbbá az ELMŰ környezetvédelmi 

szabályzata szerint végezni tevékenységüket. A kivitelező részéről szigorúan betartandók a tervben 

szereplő szakhatóságok és közműtulajdonosok e tárgyra vonatkozó előírásai. 

 

A tervezett hálózat megfelel a természet‐ és tájvédelmi előírásoknak. 

A tervezett hálózat a „16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének 

kijelöléséről” alapján nem érinti a barlang felszíni védőövezetét. 

 

A tervezett hálózat a „14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről” alapján nem érint 

természetvédelmi területet. 

 

Zöldterület védelme 

 
A kivitelező köteles az építési munkát körültekintően, minimális zöldkár okozásával végezni. Szükség 

esetén gondoskodni kell a talajfelszín alatti munkák esetében a termőréteg megmentéséről. A 

talajépítést megelőző szerkezetének visszaállításáról. A kábel nyomvonal kiásásakor a kábel 

nyomvonalában található gyökereket nem szabad elvágni, azokat kikerülve, a gyökerek között kell a 

kábelt átvezetni. Ilyen esetekben a kábelt védőcsőbe kell behúzni. Ha a kivitelezési tevékenység 

végzése során roncsolt földterület keletkezik, a kivitelezőnek a földterület elszállításáról 

gondoskodnia kell, a kijelölt földlerakó helyre. A talajt, hulladékkal vagy más módon szennyezni tilos. 

A környezete kímélése végett, a munkavégzés lehetőleg csak száraz időben, kemény talajon 

végzendő. 

 

Víz védelme 

 
Az érintett vizek esetében is biztosítani szükséges a fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságok 

változatlanságát. Vízművek, ivóvíznyerő helyek védőterületén végzett munkáknál veszélyes anyagok 

használata tilos. 

 

Muzeális értékek védelme 
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A kivitelezés során talált muzeális értékeket az illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni 

szükséges. A további munkaütemezésről ilyen esetben a felelős beruházó és az illetékes múzeum 

szakembere által tartott konzultációt követően történjen döntés. 

 

Hulladékok kezelése 

 
A kivitelező köteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezeléséről, így a kitermelt bontott 

anyagokat a kijelölt hulladék‐lerakóhelyre kell elszállítani. 

 

A környezetre ártalmas anyagokat elkülönítve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó 

előírásokat be kell tartani. A környezetre veszélyes hulladékot a többi hulladéktól elkülönítve 

fajtánként kell tárolni. T_VU_004_SZ. „Hulladékok kezelésének ügyrendje” végrehajtási utasításban 

foglaltak szerint kell eljárni. Az átvevő helyeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. A keletkező hulladék 

felhasználását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az építésből, illetve bontásból keletkező hulladékot 

a kivitelezés előtt meg kell becsülni, a hulladék kezelését ennek megfelelően kell megszervezni. 

 

Biztosítani kell az építésből, illetve bontásból keletkező hulladék – célnak megfelelő – hulladéklerakó 

helyre szállítását! 

 

A kivitelezés befejezése után a kivitelező köteles a területet eredeti állapotának megfelelően 

helyreállítani. 

 

A beruházással összefüggő bontási munkálatok elvégzésére a felelős tervező külön felhívja a 

kivitelező figyelmét. 

 

A helyreállításoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztosítsák a kitűzött cél 

elérését, az előbbiekben már említett, minél kisebb mértékű rongálást. 

 

Zajvédelem 

 
A zajt és rezgést előidéző építési munkát csak úgy lehet végezni, hogy a munka során keletkező zaj 

nem haladhatja meg az előírt értékeket. A zaj‐ és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM együttes rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 
 

Veszélyes hulladékok kezelése 

 
A veszélyes hulladékokra vonatkozó törvényeket, jogszabályokat a munkavégzés során 

maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktól el kell különíteni, 
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fajtánként külön kell tárolni, majd a megfelelő jogosultsággal rendelkező helyre kell szállítani, ahol 

ártalmatlanítják. 

 
 

MUNKAVÉDELMI FEJEZET 
 

A tárgyi munka kivitelezése jelen tervdokumentáció, a vonatkozó szabványok, rendeletek, utasítások, 

típustervek, technológiai utasítások alapján végezhető. 

 
A munkavégzés során, a vonatkozó biztonságtechnikai, munkavédelmi előírásokat és a jelentős 

munkavédelmi kockázatok csökkentésére hozott intézkedéseket szigorúan be kell tartani, illetve 

tartatni. 

 
A munkavégzés technológiájának megfelelő és előírt védőruhák védőeszközök használata a 

munkaközi szünetek kivételével kötelező. 

 

Általános információk a munkavégzés környezetére vonatkozóan 

 
• Lehetséges terep viszonyok:  A nyomvonal érinthet egyaránt sík‐ és árkos területet, 

illetve fás‐, bokros részt 

• Talajmechanikai viszonyok:  ismeretlenek 

• Lehetséges környező létesítmények:  közművek 

vízelvezető árkok 

fő‐ és mellékút 

aszfaltozott, betonozott és földes mellék utak 

füvesített területek 

• Alkalmazott technológiák:  ELMŰ Hálózati KFT. szabályozási rendszer 

szerint 

• Anyagszállítás:  aszfalt, beton vagy földes fő‐ illetve mellékúton 

• Üzemek:  nincsenek 

• Egyéb:  nincsenek 

 
Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások: 

Út mellett, villamos hálózat mellett, építési területen kell munkát végezni. Kábelárok kialakítása 

során gödörben kell munkát végezni. A nyomvonal érinthet meglévő gyengeáramú alépítményi 

hálózatot is. 

 
Keresztezések és megközelítések okozta veszélyforrások: 
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A tervezett hálózat aszfaltozott, betonozott vagy földes fő‐ vagy mellékutat keresztezhez. A tervezett 

kábelhálózat egyéb közműveket keresztezhet. 

 
Különböző feszültségszintek okozta veszélyforrások: 

• A feszültségszintek: 0,4kV 

• A hálózat közelében csak feszültség‐mentesítés után lehet munkát végezni! 

• Amennyiben a hálózat kialakítása és a szakképzett személyzet lehetővé teszi feszültség alatti 

munkavégzés is lehetséges. 

Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások (kockázati tényezők): 

• Út mellett kell munkát végezni 

• Árokban munkát kell végezni 

• Villamos feszültség veszélyforrásai, áramütés 
 
 

Jogszabályi háttér 

 
Jelen műszaki tervet a munkavédelemről szóló 5./1993. (XII.26.) MüM rendeletnek és az 1993. évi 

XCIII. törvény előírásainak figyelembevételével készítettük el. 

 

A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél 

és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek – ezek hiányában az építtetőnek – figyelembe kell 

vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. 

 

A tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek 

figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket 

egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható 

időtartamát 
 

Meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, 

a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. 

 

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési 

tervdokumentáció részét képezi a rendeletben meghatározott tartalmú biztonsági és 

egészségvédelmi terv. 
 

A jogszabály szerint tehát biztonsági és egészségvédelmi tervet (továbbiakban: BET) azoknál az 

építkezéseknél kell készíteni, amelyek megvalósítására kiviteli terv készül. 
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A kivitelezés megkezdése előtt munkavédelmi koordinátort kell kijelölni. A munkavédelmi 

koordinátor feladta a lentebb részletezett munkautasítások kidolgozása a tárgyi munka elvégzéséhez. 
 

Általános rendelkezések a munkaterületre vonatkozóan 

 
Munkavégzés csak olyan területen történhet, melyet az Elosztói engedélyes illetékese a kivitelező 

vállalkozónak személyesen, dokumentáltan átadott és ott a munkavégzést engedélyezte. 

 

Különös gondot kell fordítani az MSZ 1585 szerinti feszültségmentesítések és feszültség alá 

helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására. 

 

Feszültség alatt lévő hálózaton, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni TILOS, kivétel ez 

alól a szabályos FAM (Feszültség Alatti Munkavégzés)! 

 

A feszültség alatt álló hálózatrészeket, villamos berendezéseket el kell határolni, illetve ezen részeket, 

meg kell jelölni. (zászló, műanyag lánc stb.)! 

 

A feszültség mentesítésre vonatkozó igényt, írásban kell bejelenteni, az ELMŰ Hálózati Kft. területileg 

illetékes Régióján. 

 

Feszültség közelében történő munkavégzés esetén, ha a szabványos üzemvitelre vonatkozó előírások 

nem tarthatóak be, elsősorban a következőket kell biztosítani: 

 

‐ A munka megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, továbbá a biztonsági intézkedések 

végrehajtására egyszemélyi felelőst kel kijelölni. 

‐ A veszélyes helyet meg kell jelölni, illetőleg az illetéktelen bejutást meg kell akadályozni. 

‐ A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenül szükséges számú, azzal megbízott 

és kioktatott, kiképzett személy tartózkodhat. 

 

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem 

végezhet, csak irányíthat. Az utasítás adónak minden esetben meg kell győződnie az utasítás 

megértéséről 
 

A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell: 

• Földelés – munkahelyi földelő rövidrezárók meglétét 

• Rendszer azonosságot 

• Az érintésvédelmi előírások érvényre jutását 

• A környezeti munkabiztonsági feltételek teljesülését 
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Az üzemvitelre vonatkozó műszaki‐ és biztonsági előírások szigorú betartásáról előzetesen 

gondoskodni kell. A meglévő és az esetlegesen terv szerint kialakítandó körzethatárok, és 

szakaszhatárok helyét az üzemeltetővel előzetesen egyeztetni kell. 

 
A munkaterület kialakításakor és azon történő munkavégzéskor az alábbiakat kell figyelembe venni: 

‐ 4/2002. (II.20.) SzCsM‐EüM együttes rendeletet, mely az építési munkahelyeken az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről rendelkezik 

‐ 3/2002. (II.8.) SzCsM‐EüM együttes rendeletet, mely a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjét határozza meg, 

‐ az ágazati előírásokban leírtakat 
 

A tervezés során a tervező figyelembe vett minden olyan körülményt, amely a biztonságos 

munkavégzést teszi lehetővé. 

 

A kivitelezési munka, kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások figyelembevételével 

végezhető, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is figyelembe kell venni. 

 

Az egyes munkafolyamatokhoz a rá vonatkozó technológiai utasításokban részletesen ismertetésre 

kerülnek az elvégzendő tevékenységek, azok helyes sorrendje, minőségi előírásai, az elvégzéshez 

szükséges emberi erőforrások, szerszámok, alkalmazott anyagok, azok minőségi követelményei, a 

munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint 

környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményei is. A mennyiben különleges építési technológiát kell 

alkalmazni, azt a tervnek részletes leírás keretén belül kell tartalmaznia. 

 

A kivitelezés során olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan technológiát 

választani, amely a személy‐ és vagyonbiztonságot veszélyezteti, vagy bármilyen okból 

veszélyhelyzetet teremthet. 
 

A dolgozók közül egy személynek vizsgázott elsősegély nyújtónak kell lennie. A munkaterületen a 

dolgozok létszámának megfelelő méretű mentőládát kell tartani, melyet ha szükséges ki kell 

egészíteni további elsősegély anyagokkal. 
 

A mentőládában el kell helyezni a legközelebbi elsősegélynyújtó hely, orvosi rendelő vagy kórház 

címét, elérhetőségét. 

 

A biztonságos üzemállapot megteremtése érdekében, ahol be ‐ vagy leesés veszélye áll fenn, ill. 

a dolgozót leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, stb. kell a védelméről 

gondoskodni. 
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Amennyiben a munkavégzés során valamilyen okból balesetveszélyes helyzet áll elő, a munkát 

azonnal le kell állítani, a dolgozókat, eszközöket biztonságba kell helyezni. A veszélyhelyzet 

megszűntéig a területet le kell zárni, és meg kell kezdeni a balesetveszély elhárítását. 

 

Munka közben előforduló sérüléseknél a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni. Ha 

járóképes, orvoshoz kell kísérni, cselekvőképtelenség esetén a mentőket kell értesíteni. 

 

Balesetnél minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni! 
 

A munka helyszínéről minden felesleges anyagot, szerszámot, törmeléket el kell szállítani, nehogy az 

forgalmi akadályt képezzen és balesetet idézzen elő. Ha az elszállításra nincs mód, a helyszínen 

maradó anyagokat korláttal körül kell zárni, ki kell világítani, szükség esetén őrt kell állítani. 

 

A Felelős Műszaki Vezető köteles a munkát biztonságos módon megszervezni, szükséges létszámról, 

szerszámról, eszközökről gondoskodni, ellenőrizni a munkavédelmi berendezések, felszerelések 

használatát valamint a munkavédelmi utasítások betartását. 

 

A munkaterületet megfelelően el kell korlátozni. 
 

A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell fordítani a forgalomirányításra, a KRESZ által előírt 

forgalomirányító táblák kihelyezésére. A munkaterület kialakítását a jóváhagyott forgalomtechnikai 

tervszerinti vagy annak hiányában a 3/2001.(I.31) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák 

elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről (4/2001.(I.31.) KÖVIM rendelet a közúti 

jelzőtáblák méreteiről és követelményeiről vagy a KRESZ szabályai szerint kell kialakítani. A táblákat 

és korlátbakokat eldőlés ellen rögzíteni kell. Ha szükséges éjszakára a munkahelyet ki kell világítani. 

Az anyagok szállítása a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével történjen. 

 

Minden egyes technológiai és műveleti utasítás részletesen kitér a betartandó munkavédelmi 

előírásokra és szükséges védőeszközökre, azok használatára. 

 

A munkahelyek közlekedő útjai feleljenek meg a várható legnagyobb igénybevételnek, és a higiéniai 

követelményeknek. Felületük legyen kellő súrlódású, egyenletes, botlás, és billenésmentes. 

Szélességük, és szabad magasságuk tegye lehetővé a gyalogosok, és járművek biztonságos 

közlekedését. 

 

A munkahelyek (árkok, szerelőgödrök, ideiglenes állóhelyek) a munkavégzéshez szükséges helyet 

biztosítsák, hogy az alkalmazott technológiából adódó munkaműveletek biztonságosan 

elvégezhetőek legyenek. 
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A berendezés átadása előtt az érintésvédelmi és szigetelési szabványossági felülvizsgálatot, ill. 

méréseket a kivitelezőnek el kell végezni – végeztetni. A felülvizsgálatot csak arra feljogosított 

személyek végezhetik. 

 

Ha szükséges, külön menekülési utat kell kijelölni, és gondoskodni annak akadálymentességéről! 
 

Általános rendelkezések a munkavállalóra vonatkozóan 

 
Üzemeltetőre, Berendezésfelelősre, Munkavezetőre, Szakképzett és kioktatott személyekre 

vonatkozó képesítéseket, követelményi előírásokat az MSZ 1585 alapján kell alkalmazni. 

 

Építési és szerelési munkát csak munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási oktatásban 

részesített dolgozók végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók 

kezelhetnek. 

 

Telephelyen vagy idegen munkaterületen figyelembe kell venni a telephely üzemeltető vagy generál 

kivitelező illetve az alkalmazott Munkavédelmi Koordinátor előírásait, erről külön oktatást kell 

tartani. 

 

Mérési munkákat csak szakképzett és kioktatott dolgozók végezhetnek. 
 

A Felelős Műszaki Vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles a dolgozókkal a 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból a munkavégzésből eredő veszélyeket 

(veszélyforrást, veszélyhelyzetet) és annak megelőzésével, elhárításával kapcsolatos teendőket 

ismertetni. 

 

A munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszerelések és eszközök használata kötelező, 

melyeknek biztosítása a Munkaadó és a Felelős Műszaki Vezető feladata. Egyéni védőeszközök, 

védőbakancs, hosszúnadrág, hosszú ujjú kabát, védősisak, magasban végzett munka esetén zuhanás 

gátló, mászó övhasználata kötelező. 

 

Csak olyan eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal szabad dolgozni, amelyek a biztonságtechnikai 

előírásoknak megfelelnek, ennek tényéről a Felelős Műszaki vezetőnek minden nap meg kell 

győződnie. 

 

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetőnek és az ott dolgozónak a technológiai és műveleti 

utasításokban szereplő előírások elsajátításával és megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük 

a biztonságos munkavégzéshez. 
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A munka elvégzéséhez a technológiai utasításokban meghatározott szerszámoknak és egyéni 

védőeszközöknek rendelkezésre kell állniuk. 

 
Földmunkálatok munkavédelmi szabályai 

 
A tervben előirt, kutatógödröket minden esetben el kell készíteni. Ha a közműhelyzet megköveteli 

további kutatásokat kell végezni, erről a megrendelőt előzetesen tájékoztatni kell. Idegen a rajzon 

nem szereplő közmű, kábel találása esetén a megrendelőt és ha ismert a közmű tulajdonosát 

értesíteni kell. 
 

A rajzon szereplő közmű helyzetet fenntartással kell kezelni, annak pontos bemérése előtt. 

A kutató gödröket csak óvatos kézi földmunkával szabad végezni. 

A tervben előirt szakfelügyeleteket meg kell rendelni, dokumentálni. A szakfelügyelet utasításait be 

kell tartani. 

A feltárt közműveket védelembe kell helyezni, már a munkavégzés alatt is. 
 

1 méter vagy annál mélyebb árkot a talaj adottságainak megfelelően dúcolni kell. 

A dúcolat épségét, állékonyságát munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell. 

Az árok egyik oldalán közlekedő sávot kell biztosítani. A kitermelt földet biztonságosan deponálni kell. 
 

A munkavégzés során talált robbanószerkezetekhez hozzányúlni TILOS! A megtalálás helyén kell 

hagyni, el kell keríteni és gondoskodni kell az őrzéséről. Értesíteni kell a Katasztrófavédelem illetékes 

szervét. A terület lőszermentesítéséig munkát végezni az érintett területen TILOS. 

 

Közmű elzáró csapok illetve közmű szerelvények hozzáférhetőségét nem lehet korlátozni. 

A tűzcsapok megközelítését folyamatosan biztosítani kell. 

Régészeti anyag feltárása esetén munkát fel kell függeszteni és értesíteni kell az illetékes régészeti 

hatóságot. 

Gépek üzemeltetését csak az adott gépre kioktatott, jogosultsággal rendelkező és kezelésével 

megbízott személy végezheti. 

 
A munkaterületen belüli építményeket, oszlopokat, fákat deszkatakarással kell megvédeni. 

 
Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, továbbá amennyiben a nyomvonal közelében 

gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni! 
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Alépítményben végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
Az alépítményt, szekrényt, aknát, mindaddig veszélyes légtérnek kell tekinteni, míg ellenkezőjéről 

meg nem győződtünk. 

 

Leszállás előtt minden esetben méréssel kell meggyőződnünk a légtér veszélytelenségéről. 

Munkavégzés alatt folyamatos gázmérést kell végezni. 

 

A gázmérést végző eszköznek érvényes hitelesítéssel kell rendelkeznie. 
 

A megengedettnél nagyobb gázkoncentráció észlelésének tényéről a Gázműveket. értesíteni kell. 

A gázveszéllyel kapcsolatos intézkedéseket rögzíteni kell az építési naplóban 

Az alépítményeken csak olyan fedlap helyezhető el, amely lehetőséget biztosít az előzetes 

gázmérésre. 

A fedlapokat csak a rendszeresített emelőeszközzel, az emelés munkavédelmi szabályit figyelembe 

véve (18 év feletti egészséges férfi max, 50 kg) szabad kinyitni. 

 

A kinyitáshoz szikrát okozó eszközt tilos igénybe venni. 

A nyitott alépítményt a forgalom elől el kell korlátozni. 

Az alépítményben dolgozni csak felső felügyelettel szabad. 
 

2 méternél mélyebb alépítménynél a menekülésre alkalmas emelő szerkezetet kell alkalmazni. 
 

Alépítmény fal áttörésénél meg kell győződni, hogy a falba vagy mögötte eltakart közművezeték 

nincs. 

 

Minden bevezető csőnyílást, áttörést víz és gázzáró tömítéssel el kell tömíteni. 
 

A csőnyílástömítő anyagnak meg kell felelnie a magasabb tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiség, 

épület osztályelőírásainak! 

 

Földkábelek építésénél végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
A földkábel tervezett nyomvonalával egyeztetni kell a párhuzamosan haladó és a keresztező 

közműveket, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után a tervezett nyomvonalon 20 m‐enként 

kutatógödröket kell kiásni és további pontosítással kell meghatározni a közművek tényleges 

helyzetét. 
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Fokozott gondossággal végzendő a meglévő üzemelő kábelek közelében a munkavégzés. 
 

A kiásott kábelárkot, munkaterületet a gyalogos és gépjármű közlekedés biztonsága érdekében a 

hatósági KRESZ előírások figyelembevételével 1m magas jelző, illetve védőkorláttal kell elzárni. Az 

elzárt munkaterület határait alkalmas módon elhelyezett jelzőtáblákkal, szürkület beálltakor 

jelzőlámpákkal kell ellátni. 

 

A kábelárkok mentén lévő épület bejárók, üzemekbe, gyalogátkelőhelyeken stb. való zavartalan és 

baleset‐mentes közlekedés lehetővé tételére megfelelően méretezett, mindkét oldalán korláttal 

ellátott átjárókat kell létesíteni. 
 

Különös gondot kell fordítani a meglévő kábelek beazonosítására, a feszültség‐mentesítések 

szabályos megkérésére és végrehajtására. 

 

Az üzembe helyezés során ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet, a munkahelyi földelés rövidrezárók 

és egyéb eszközök eltávolításának tényét. 

 

A kábelárok, munkaárok partfal állékonyságáról (rézsű vagy támfal kialakítás) szükség szerint 

gondoskodni kell. 

 

A kábelek hálózati rendszerének kapcsolatát a nyomvonalrajz és az érintésvédelmi vázlat tartalmazza. 

A kábel dobok mozgatását csak erre kioktatott személy végezheti. 

A kábeldobokat elgurulás ellen rögzíteni kell. 
 

A kábeldobok, kábelek mozgatására megfelelő létszámról kell gondoskodni ( max 50 kg/fő). 

A behúzásnál egy fő munkairányítónak folyamatosan jelen kell lenni. 

Gépi behúzásnál a behúzó csörlőt csak vizsgával rendelkező személy kezelheti. 

A behúzásban résztvevőknél rádió telefonnak kell lenni. 

Földfeletti hálózat építésénék végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
Oszlopállításnál megfelelő létszámról kell gondoskodni (max 50 kg/fő). 

Mászó öv, zuhanás gátló használata kötelező. 

Az oszlopok állékonyságáról minden esetben meg kell győződni! 
 

Oszlopra való feljutáshoz az előirt védőfelszerelést még a földön állva kell felvenni. 
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Oszlopra mászóvassal, speciális létrával vagy emelőkosárral lehet feljutni. 
 

Emelőkosarat csak a használatára kiképzett, engedéllyel rendelkező, megbízott személy kezelheti, az 

emelőkosárban csak ilyen személy tartózkodhat. 

 

Ha létráról történik a munkavégzés, akkor a létrát elmozdulás ellen rögzíteni kell. 

Az oszlopsoron szeles, viharos időben munkát végezni TILOS 

Oszlopsoron csak olyan dolgozó végezhet munkát, akit erre kioktattak, erre írásban engedélyt kapott. 
 

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem 

végezhet, csak irányíthat. 

 

A magasban dolgozónak zuhanás gátlót kell viselnie. Áramütés vagy baleset esetén azonnal meg kell 

kezdeni az elsősegélynyújtást, a balesetet szenvedetett orvosi ellátásban kell részesíteni. 

 

Oszlopok állításánál betartandók az emelőgépek biztonsági előírásai, a teheremelésére, irányítására 

vonatkozó biztonsági szabályok, a munkakörnyezet közelében lévő minden személyre és 

infrastruktúrára vonatkoztatva. 
 

Szabadvezeték terítésnél, és beszabályozásnál terítőgörgős technológiát kell alkalmazni, és a 

vezetékre, oszlopokra vonatkozó húzóerő szabályozásról gondoskodni kell. 

 

Az oszlophelyek fúrásánál fokozott figyelemmel kell eljárni, a térszint alatti és feletti közművek, 

alépítmények tekintetében, úgymint: víz, gáz, hírközlő és villamos vezetékek, műtárgyak alapjai. 

 

A szabadvezeték bontása során meg kell győződni a meglévő oszlopok állékonyságáról. Amennyiben 

az oszlop nem mászható úgy a vezetékbontást más módon (létráról vagy kosaras kocsiról) kell 

elvégezni. 
 

Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos 

megkérésére és végrehajtására. 

 

A munkavégzés során szigorúan betartandó jogszabályok 

 
• 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 

• 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 
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• 18/2008.  (XII.3.)  SZMM  rendelet  az  egyéni  védőeszközök  követelményeiről  és 

megfelelőségének tanúsításáról 

• MSZ 07‐3608‐1991‐ A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom biztonsági 

követelményei. 

• 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

• MSZ 14399‐80 Technológiai és munkavédelmi követelmények 

• 4/2002. (II. 20.) SzCsM‐EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

• 3/2002.  (II.8.)  SzCsM‐EüM  együttes  rendelet.  A  munkahelyek  munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

• engedélyezők előírásait 

• megrendelő előírásait 

• érintett idegen telephelyek, üzemek előírásait 

Ha bármilyen említett előírást, szabályozást nem lehet betartani, a MUNKÁT LE KELL ÁLLÍTANI és a 

beruházóval, illetve a munkavédelmi megbízottal, munkavédelmi koordinátorral azonnal fel kell 

venni a kapcsolatot. 
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FELHASZNÁLT SZABVÁNYOK, JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYOK 
 

• 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 
• 312/2012.  (XI. 8.) Korm.  rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági  eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
• 40/2017.  (XII.  4.)  NGM  rendelet  az  összekötő  és  felhasználói  berendezésekről,  valamint  a 

potenciálisan  robbanásveszélyes  közegben  működő  villamos  berendezésekről  és  védelmi 
rendszerekről 

• 72/2003.  (X.  29.) GKM  rendelet  a  Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági  Szabályzatának 
kiadásáról 

• 8/2001.  (III.  30.)  GM  rendelet  a  Villamosmű Műszaki‐Biztonsági  Követelményei  Szabályzat 
hatályba léptetéséről 

• 2/2013.  (I.  22.)  NGM  rendelet  a  villamosművek,  valamint  a  termelői, magán‐  és  közvetlen 
vezetékek biztonsági övezetéről 

• 324/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról 
• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
• 531/2017 (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről 
• 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia‐ipari építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokról 
• 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet módosításáról 

• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 
• 1997.évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről. 
• 1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről 
• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
• 5./1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 
• 4/2002. (II. 20.) SzCsM‐EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
• 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 
• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályiról. 
• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 
• 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól. 
• 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. 
• 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről 
• 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 
• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
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• 27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM együttes rendelet a környezeti zaj‐ és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról 

• 68/2018. (XII.28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 
• 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 
• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
• 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
• 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) 
• 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 
• 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási és 

Forgalombiztonsági Szabályzata” (EFSZ) 
• 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló rendelet 
• 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 

szóló rendelet 
• 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki‐Biztonsági Követelményei Szabályzat 

hatályba léptetéséről 
• e‐ÚT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” 

útügyi előírás 
 
 

• MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 
• MSZ 453:1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára 
• MSZ 151‐8:2002 Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű 

szabadvezetékek létesítési előírásai 
• MSZ 447:2019 Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra 
• MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése 
• MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése 
• MSZ HD 60364‐4‐41:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4‐41. rész: Biztonság. 

Áramütés elleni védelem 
• MSZ 13207:2000 0,6/1 kV‐tól 20,8/36 kV‐ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek 

és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége 
• MSZ EN 50522 1 kV‐nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése 
• MSZ 7487‐2, 3:1980 Közmű‐ és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a 

térszín alatt/felett 
• MSZ 15688:2009 A villamosenergia‐fejlesztő, ‐átalakító és ‐elosztó berendezések tűzvédelme 
• MSZ EN 50160:2011 és MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A közcélú elosztóhálózatokon 

szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői 
• MSZ 146‐6:1998 2. és MSZ 146‐6:1998/2M:2003 0,6/1kV névleges feszültségű elosztóhálózati 

kábelek 
• MSZ EN 61936‐1:2016 1 kV‐nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények 
• MSZ 14550‐2/1980 Erősáramú vezetékek megengedett terhelése. Nagyfeszültségű szigetelt 

vezetékek 
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• Az ELMŰ üzletszabályzata 
• ELMŰ Szervezeti Szabályzata 
• D_U_006‐06 Irányelv a hálózatok, hálózati berendezések üzemeltetéséhez 
• D_U‐006‐15 Érintésvédelmi szabályzat 
• D_U‐006‐20 Hálózatok elemeinek egységes jelölési rendje 
• D_U_010 Hálózatfejlesztési irányelvek KÖF és KIF 
• D_U‐012 Fogyasztói berendezések kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra kapcsolásának 

műszaki feltételei 
• D_U‐018 Létesítési irányelv 
• D_U_018‐06_KÖF/KIF transzformátorállomások és KÖF kapcsolóállomások tervezése 
• D_U‐018‐07 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok, fogyasztói csatlakozók és közvilágítás 

tervezése 
• D_U‐018‐10 Kábelhálózatok (NAF, KÖF és KIF) kivitelezése 
• D_VU‐008 A hálózati standard anyaglista használata 
• D_VU‐018 A fogyasztói csatlakozó és mérőhelyi munkák végrehajtására 
• D_TU‐018 A közvetlen mérésű mérőhelyek és csatlakozók szerelési munkáira 
• D_TU‐053 A mérőváltós és/vagy távleolvasású mérőberendezések szerelési munkáira 
• N_VU_041 SZ. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS „Kábeles csatlakozó tervezés folyamata” 
• T_U_005 UTASÍTÁS „A környezetvédelmi tevékenységek végzéséről” 
• T_U_36_Vállalkozói tevékenység munkavédelmi tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásai 
• T_VU‐004 Hulladékok kezelésének ügyrendje 
• T_U‐005 Szabályzat a környezetirányítási tevékenységek végzéséről 
• MMT 050.0024 OTR‐TPC oszloptranszformátor állomások 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 

Alulírottak, mint az alábbi kiviteli tervdokumentáció tervezői kijelentjük, hogy az általunk tervezett 
 

„2360 Gyál Bercsényi Miklós utca 9 HRSZ: 2444  
szám alatti ingatlan villamosenergia‐ellátása” 

című és 

KT_1980‐21 

 
munkaszámú  műszaki  tervdokumentáció  a  munkavédelemre,  tűzvédelemre,  környezetvédelemre, 

természetvédelemre,  műemlékvédelemre  és  az  épített  környezet  védelmére  vonatkozó  hatályos 

jogszabályokban meghatározott követelmények betartásával készült. A tervezett műszaki megoldások 

eleget tesznek a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, típusterveknek és üzemeltetői 

előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A műszaki kiviteli tervtől eltérni csak a tervező 

előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad. 

 

Budapest, 2022. február 18. 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy Árpád 
Tervező 

 
Murg Zsolt 

Felelős tervező 
Kamarai szám: 01‐10832 
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: Tervezett 0,4 kV-os csatlakozókábel

: Szennyvíz vezeték
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: Meglévő 0,4 kV-os légvezeték0,4kV
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1kV : Meglévő 1 kV-os földkábel

  ///  
  /  : Meglévő 1F légvezetékes csatlakozó

: Meglévő 3F légvezetékes csatlakozó

: MVM NET hálózatMVM NET
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: Digi hálózatDIGI
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2360 Gyál Bercsényi Miklós utca 9 HRSZ 2444 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása

Megbízó:

Dátum:

Rajzszám:

Nyomvonal hossza:

Felelős tervező:

Lépték:

Rajz megnevezése:

Nyomvonalrajz

-  A kábeleket 0,7 m mélyen, KPE védőcsőben, homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni.
-  A kábeleket az úttest alatt - fúrás esetén 2,8 m mélyen - 1 m mélyen kell fektetni.
-  A kábeleket út-, valamint közműkeresztezéskor (pl.: vízvezeték) védőcsőbe kell helyezni.
-  Kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárok ásó gép alkalmazása tilos!
-  Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani!
-  Érintésvédelem módja: nullázás.
-  Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni!
-  A tervezett elektromos kábel és a meglévő gázvezeték között 1 m távolság tartandó!
-  A meglévő földkábeles csatlakozóvezeték nyomvonala csak tájékoztató jellegű, annak 

 elhelyezkedése pontosan nem ismert!

Megjegyzés:

20 m

M 1:500

M 1:250
NAYY-J 4x25 mm² RE 0,6/1 kV-os földkábelÉpítendő kábel típusa : 

Nyomvonalhossz:     20 m
Védőcsőhossz:           1 m + 5,5 m

Kábelhossz:     35 m
Átmérő: KG Ø110 (földben) + KPE Ø110 (földben)

Védőcsőhossz:           3 m Átmérő: KPE   Ø63 (oszlopon)

1:500, 1:250

2022. február

KT_1980-21

Megbízó:

Dátum:

Munkaszám:

Nyomvonal hossza:

Felelős tervező:

Lépték:

Rajz megnevezése:

Tervező:

Nyomvonalrajz

NYR-csatl_1980-21

1148 Budapest, Lengyel u. 15.

Murg Zsolt 01-10832 Nagy Árpád
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AutoCAD SHX Text
Tervezett NAYY-J 4x25 mm²  RE 0,6/1 kV-os  méretlen csatlakozókábel nyomvonalhosz: 20 fm

AutoCAD SHX Text
Meglévő, szabadvezeték  hálózat,kötegelt  AXKA 3x95 + 25/95mm   2+KTV
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Tárgy: Javaslat a Gyál, Besztercei u. 41. szám, 5152/7 hrsz. 
alatti ingatlan villamosenergia-ellátásával kapcsolatos 
tulajdonosi nyilatkozat kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 A Kábel Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel utca 15.) Nagy Árpád, tervező elkészítette Gyál, Besztercei 
utca 41. HRSZ: 5152/7 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, földkábeles csatlakozóvezeték létesítése 
című, KT_0083-22 és KT_0084-22 tervszámú műszaki tervdokumentációkat. 

A tervdokumentációk Gyál, Besztercei u. 41. szám, 5152/7 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-ellátását 
szolgáló  (1-es és 2-es bekötés) földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.  

Az igényelt villamos energia: 3x20 A, 3x16 A (lakossági) 
 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett Besztercei utca (5152/8 hrsz.) 
közterület. 
 A tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan a 
tulajdonosi nyilatkozat kiadását. 
 Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentációk 
ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

a.)   a gyáli 5152/8 hrsz.-ú Besztercei utca közterületet érintően hozzájárul – a Kábel Team Kft. Nagy Árpád, 
tervező által készített Gyál, Besztercei utca 41. HRSZ: 5152/7 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, 
földkábeles csatlakozóvezeték létesítése című, KT_0083-22 és KT_0084-22 tervszámú műszaki 
tervdokumentációk szerinti közművezetékek – földkábel építéséhez. 

b.)   a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 

 
Határidő:  2022. március 31. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Kelevajda Mónika ügyintéző 

Gyál, 2022. február 28. 

 

            Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 

 

Melléklet:  

 1 pld. kérelem  
 2 pld. műszaki tervdokumentáció  
 2 pld. nyomvonalrajz  
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RAJZJEGYZÉK 
 

NYR‐csatl_KT_0083‐22  Tervezett földkábel, helyszínrajz 1:500; 1:250

 
 
 

Mellékletek: 

• Feszültségesés‐ és zárlatszámítás 

• Hulladék tervlap 
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ELŐZMÉNYEK 
Jelen  tervdokumentáció  a(z)  2360  Gyál  Besztercei  utca  41  HRSZ:  5152/7  szám  alatti  ingatlan 

villamosenergia‐ellátását  szolgáló  földkábeles  csatlakozóvezeték  létesítésének  kiviteli  tervét 

tartalmazza. 

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A 

Az igényelt villamos energia: 3 x 20 A, 3 x 16 A (lakossági). 

A műszaki terv az ELMŰ Hálózati Kft. megbízása alapján készült. Az áramszolgáltató műszaki feltételei 

alapján az igényelt energia a cím előtti kisfeszültségű szabadvezetéki hálózatról biztosítható. 

A felvevőképesség vizsgálatot, a csatlakozási pontot, valamint a hálózatról való leágazási pontot, a 

hálózat üzemeltetője, vizsgálta és határozta meg. 

A tervezés során az ELMŰ Hálózati Kft. területileg illetékes Régiójával egyeztettünk, alternatív javaslat 

kidolgozására nem volt szükség. 

 

A hálózat tulajdonosa:  ELMŰ Hálózati Kft. 
 

1132 Budapest, Váci út 72‐74. 
 

A hálózat üzemeltetője:   

ELMŰ Hálózati Kft. Dél‐Pesti Régió 1203 
Budapest, Csepeli átjáró 1‐3. 

 
 

Tervező cég:  Kábel‐Team Kft. 
 

1148 Budapest, Lengyel utca 15 

Tervező:  Nagy Árpád 

(nagy.arpad@kabelteam.hu) 

Kábel‐Team Kft. 

Levelezési cím: 1148 Budapest, Lengyel utca 15 

Tel: +36 70 339 6426 
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ÁTNÉZETI TÉRKÉP 

2360 Gyál Besztercei utca 41 HRSZ: 5152/7 szám alatti ingatlan 

villamosenergia‐ellátása 

Tervezési terület 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

Csatlakozási pont adatai

Tulajdoni határ:  Csatlakozókábel a fogyasztó által létesített 
kábelfogadóban lévő első kötési pontja 

Hálózati leágazó pont:  Kisfeszültségű szabadvezeték tartóoszlopán lévő 
áramkötés 

Csatlakozó vezeték típusa:  Földkábel 

Meglévő szabadvezetéki hálózat műszaki adatai 

Feszültségszint:  0,4 kV ‐ kisfeszültség
Áramnem:  3 fázisú, váltakozó
Frekvencia: 
Közcélú hálózat típusa: 

50 Hz
AXKA 3x95 + 25/95mm 2, kötegelt  

Tervezett csatlakozókábel műszaki adatai 

Igényelt energia:  3 x 20 A, 3 x 16 A
Vételezési és mérési feszültségszint:  0,4 kV ‐ kisfeszültség
Áramnem:  3 fázisú, váltakozó
Frekvencia:  50 Hz
Tervezett csatlakozókábel típusa: 
Tervezett védőcső típusa: 
Tervezett védőcső hossz: 

NAYY‐J 4x25 mm2 RE 0,6/1 kV
KPE ∅ 110 + KG ∅ 110 + KPE ∅ 63 (oszlopon) 
0 m + 1 m + 3 m 

Tervezett nyomvonalhossz:  17 m
Tervezett kábel szükséglet:  32 m

Érintett közterület adatai 

Hrsz.:  (5152/8)
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Tervezett technológiai kialakítás 

2360 Gyál Besztercei utca 41 HRSZ: 5152/7 szám alatti  ingatlan villamosenergia‐ellátása az érintett 

ingatlan előtt elhaladó légvezetékes hálózat oszlopáról megvalósítható. A (5152/8) hrsz. közterületen 

meglévő B10/4 típusú, áttört gerincű beton bakoszloprólról vezetjük le a létesítendő csatlakozókábelt,    

zöldterületen a más tervben tervezett, fogyasztói telepítésű kábelfogadó szekrényig. Az oszlopon a 

kábelt, 3 méteres magasságig védőcsőben kell vezetni és a teljes hosszban acélszalaggal kell rögzíteni. A 

kábel végeit végelzáróval  kell  védeni,  nedves s é g    é s   e g y é b   k á r o s   b e h a t á s    e l l e n.  

Az  úttest  alatt  KPE  110  mm,  gépkocsibejáró‐ és közmű keresztezésénél KPE 110 mm átmérőjű 

védőcsövet kell beépíteni, valamint a  nyomvonalrajzon  jelölt  egyéb  helyeken  is  védőcsövet  kell  

elhelyezni.  A  kábelnyomvonal  teljes  szakaszán  (kivéve  fúrási  útkeresztezések)  „ERŐSÁRAMÚ  

KÁBEL”  feliratú  figyelmeztető  szalagot  kell elhelyezni, a kábel vagy védőcső függőleges felső 

alkotójától vett 20 cm‐en kívül. 

Figyelem! 

A  kivitelezés  során,  a  fúrási  munkákat  kivéve,  kizárólag  kézi  földmunka  végezhető! 
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KÁBELSZERELÉSI ELŐÍRÁSOK 

A talajba fektetett kábelekre az MSZ 13207:2000 3.12. pontja alapján kábeljelzőt kell rögzíteni, 

amelynek tartalmaznia kell a kábelvonal azonosítási jelét, és üzemi feszültségét. A kábeljelzőt 

legalább  10  m‐enként,  kábel  végelzáró  alatt  mindig,  keresztezések  előtt  és  után  0,5  m 

távolságon belül, kábelszerelvények (összekötő, elágazó) előtt és után 0,2 m távolságon belül, 

épületekbe való bevezetéseknél mindkét oldalon a fal síkjától 0,5 m távolságon belül, illetőleg 

kábelvédőcső mindkét végén 0,5 m távolságon belül kell elhelyezni. 

A  kábelszerelvényeknél  a  fentiekben  hivatkozott  kábeljelzők  mellé  fel  kell  tüntetni  a 

kábelszerelést végző dolgozó nevét és a szerelés dátumát, valamint az alábbi adatokat: 

‐ ELMŰ Kft. 
 

‐ kábel azonosító 
 

‐ feszültségszint 
 

‐ fektetési év 
 
 

ÜTEMTERV 

A tervezett munkafolyamatokhoz optimális esetben elegendő: 3x8 óra. 

Ütemterv: 

Előírt nyomvonalon a földmunkák elvégzése, forgalomkorlátozás kialakítása: 1 nap. 

Földkábel fektetése és hálózatra történő kapcsolása: 1 nap. 

Terület helyreállítása: 1 nap. 
 
 

FORGALOMTECHNIKA 
Jelen fejezet a munkavégzéshez szükséges ideiglenes forgalomkorlátozás általános szabályait foglalja 

össze. Amennyiben a tervcsomaghoz készült külön forgalomtechnikai terv, úgy az abban leírtakat kell 

alkalmazni és a mellékelt rajzoknak megfelelően kell kialakítani az ideiglenes forgalmi rendet, 

továbbá minden esetben figyelembe kell venni a közútkezelői hozzájárulás kikötéseit. 
 

A munkavégzés során a kivitelező anyagi és erkölcsi felelőssége az állandó és ideiglenes 

jelzésrendszer megléte és állapota, láthatóságának biztosítása, beleértve azok sérülése, hiánya 

esetén a javításukat, cseréjüket, pótlásukat. 
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Kiegészítő forgalomtechnikai terv nélkül a következő előírásokat kell figyelembe venni: 

 
A közutakon végzett munkák megkezdése előtt a munkaterületet ép, síkfelületű, tiszta elkorlátozó 

elemekkel körül kell határolni, valamint előjelezni kell. Az elkorlátozó elemeket, közúti táblákat úgy 

kell rögzíteni, hogy szélterhelés esetén azok ne mozduljanak el. Előre tervezett munkák esetén 

először a munkahelytől távolabb, annak megközelítése során észlelhető közúti jelzéseket kell 

elhelyezni. Ezt követően a munkahely jelzését kell elvégezni – ez a munkahely közelében kihelyezett 

jelzőtáblákat, sárga villogó lámpákat stb. foglalja magában, legvégül az elkorlátozó elemek 

elhelyezése szükséges – ezt a munkahely kezdetén, hosszanti oldalán és végén elhelyezett 

elkorlátozó elemekkel kell megtenni. A gyalogosforgalom ‐ munkaterülettől 1‐1,2 m magas, 

összefüggő, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott, zárt elkorlátozó elemsorral elhatárolt ‐ szabad 

mozgását biztosítani kell, akadály esetén min. 1 m széles akadálymentes provizóriummal át kell 

vezetni. A forgalom alatt álló közútra gyalogos nem terelhető. Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása 

után a munka azonnal megkezdendő, az ettől való eltérés engedély nélküli munkavégzésnek 

tekintendő. 
 

A fenti elemek munkahelytől mért általános távolságát a következő táblázat tartalmazza: 

 
 Előjelzés  Elkorlátozás kezdete  Tilalmi táblák feloldása 

a munkahely után 

Autópálya  250‐500  50  50 

Autóút  150‐250  50  50 

Lakott területen kívül  150‐250  20  20 

Lakott területen  50‐100  0,5  20 

 

 
Ideiglenes forgalomszabályozás céljára csak ép, fényvisszavető fóliás felületű jelzőtáblákat, 

terelőtáblákat szabad alkalmazni. A táblák egymással fedésbe nem kerülhetnek. 

 

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén az alkalmazott terelőkúpoknak és burkolati 

jelzőtesteknek is fényvisszavetőnek kell lennie. Az úttesten lévő elkorlátozásokat villogó 

borostyánsárga fényt adó lámpával kell megjelölni. 

 

Munkavégzés közben a sárga villogóval ellátott járműveknek a figyelmeztető jelzésüket használni kell. 

A munkaterületen tartózkodó személyeknek narancs,‐ vagy citromsárga, fényvisszavető felületű 

védőmellényt kell viselni. 
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Mozgó munkahelyek forgalomkorlátozása csak megfelelő látási és időjárási viszonyok között 

végezhető. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, vagy az eredeti körülmények romlanak, akkor a 

munkaterületet állandó munkahelynek megfelelően kell jelezni. 

 

Az elkorlátozó elemeket, jelzőtáblákat és jelzéseket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy a 4/2001. 

(I. 31.) KöViM rendeletben előírt erőtani és szilárdságtani követelményeknek megfeleljenek, azok ne 

csússzanak el, ne dőljenek fel és ne forduljanak el. 

A közúton végzett munkák miatt azokat a jelzőtáblákat, jelzéseket, amelyek nem érvényesek, vagy a 

kialakítandó ideiglenes forgalmi renddel ellentétes értelműek, el kell távolítani, vagy érvényteleníteni 

kell. Jelzőtábla érvénytelenítése során letakarás céljára csak át nem látszó és a táblára megfelelően 

rögzített anyagot szabad felhasználni,‐ az elforgatást úgy kell végrehajtani, hogy a tábla megfelelően 

rögzítve legyen és jelzési képe az érintett útról (utakról) ne legyen látható. E feltételek hiánya esetén 

elfordítás nem alkalmazható. 

 

Amennyiben a forgalmi sávok szűkítésére kerül sor, az ideiglenesen kialakított forgalmi sávok 

szélessége gyorsforgalmi utak esetén nem lehet kisebb 3 m‐nél, nem gyorsforgalmi utak esetén pedig 

2,75 m‐nél. Több sávos utak esetén a legbelső sávot 2,5 m szélességig lehet csökkenteni, ha ebben a 

sávban szélességkorlátozást (2 m) alkalmazunk. 

 

Járdák esetében, ha a munkavégzés miatt nem marad legalább 0,75 m széles folyamatosan járható 

felület, akkor a járdát teljesen le kell zárni. Ebben az esetben a gyalogosok tereléséről gondoskodni 

kell. (út túloldali járdájára, vagy úttestre tereléssel) 

 

Autóbusz megállót érintő munkavégzés esetén gondoskodni kell a szilárd burkolatú leszállóhelyről és 

ezt a járdával össze kell kötni. A megállóhely normál busz esetén min. 12 m, csuklós autóbusz esetén 

min. 18 m hosszú legyen. Az elkorlátozás vége után legalább 17 m hely szükséges az autóbuszok 

beállásának biztosítására. 
 

A munkavégzés során a ki‐ és bejáratokon a személy és gépjárműforgalmat biztosítani kell! Ehhez 

gépjárművek esetén min. 3 m széles, gyalogosok esetén min. 1 m széles provizóriumot kell 

alkalmazni. 

 

A munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről 

kikerülő anyag, kitermelt föld, építési törmelék nem tárolható. A visszatöltésre nem kerülő föld 

folyamatos elszállításáról gondoskodni kell. 
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A közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb 

mértékben korlátozhatják. A munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével vagy térbeni, 

illetve időbeni előrehaladásával – ha a munkaterületen a forgalomra veszélyes állapot nem marad – 

az ideiglenes közúti jelzéseket haladéktalanul el kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell. 

 

Ezeken felül a munkavégzés során be kell tartani a(z) 

 
• e‐ÚT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” 

útügyi előírásban, 

• 1/1975. (II. 5.) KPM‐BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló KRESZ 

rendeletben, 

• 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 

szóló rendeletben, 

• 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló rendeletben, illetve 

• 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási  

és Forgalombiztonsági Szabályzatában” (EFSZ) foglaltakat. 

 
 

ÉRINTÉSVÉDELEM 
Az érintésvédelem módja kisfeszültségű hálózaton a TN‐C rendszerű (nullázás). Az érintésvédelem 
módja középfeszültségű hálózaton IT rendszerű (védőföldelés). 

 

Az érintésvédelem a D_U_006‐15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi 
szabályzat” című utasítás és az MSZ HD 60364‐4‐41 szabvány előírásai alapján legyen kiépítve. 

 

A hurokimpedancia, valamint zárlatszámítást elvégeztük. A tervezett hálózat kielégíti a nullázás 
feltételeit. 

 
 

Az érintésvédelem módja 22 kV‐os hálózaton az IT rendszer‐védőföldelés. Közös oszlopsoros hálózat 
létesítése esetén ‐ az oszlop anyagától függetlenül ‐ valamennyi oszlopot önállóan le kell földelni. A 
földelés ellenállás előírt értéke R ≤ 10 Ω. Az összefüggő érintésvédelmi rendszer, eredő földelési 
ellenállása maximum 2 Ω lehet. 

 

Az érintésvédelem a D_U_006‐15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi 
szabályzat” című utasítás és az MSZ HD 60364‐4‐41 szabvány előírásai alapján legyen kiépítve. 
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KÖZMŰVEK 
A közművek helyzete tájékoztató jellegű, nyomvonaluk az üzemeltető cégek adatszolgáltatásai 

alapján kerültek felvezetésre. Az adatszolgáltatással közölt adatokért a Tervező a felelősséget nem 

vállalhatja. 

 

A kivitelezés során az érintett közművektől szakfelügyeletet kell kérni! 

 
Mivel a tervrajzon feltüntetett közműadatok csak tájékoztató jellegűek, ezért pontos helyükről 

kutatóárok ásásával kell meggyőződni! 

 

A közműegyeztetésben foglaltak betartása kötelező! 
 

 
KIVITELEZÉS 
A hálózat létesítését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokában szabad! 

A közművektől a munkák megkezdése előtt 20 nappal szakfelügyeletet kell kérni. 

A meglevő kábelek és közművek tényleges helyéről kutató árok ásásával a kivitelező a kivitelezés 

megkezdése előtt köteles meggyőződni! 

 

Üzemelő közműhálózat közelében földmunka csak kézi erővel végezhető! 
 

A közúton folyó munkákat, útszűkületet, sebességkorlátozást jelzőtáblákkal ki kell táblázni, mindkét 

irányból. 

 

Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték terítését úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmat 

lényegesen ne akadályozza. 

 

A nyitott oszlopgödröt védőkorláttal – és szükség szerint ideiglenes korlátos átjárókkal – kell ellátni, 

melyet napnyugtától‐napkeltéig ki kell világítani. 

 

A munkák befejezése után a kivitelező köteles a bontott burkolatok helyreállításáról gondoskodni! 
 

 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
Jelen műszaki dokumentációban foglaltaktól eltérni csak a tervező, üzemeltető és a megrendelő 

hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás elmulasztásából származó minden következményért a 

kivitelező felelős. 
 

A kivitelezés során a tárgyi tervhez kapcsolódó szabvány, típusterv, ágazati, hatósági és ELMŰ 

Hálózati Kft. által leírt előírásokat és utasításokat maradéktalanul be kell tartani. 
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A kivitelezést ‐ a tervet érintő ‐ rendeletekben, utasításokban és egyéb hatóság által előírt 

engedélyek hiányában megkezdeni nem szabad. Engedély nélkül megkezdett kivitelezésért a Tervező 

felelősséget nem vállal. 

 

A kivitelező tartozik a munka megkezdését ‐ felvonulás előtt ‐ írásban bejelenteni az illetékes 

Áramszolgáltatónak, a munkaterület átadás‐átvételi eljárás lebonyolítása, a szükséges feszültség‐ 

mentesítések ütemezése céljából és a bontásból kikerülő anyagok leltár szerinti átadásával 

kapcsolatos eljárások rendezése végett. 
 

A kivitelezési munkákat a hálózat és berendezés feszültségmentes állapotában kell végezni az MSZ 

1585 vonatkozó előírásainak betartásával. Ennek alapján feszültség alatt lévő hálózaton és 

berendezésen, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni tilos! 
 

A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról 

tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. 

 

A hálózati munkák során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától is függ. Ezeken 

túlmenően a kivitelezést végző munkavédelmi szabályzatában foglaltak betartása is szükséges és 

kötelező. 

 

A kivitelező tartozik a műszaki átadás‐átvételt megelőzően átadási dokumentációt szolgáltatni az 

átvevőnek 

 

A kivitelező köteles a megvalósult hálózatról kartográfiai bemérést készíttetni, és az elkészült 

bemérési nyomvonalrajzokat az üzemeltetőnek átadni. 

 

A kivitelezés befejezése után ‐ a létesítmény műszaki átadás‐átvételére ‐ az üzembentartót, 

tervezőt és a beruházót a kivitelezőnek meg kell hívni. 

 
 

TŰZ‐ ÉS VAGYONVÉDEMI FEJEZET 
Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a vonatkozó törvények, 

rendeletek, továbbá a belső tűzvédelmi szabályzat szerint végezni tevékenységüket. 

 

Az elektromos berendezéseket éghető anyaggal letakarni tilos! 
 

A hegesztések helyét, a kábelszerelvények környékét 2 méteres körzetben a keletkező 

kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg kell tisztítani. Gondoskodni kell a 

munkagödörben a többi kábel letakarásáról és a lehulló izzó fémrészek eloltásáról. 

Hegesztési tevékenységhez csak megfelelő 
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nyilatkozattal rendelkező, megfelelőségi jellel ellátott, megfelelő időszakonként ellenőrzött 

eszközöket lehet használni. 

 

Az elektromos berendezéseken keletkezett tüzek oltása előtt lehetőség szerint áramtalanítani kell. 

Elektromos berendezések tüzeinek oltására vizet illetve bármilyen folyadékot alkalmazni tilos! 

A keletkezett tűzről a tűzoltókat minden esetben értesíteni kell. 
 

A melegedési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani és a munkaterületet el kell 

keríteni. 

 

Zárt területen tűz‐ ér robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés esetén a folyamatos 

szellőztetést természetes úton biztosítani kell. 

 

Munkahelyen az éghető anyagoknak megfelelő anyagú tűzoltó felszerelést kell biztosítani. 
 

Földmunkavégzés során talált robbanószerkezetet tilos eltávolítani. Ebben az esetben a munkát le 

kell állítani és az egész területet le kell zárni, ezután az illetékes hatóságot értesíteni kell. 

 

A munkaterületen a tűz elleni védekezés feladatait a kivitelező cég működési és Tűzvédelmi 

Szabályzata tartalmazza. Ezen Tűzvédelmi Szabályzat kiterjed a cég összes alkalmazottjára, akik a 

megrendelő által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek. A munkavégzésre a vonatkozó 

tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek szerződésben rögzíteni kell. A 

villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység kerül sor. A 

tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét a kivitelező tűzvédelmi utasításai rögzítik. A 

kivitelezés befejeztével a kivitelezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés során a tűzvédelmi 

előírásokat, szabványokat betartotta. A munkahelyi vezetők (szerelésvezetők, művezetők) felelősek a 

munkaterületükön a felügyeletük alá tartozó munkahelyeken a tűzvédelmi előírások betartásáért. 

 

Kábelhálózatokra vonatkozó specifikációk: 
 

• A munkagödör elkerítéséről gondoskodni kell! 

• Talajszint  alatti  helyeken,  valamint  talajszint  alatti  aknák,  árkok  és  egyéb  terek  nyílásai 

közelében a PB gázmelegítőt fokozott elővigyázatossággal kell használni. Ezen helyeken, ill. az 

ilyen  jellegű terek és nyílások 10 m‐es körzetén belül PB melegítő berendezés csak az azzal 

végzendő  tevékenység  időszakában  tartható  a  helyszínen.  A  munka  megkezdése  előtt,  ill. 

annak befejezése után a berendezést a  talajszint alatti  terek,  ill. nyílások 10 m‐es övezetén 

kívül kell tárolni. 
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• PB gázmelegítő mellett min. 6 kg‐os porral oltó tűzoltó készüléket kell biztosítani. 

• Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, amennyiben a nyomvonal közelében 

gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni! 

 
 

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET 
Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a természet‐ és 

környezetvédelemről szóló törvények, rendeletek, szabványok továbbá az ELMŰ környezetvédelmi 

szabályzata szerint végezni tevékenységüket. A kivitelező részéről szigorúan betartandók a tervben 

szereplő szakhatóságok és közműtulajdonosok e tárgyra vonatkozó előírásai. 

 

A tervezett hálózat megfelel a természet‐ és tájvédelmi előírásoknak. 

A tervezett hálózat a „16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének 

kijelöléséről” alapján nem érinti a barlang felszíni védőövezetét. 

 

A tervezett hálózat a „14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről” alapján nem érint 

természetvédelmi területet. 

 

Zöldterület védelme 

 
A kivitelező köteles az építési munkát körültekintően, minimális zöldkár okozásával végezni. Szükség 

esetén gondoskodni kell a talajfelszín alatti munkák esetében a termőréteg megmentéséről. A 

talajépítést megelőző szerkezetének visszaállításáról. A kábel nyomvonal kiásásakor a kábel 

nyomvonalában található gyökereket nem szabad elvágni, azokat kikerülve, a gyökerek között kell a 

kábelt átvezetni. Ilyen esetekben a kábelt védőcsőbe kell behúzni. Ha a kivitelezési tevékenység 

végzése során roncsolt földterület keletkezik, a kivitelezőnek a földterület elszállításáról 

gondoskodnia kell, a kijelölt földlerakó helyre. A talajt, hulladékkal vagy más módon szennyezni tilos. 

A környezete kímélése végett, a munkavégzés lehetőleg csak száraz időben, kemény talajon 

végzendő. 

 

Víz védelme 

 
Az érintett vizek esetében is biztosítani szükséges a fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságok 

változatlanságát. Vízművek, ivóvíznyerő helyek védőterületén végzett munkáknál veszélyes anyagok 

használata tilos. 

 

Muzeális értékek védelme 
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A kivitelezés során talált muzeális értékeket az illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni 

szükséges. A további munkaütemezésről ilyen esetben a felelős beruházó és az illetékes múzeum 

szakembere által tartott konzultációt követően történjen döntés. 

 

Hulladékok kezelése 

 
A kivitelező köteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezeléséről, így a kitermelt bontott 

anyagokat a kijelölt hulladék‐lerakóhelyre kell elszállítani. 

 

A környezetre ártalmas anyagokat elkülönítve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó 

előírásokat be kell tartani. A környezetre veszélyes hulladékot a többi hulladéktól elkülönítve 

fajtánként kell tárolni. T_VU_004_SZ. „Hulladékok kezelésének ügyrendje” végrehajtási utasításban 

foglaltak szerint kell eljárni. Az átvevő helyeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. A keletkező hulladék 

felhasználását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az építésből, illetve bontásból keletkező hulladékot 

a kivitelezés előtt meg kell becsülni, a hulladék kezelését ennek megfelelően kell megszervezni. 

 

Biztosítani kell az építésből, illetve bontásból keletkező hulladék – célnak megfelelő – hulladéklerakó 

helyre szállítását! 

 

A kivitelezés befejezése után a kivitelező köteles a területet eredeti állapotának megfelelően 

helyreállítani. 

 

A beruházással összefüggő bontási munkálatok elvégzésére a felelős tervező külön felhívja a 

kivitelező figyelmét. 

 

A helyreállításoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztosítsák a kitűzött cél 

elérését, az előbbiekben már említett, minél kisebb mértékű rongálást. 

 

Zajvédelem 

 
A zajt és rezgést előidéző építési munkát csak úgy lehet végezni, hogy a munka során keletkező zaj 

nem haladhatja meg az előírt értékeket. A zaj‐ és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM együttes rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 
 

Veszélyes hulladékok kezelése 

 
A veszélyes hulladékokra vonatkozó törvényeket, jogszabályokat a munkavégzés során 

maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktól el kell különíteni, 
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fajtánként külön kell tárolni, majd a megfelelő jogosultsággal rendelkező helyre kell szállítani, ahol 

ártalmatlanítják. 

 
 

MUNKAVÉDELMI FEJEZET 
 

A tárgyi munka kivitelezése jelen tervdokumentáció, a vonatkozó szabványok, rendeletek, utasítások, 

típustervek, technológiai utasítások alapján végezhető. 

 
A munkavégzés során, a vonatkozó biztonságtechnikai, munkavédelmi előírásokat és a jelentős 

munkavédelmi kockázatok csökkentésére hozott intézkedéseket szigorúan be kell tartani, illetve 

tartatni. 

 
A munkavégzés technológiájának megfelelő és előírt védőruhák védőeszközök használata a 

munkaközi szünetek kivételével kötelező. 

 

Általános információk a munkavégzés környezetére vonatkozóan 

 
• Lehetséges terep viszonyok:  A nyomvonal érinthet egyaránt sík‐ és árkos területet, 

illetve fás‐, bokros részt 

• Talajmechanikai viszonyok:  ismeretlenek 

• Lehetséges környező létesítmények:  közművek 

vízelvezető árkok 

fő‐ és mellékút 

aszfaltozott, betonozott és földes mellék utak 

füvesített területek 

• Alkalmazott technológiák:  ELMŰ Hálózati KFT. szabályozási rendszer 

szerint 

• Anyagszállítás:  aszfalt, beton vagy földes fő‐ illetve mellékúton 

• Üzemek:  nincsenek 

• Egyéb:  nincsenek 

 
Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások: 

Út mellett, villamos hálózat mellett, építési területen kell munkát végezni. Kábelárok kialakítása 

során gödörben kell munkát végezni. A nyomvonal érinthet meglévő gyengeáramú alépítményi 

hálózatot is. 

 
Keresztezések és megközelítések okozta veszélyforrások: 
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A tervezett hálózat aszfaltozott, betonozott vagy földes fő‐ vagy mellékutat keresztezhez. A tervezett 

kábelhálózat egyéb közműveket keresztezhet. 

 
Különböző feszültségszintek okozta veszélyforrások: 

• A feszültségszintek: 0,4kV 

• A hálózat közelében csak feszültség‐mentesítés után lehet munkát végezni! 

• Amennyiben a hálózat kialakítása és a szakképzett személyzet lehetővé teszi feszültség alatti 

munkavégzés is lehetséges. 

Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások (kockázati tényezők): 

• Út mellett kell munkát végezni 

• Árokban munkát kell végezni 

• Villamos feszültség veszélyforrásai, áramütés 
 
 

Jogszabályi háttér 

 
Jelen műszaki tervet a munkavédelemről szóló 5./1993. (XII.26.) MüM rendeletnek és az 1993. évi 

XCIII. törvény előírásainak figyelembevételével készítettük el. 

 

A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél 

és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek – ezek hiányában az építtetőnek – figyelembe kell 

vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. 

 

A tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek 

figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket 

egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható 

időtartamát 
 

Meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, 

a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. 

 

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési 

tervdokumentáció részét képezi a rendeletben meghatározott tartalmú biztonsági és 

egészségvédelmi terv. 
 

A jogszabály szerint tehát biztonsági és egészségvédelmi tervet (továbbiakban: BET) azoknál az 

építkezéseknél kell készíteni, amelyek megvalósítására kiviteli terv készül. 
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A kivitelezés megkezdése előtt munkavédelmi koordinátort kell kijelölni. A munkavédelmi 

koordinátor feladta a lentebb részletezett munkautasítások kidolgozása a tárgyi munka elvégzéséhez. 
 

Általános rendelkezések a munkaterületre vonatkozóan 

 
Munkavégzés csak olyan területen történhet, melyet az Elosztói engedélyes illetékese a kivitelező 

vállalkozónak személyesen, dokumentáltan átadott és ott a munkavégzést engedélyezte. 

 

Különös gondot kell fordítani az MSZ 1585 szerinti feszültségmentesítések és feszültség alá 

helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására. 

 

Feszültség alatt lévő hálózaton, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni TILOS, kivétel ez 

alól a szabályos FAM (Feszültség Alatti Munkavégzés)! 

 

A feszültség alatt álló hálózatrészeket, villamos berendezéseket el kell határolni, illetve ezen részeket, 

meg kell jelölni. (zászló, műanyag lánc stb.)! 

 

A feszültség mentesítésre vonatkozó igényt, írásban kell bejelenteni, az ELMŰ Hálózati Kft. területileg 

illetékes Régióján. 

 

Feszültség közelében történő munkavégzés esetén, ha a szabványos üzemvitelre vonatkozó előírások 

nem tarthatóak be, elsősorban a következőket kell biztosítani: 

 

‐ A munka megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, továbbá a biztonsági intézkedések 

végrehajtására egyszemélyi felelőst kel kijelölni. 

‐ A veszélyes helyet meg kell jelölni, illetőleg az illetéktelen bejutást meg kell akadályozni. 

‐ A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenül szükséges számú, azzal megbízott 

és kioktatott, kiképzett személy tartózkodhat. 

 

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem 

végezhet, csak irányíthat. Az utasítás adónak minden esetben meg kell győződnie az utasítás 

megértéséről 
 

A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell: 

• Földelés – munkahelyi földelő rövidrezárók meglétét 

• Rendszer azonosságot 

• Az érintésvédelmi előírások érvényre jutását 

• A környezeti munkabiztonsági feltételek teljesülését 
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Az üzemvitelre vonatkozó műszaki‐ és biztonsági előírások szigorú betartásáról előzetesen 

gondoskodni kell. A meglévő és az esetlegesen terv szerint kialakítandó körzethatárok, és 

szakaszhatárok helyét az üzemeltetővel előzetesen egyeztetni kell. 

 
A munkaterület kialakításakor és azon történő munkavégzéskor az alábbiakat kell figyelembe venni: 

‐ 4/2002. (II.20.) SzCsM‐EüM együttes rendeletet, mely az építési munkahelyeken az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről rendelkezik 

‐ 3/2002. (II.8.) SzCsM‐EüM együttes rendeletet, mely a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjét határozza meg, 

‐ az ágazati előírásokban leírtakat 
 

A tervezés során a tervező figyelembe vett minden olyan körülményt, amely a biztonságos 

munkavégzést teszi lehetővé. 

 

A kivitelezési munka, kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások figyelembevételével 

végezhető, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is figyelembe kell venni. 

 

Az egyes munkafolyamatokhoz a rá vonatkozó technológiai utasításokban részletesen ismertetésre 

kerülnek az elvégzendő tevékenységek, azok helyes sorrendje, minőségi előírásai, az elvégzéshez 

szükséges emberi erőforrások, szerszámok, alkalmazott anyagok, azok minőségi követelményei, a 

munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint 

környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményei is. A mennyiben különleges építési technológiát kell 

alkalmazni, azt a tervnek részletes leírás keretén belül kell tartalmaznia. 

 

A kivitelezés során olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan technológiát 

választani, amely a személy‐ és vagyonbiztonságot veszélyezteti, vagy bármilyen okból 

veszélyhelyzetet teremthet. 
 

A dolgozók közül egy személynek vizsgázott elsősegély nyújtónak kell lennie. A munkaterületen a 

dolgozok létszámának megfelelő méretű mentőládát kell tartani, melyet ha szükséges ki kell 

egészíteni további elsősegély anyagokkal. 
 

A mentőládában el kell helyezni a legközelebbi elsősegélynyújtó hely, orvosi rendelő vagy kórház 

címét, elérhetőségét. 

 

A biztonságos üzemállapot megteremtése érdekében, ahol be ‐ vagy leesés veszélye áll fenn, ill. 

a dolgozót leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, stb. kell a védelméről 

gondoskodni. 
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Amennyiben a munkavégzés során valamilyen okból balesetveszélyes helyzet áll elő, a munkát 

azonnal le kell állítani, a dolgozókat, eszközöket biztonságba kell helyezni. A veszélyhelyzet 

megszűntéig a területet le kell zárni, és meg kell kezdeni a balesetveszély elhárítását. 

 

Munka közben előforduló sérüléseknél a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni. Ha 

járóképes, orvoshoz kell kísérni, cselekvőképtelenség esetén a mentőket kell értesíteni. 

 

Balesetnél minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni! 
 

A munka helyszínéről minden felesleges anyagot, szerszámot, törmeléket el kell szállítani, nehogy az 

forgalmi akadályt képezzen és balesetet idézzen elő. Ha az elszállításra nincs mód, a helyszínen 

maradó anyagokat korláttal körül kell zárni, ki kell világítani, szükség esetén őrt kell állítani. 

 

A Felelős Műszaki Vezető köteles a munkát biztonságos módon megszervezni, szükséges létszámról, 

szerszámról, eszközökről gondoskodni, ellenőrizni a munkavédelmi berendezések, felszerelések 

használatát valamint a munkavédelmi utasítások betartását. 

 

A munkaterületet megfelelően el kell korlátozni. 
 

A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell fordítani a forgalomirányításra, a KRESZ által előírt 

forgalomirányító táblák kihelyezésére. A munkaterület kialakítását a jóváhagyott forgalomtechnikai 

tervszerinti vagy annak hiányában a 3/2001.(I.31) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák 

elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről (4/2001.(I.31.) KÖVIM rendelet a közúti 

jelzőtáblák méreteiről és követelményeiről vagy a KRESZ szabályai szerint kell kialakítani. A táblákat 

és korlátbakokat eldőlés ellen rögzíteni kell. Ha szükséges éjszakára a munkahelyet ki kell világítani. 

Az anyagok szállítása a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével történjen. 

 

Minden egyes technológiai és műveleti utasítás részletesen kitér a betartandó munkavédelmi 

előírásokra és szükséges védőeszközökre, azok használatára. 

 

A munkahelyek közlekedő útjai feleljenek meg a várható legnagyobb igénybevételnek, és a higiéniai 

követelményeknek. Felületük legyen kellő súrlódású, egyenletes, botlás, és billenésmentes. 

Szélességük, és szabad magasságuk tegye lehetővé a gyalogosok, és járművek biztonságos 

közlekedését. 

 

A munkahelyek (árkok, szerelőgödrök, ideiglenes állóhelyek) a munkavégzéshez szükséges helyet 

biztosítsák, hogy az alkalmazott technológiából adódó munkaműveletek biztonságosan 

elvégezhetőek legyenek. 



 
20. oldal 

2360 Gyál Besztercei utca 41 HRSZ: 5152/7 szám alatti ingatlan 
villamosenergia‐ellátása 

Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC: 000607604060, Tervszám:  KT-0083-22 

 

 

A berendezés átadása előtt az érintésvédelmi és szigetelési szabványossági felülvizsgálatot, ill. 

méréseket a kivitelezőnek el kell végezni – végeztetni. A felülvizsgálatot csak arra feljogosított 

személyek végezhetik. 

 

Ha szükséges, külön menekülési utat kell kijelölni, és gondoskodni annak akadálymentességéről! 
 

Általános rendelkezések a munkavállalóra vonatkozóan 

 
Üzemeltetőre, Berendezésfelelősre, Munkavezetőre, Szakképzett és kioktatott személyekre 

vonatkozó képesítéseket, követelményi előírásokat az MSZ 1585 alapján kell alkalmazni. 

 

Építési és szerelési munkát csak munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási oktatásban 

részesített dolgozók végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók 

kezelhetnek. 

 

Telephelyen vagy idegen munkaterületen figyelembe kell venni a telephely üzemeltető vagy generál 

kivitelező illetve az alkalmazott Munkavédelmi Koordinátor előírásait, erről külön oktatást kell 

tartani. 

 

Mérési munkákat csak szakképzett és kioktatott dolgozók végezhetnek. 
 

A Felelős Műszaki Vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles a dolgozókkal a 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból a munkavégzésből eredő veszélyeket 

(veszélyforrást, veszélyhelyzetet) és annak megelőzésével, elhárításával kapcsolatos teendőket 

ismertetni. 

 

A munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszerelések és eszközök használata kötelező, 

melyeknek biztosítása a Munkaadó és a Felelős Műszaki Vezető feladata. Egyéni védőeszközök, 

védőbakancs, hosszúnadrág, hosszú ujjú kabát, védősisak, magasban végzett munka esetén zuhanás 

gátló, mászó övhasználata kötelező. 

 

Csak olyan eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal szabad dolgozni, amelyek a biztonságtechnikai 

előírásoknak megfelelnek, ennek tényéről a Felelős Műszaki vezetőnek minden nap meg kell 

győződnie. 

 

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetőnek és az ott dolgozónak a technológiai és műveleti 

utasításokban szereplő előírások elsajátításával és megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük 

a biztonságos munkavégzéshez. 
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A munka elvégzéséhez a technológiai utasításokban meghatározott szerszámoknak és egyéni 

védőeszközöknek rendelkezésre kell állniuk. 

 
Földmunkálatok munkavédelmi szabályai 

 
A tervben előirt, kutatógödröket minden esetben el kell készíteni. Ha a közműhelyzet megköveteli 

további kutatásokat kell végezni, erről a megrendelőt előzetesen tájékoztatni kell. Idegen a rajzon 

nem szereplő közmű, kábel találása esetén a megrendelőt és ha ismert a közmű tulajdonosát 

értesíteni kell. 
 

A rajzon szereplő közmű helyzetet fenntartással kell kezelni, annak pontos bemérése előtt. 

A kutató gödröket csak óvatos kézi földmunkával szabad végezni. 

A tervben előirt szakfelügyeleteket meg kell rendelni, dokumentálni. A szakfelügyelet utasításait be 

kell tartani. 

A feltárt közműveket védelembe kell helyezni, már a munkavégzés alatt is. 
 

1 méter vagy annál mélyebb árkot a talaj adottságainak megfelelően dúcolni kell. 

A dúcolat épségét, állékonyságát munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell. 

Az árok egyik oldalán közlekedő sávot kell biztosítani. A kitermelt földet biztonságosan deponálni kell. 
 

A munkavégzés során talált robbanószerkezetekhez hozzányúlni TILOS! A megtalálás helyén kell 

hagyni, el kell keríteni és gondoskodni kell az őrzéséről. Értesíteni kell a Katasztrófavédelem illetékes 

szervét. A terület lőszermentesítéséig munkát végezni az érintett területen TILOS. 

 

Közmű elzáró csapok illetve közmű szerelvények hozzáférhetőségét nem lehet korlátozni. 

A tűzcsapok megközelítését folyamatosan biztosítani kell. 

Régészeti anyag feltárása esetén munkát fel kell függeszteni és értesíteni kell az illetékes régészeti 

hatóságot. 

Gépek üzemeltetését csak az adott gépre kioktatott, jogosultsággal rendelkező és kezelésével 

megbízott személy végezheti. 

 
A munkaterületen belüli építményeket, oszlopokat, fákat deszkatakarással kell megvédeni. 

 
Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, továbbá amennyiben a nyomvonal közelében 

gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni! 
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Alépítményben végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
Az alépítményt, szekrényt, aknát, mindaddig veszélyes légtérnek kell tekinteni, míg ellenkezőjéről 

meg nem győződtünk. 

 

Leszállás előtt minden esetben méréssel kell meggyőződnünk a légtér veszélytelenségéről. 

Munkavégzés alatt folyamatos gázmérést kell végezni. 

 

A gázmérést végző eszköznek érvényes hitelesítéssel kell rendelkeznie. 
 

A megengedettnél nagyobb gázkoncentráció észlelésének tényéről a Gázműveket. értesíteni kell. 

A gázveszéllyel kapcsolatos intézkedéseket rögzíteni kell az építési naplóban 

Az alépítményeken csak olyan fedlap helyezhető el, amely lehetőséget biztosít az előzetes 

gázmérésre. 

A fedlapokat csak a rendszeresített emelőeszközzel, az emelés munkavédelmi szabályit figyelembe 

véve (18 év feletti egészséges férfi max, 50 kg) szabad kinyitni. 

 

A kinyitáshoz szikrát okozó eszközt tilos igénybe venni. 

A nyitott alépítményt a forgalom elől el kell korlátozni. 

Az alépítményben dolgozni csak felső felügyelettel szabad. 
 

2 méternél mélyebb alépítménynél a menekülésre alkalmas emelő szerkezetet kell alkalmazni. 
 

Alépítmény fal áttörésénél meg kell győződni, hogy a falba vagy mögötte eltakart közművezeték 

nincs. 

 

Minden bevezető csőnyílást, áttörést víz és gázzáró tömítéssel el kell tömíteni. 
 

A csőnyílástömítő anyagnak meg kell felelnie a magasabb tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiség, 

épület osztályelőírásainak! 

 

Földkábelek építésénél végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
A földkábel tervezett nyomvonalával egyeztetni kell a párhuzamosan haladó és a keresztező 

közműveket, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után a tervezett nyomvonalon 20 m‐enként 

kutatógödröket kell kiásni és további pontosítással kell meghatározni a közművek tényleges 

helyzetét. 
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Fokozott gondossággal végzendő a meglévő üzemelő kábelek közelében a munkavégzés. 
 

A kiásott kábelárkot, munkaterületet a gyalogos és gépjármű közlekedés biztonsága érdekében a 

hatósági KRESZ előírások figyelembevételével 1m magas jelző, illetve védőkorláttal kell elzárni. Az 

elzárt munkaterület határait alkalmas módon elhelyezett jelzőtáblákkal, szürkület beálltakor 

jelzőlámpákkal kell ellátni. 

 

A kábelárkok mentén lévő épület bejárók, üzemekbe, gyalogátkelőhelyeken stb. való zavartalan és 

baleset‐mentes közlekedés lehetővé tételére megfelelően méretezett, mindkét oldalán korláttal 

ellátott átjárókat kell létesíteni. 
 

Különös gondot kell fordítani a meglévő kábelek beazonosítására, a feszültség‐mentesítések 

szabályos megkérésére és végrehajtására. 

 

Az üzembe helyezés során ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet, a munkahelyi földelés rövidrezárók 

és egyéb eszközök eltávolításának tényét. 

 

A kábelárok, munkaárok partfal állékonyságáról (rézsű vagy támfal kialakítás) szükség szerint 

gondoskodni kell. 

 

A kábelek hálózati rendszerének kapcsolatát a nyomvonalrajz és az érintésvédelmi vázlat tartalmazza. 

A kábel dobok mozgatását csak erre kioktatott személy végezheti. 

A kábeldobokat elgurulás ellen rögzíteni kell. 
 

A kábeldobok, kábelek mozgatására megfelelő létszámról kell gondoskodni ( max 50 kg/fő). 

A behúzásnál egy fő munkairányítónak folyamatosan jelen kell lenni. 

Gépi behúzásnál a behúzó csörlőt csak vizsgával rendelkező személy kezelheti. 

A behúzásban résztvevőknél rádió telefonnak kell lenni. 

Földfeletti hálózat építésénék végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
Oszlopállításnál megfelelő létszámról kell gondoskodni (max 50 kg/fő). 

Mászó öv, zuhanás gátló használata kötelező. 

Az oszlopok állékonyságáról minden esetben meg kell győződni! 
 

Oszlopra való feljutáshoz az előirt védőfelszerelést még a földön állva kell felvenni. 
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Oszlopra mászóvassal, speciális létrával vagy emelőkosárral lehet feljutni. 
 

Emelőkosarat csak a használatára kiképzett, engedéllyel rendelkező, megbízott személy kezelheti, az 

emelőkosárban csak ilyen személy tartózkodhat. 

 

Ha létráról történik a munkavégzés, akkor a létrát elmozdulás ellen rögzíteni kell. 

Az oszlopsoron szeles, viharos időben munkát végezni TILOS 

Oszlopsoron csak olyan dolgozó végezhet munkát, akit erre kioktattak, erre írásban engedélyt kapott. 
 

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem 

végezhet, csak irányíthat. 

 

A magasban dolgozónak zuhanás gátlót kell viselnie. Áramütés vagy baleset esetén azonnal meg kell 

kezdeni az elsősegélynyújtást, a balesetet szenvedetett orvosi ellátásban kell részesíteni. 

 

Oszlopok állításánál betartandók az emelőgépek biztonsági előírásai, a teheremelésére, irányítására 

vonatkozó biztonsági szabályok, a munkakörnyezet közelében lévő minden személyre és 

infrastruktúrára vonatkoztatva. 
 

Szabadvezeték terítésnél, és beszabályozásnál terítőgörgős technológiát kell alkalmazni, és a 

vezetékre, oszlopokra vonatkozó húzóerő szabályozásról gondoskodni kell. 

 

Az oszlophelyek fúrásánál fokozott figyelemmel kell eljárni, a térszint alatti és feletti közművek, 

alépítmények tekintetében, úgymint: víz, gáz, hírközlő és villamos vezetékek, műtárgyak alapjai. 

 

A szabadvezeték bontása során meg kell győződni a meglévő oszlopok állékonyságáról. Amennyiben 

az oszlop nem mászható úgy a vezetékbontást más módon (létráról vagy kosaras kocsiról) kell 

elvégezni. 
 

Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos 

megkérésére és végrehajtására. 

 

A munkavégzés során szigorúan betartandó jogszabályok 

 
• 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 

• 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 
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• 18/2008.  (XII.3.)  SZMM  rendelet  az  egyéni  védőeszközök  követelményeiről  és 

megfelelőségének tanúsításáról 

• MSZ 07‐3608‐1991‐ A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom biztonsági 

követelményei. 

• 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

• MSZ 14399‐80 Technológiai és munkavédelmi követelmények 

• 4/2002. (II. 20.) SzCsM‐EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

• 3/2002.  (II.8.)  SzCsM‐EüM  együttes  rendelet.  A  munkahelyek  munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

• engedélyezők előírásait 

• megrendelő előírásait 

• érintett idegen telephelyek, üzemek előírásait 

Ha bármilyen említett előírást, szabályozást nem lehet betartani, a MUNKÁT LE KELL ÁLLÍTANI és a 

beruházóval, illetve a munkavédelmi megbízottal, munkavédelmi koordinátorral azonnal fel kell 

venni a kapcsolatot. 
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FELHASZNÁLT SZABVÁNYOK, JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYOK 
 

• 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 
• 312/2012.  (XI. 8.) Korm.  rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági  eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
• 40/2017.  (XII.  4.)  NGM  rendelet  az  összekötő  és  felhasználói  berendezésekről,  valamint  a 

potenciálisan  robbanásveszélyes  közegben  működő  villamos  berendezésekről  és  védelmi 
rendszerekről 

• 72/2003.  (X.  29.) GKM  rendelet  a  Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági  Szabályzatának 
kiadásáról 

• 8/2001.  (III.  30.)  GM  rendelet  a  Villamosmű Műszaki‐Biztonsági  Követelményei  Szabályzat 
hatályba léptetéséről 

• 2/2013.  (I.  22.)  NGM  rendelet  a  villamosművek,  valamint  a  termelői, magán‐  és  közvetlen 
vezetékek biztonsági övezetéről 

• 324/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról 
• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
• 531/2017 (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről 
• 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia‐ipari építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokról 
• 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet módosításáról 

• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 
• 1997.évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről. 
• 1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről 
• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
• 5./1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 
• 4/2002. (II. 20.) SzCsM‐EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
• 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 
• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályiról. 
• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 
• 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól. 
• 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. 
• 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről 
• 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 
• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 



 
27. oldal 

2360 Gyál Besztercei utca 41 HRSZ: 5152/7 szám alatti ingatlan 
villamosenergia‐ellátása 

Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC: 000607604060, Tervszám:  KT-0083-22 

 

 

• 27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM együttes rendelet a környezeti zaj‐ és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról 

• 68/2018. (XII.28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 
• 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 
• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
• 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
• 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) 
• 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 
• 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási és 

Forgalombiztonsági Szabályzata” (EFSZ) 
• 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló rendelet 
• 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 

szóló rendelet 
• 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki‐Biztonsági Követelményei Szabályzat 

hatályba léptetéséről 
• e‐ÚT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” 

útügyi előírás 
 
 

• MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 
• MSZ 453:1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára 
• MSZ 151‐8:2002 Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű 

szabadvezetékek létesítési előírásai 
• MSZ 447:2019 Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra 
• MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése 
• MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése 
• MSZ HD 60364‐4‐41:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4‐41. rész: Biztonság. 

Áramütés elleni védelem 
• MSZ 13207:2000 0,6/1 kV‐tól 20,8/36 kV‐ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek 

és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége 
• MSZ EN 50522 1 kV‐nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése 
• MSZ 7487‐2, 3:1980 Közmű‐ és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a 

térszín alatt/felett 
• MSZ 15688:2009 A villamosenergia‐fejlesztő, ‐átalakító és ‐elosztó berendezések tűzvédelme 
• MSZ EN 50160:2011 és MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A közcélú elosztóhálózatokon 

szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői 
• MSZ 146‐6:1998 2. és MSZ 146‐6:1998/2M:2003 0,6/1kV névleges feszültségű elosztóhálózati 

kábelek 
• MSZ EN 61936‐1:2016 1 kV‐nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények 
• MSZ 14550‐2/1980 Erősáramú vezetékek megengedett terhelése. Nagyfeszültségű szigetelt 

vezetékek 
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• Az ELMŰ üzletszabályzata 
• ELMŰ Szervezeti Szabályzata 
• D_U_006‐06 Irányelv a hálózatok, hálózati berendezések üzemeltetéséhez 
• D_U‐006‐15 Érintésvédelmi szabályzat 
• D_U‐006‐20 Hálózatok elemeinek egységes jelölési rendje 
• D_U_010 Hálózatfejlesztési irányelvek KÖF és KIF 
• D_U‐012 Fogyasztói berendezések kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra kapcsolásának 

műszaki feltételei 
• D_U‐018 Létesítési irányelv 
• D_U_018‐06_KÖF/KIF transzformátorállomások és KÖF kapcsolóállomások tervezése 
• D_U‐018‐07 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok, fogyasztói csatlakozók és közvilágítás 

tervezése 
• D_U‐018‐10 Kábelhálózatok (NAF, KÖF és KIF) kivitelezése 
• D_VU‐008 A hálózati standard anyaglista használata 
• D_VU‐018 A fogyasztói csatlakozó és mérőhelyi munkák végrehajtására 
• D_TU‐018 A közvetlen mérésű mérőhelyek és csatlakozók szerelési munkáira 
• D_TU‐053 A mérőváltós és/vagy távleolvasású mérőberendezések szerelési munkáira 
• N_VU_041 SZ. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS „Kábeles csatlakozó tervezés folyamata” 
• T_U_005 UTASÍTÁS „A környezetvédelmi tevékenységek végzéséről” 
• T_U_36_Vállalkozói tevékenység munkavédelmi tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásai 
• T_VU‐004 Hulladékok kezelésének ügyrendje 
• T_U‐005 Szabályzat a környezetirányítási tevékenységek végzéséről 
• MMT 050.0024 OTR‐TPC oszloptranszformátor állomások 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 

Alulírottak, mint az alábbi kiviteli tervdokumentáció tervezői kijelentjük, hogy az általunk tervezett 
 

„2360 Gyál Besztercei utca 41 HRSZ: 5152/7  
szám alatti ingatlan villamosenergia‐ellátása” 

című és 

KT_0083‐22 

 
munkaszámú  műszaki  tervdokumentáció  a  munkavédelemre,  tűzvédelemre,  környezetvédelemre, 

természetvédelemre,  műemlékvédelemre  és  az  épített  környezet  védelmére  vonatkozó  hatályos 

jogszabályokban meghatározott követelmények betartásával készült. A tervezett műszaki megoldások 

eleget tesznek a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, típusterveknek és üzemeltetői 

előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A műszaki kiviteli tervtől eltérni csak a tervező 

előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad. 

 

Budapest, 2022. február 8. 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy Árpád 
Tervező 

 
Murg Zsolt 

Felelős tervező 
Kamarai szám: 01‐10832 
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Budapest, 2022. február 8. 
 

Készítették: 
 

Felelős tervező  Murg Zsolt
Kamarai szám: 01‐10832 

Tervező:  Nagy Árpád 
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RAJZJEGYZÉK 
 

NYR‐csatl_KT_0084‐22  Tervezett földkábel, helyszínrajz 1:500; 1:250

 
 
 

Mellékletek: 

• Feszültségesés‐ és zárlatszámítás 

• Hulladék tervlap 
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ELŐZMÉNYEK 
Jelen  tervdokumentáció  a(z)  2360  Gyál  Besztercei  utca  41  HRSZ:  5152/7  szám  alatti  ingatlan 

villamosenergia‐ellátását  szolgáló  földkábeles  csatlakozóvezeték  létesítésének  kiviteli  tervét 

tartalmazza. 

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A 

Az igényelt villamos energia: 3 x 20 A, 3 x 16 A (lakossági). 

A műszaki terv az ELMŰ Hálózati Kft. megbízása alapján készült. Az áramszolgáltató műszaki feltételei 

alapján az igényelt energia a cím előtti kisfeszültségű szabadvezetéki hálózatról biztosítható. 

A felvevőképesség vizsgálatot, a csatlakozási pontot, valamint a hálózatról való leágazási pontot, a 

hálózat üzemeltetője, vizsgálta és határozta meg. 

A tervezés során az ELMŰ Hálózati Kft. területileg illetékes Régiójával egyeztettünk, alternatív javaslat 

kidolgozására nem volt szükség. 

 

A hálózat tulajdonosa:  ELMŰ Hálózati Kft. 
 

1132 Budapest, Váci út 72‐74. 
 

A hálózat üzemeltetője:   

ELMŰ Hálózati Kft. Dél‐Pesti Régió 1203 
Budapest, Csepeli átjáró 1‐3. 

 
 

Tervező cég:  Kábel‐Team Kft. 
 

1148 Budapest, Lengyel utca 15 

Tervező:  Nagy Árpád 

(nagy.arpad@kabelteam.hu) 

Kábel‐Team Kft. 

Levelezési cím: 1148 Budapest, Lengyel utca 15 

Tel: +36 70 339 6426 
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ÁTNÉZETI TÉRKÉP 

2360 Gyál Besztercei utca 41 HRSZ: 5152/7 szám alatti ingatlan 

villamosenergia‐ellátása 

Tervezési terület 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

Csatlakozási pont adatai

Tulajdoni határ:  Csatlakozókábel a fogyasztó által létesített 
kábelfogadóban lévő első kötési pontja 

Hálózati leágazó pont:  Kisfeszültségű szabadvezeték tartóoszlopán lévő 
áramkötés 

Csatlakozó vezeték típusa:  Földkábel 

Meglévő szabadvezetéki hálózat műszaki adatai 

Feszültségszint:  0,4 kV ‐ kisfeszültség
Áramnem:  3 fázisú, váltakozó
Frekvencia: 
Közcélú hálózat típusa: 

50 Hz
AXKA 3x95 + 25/95mm 2, kötegelt  

Tervezett csatlakozókábel műszaki adatai 

Igényelt energia:  3 x 20 A, 3 x 16 A
Vételezési és mérési feszültségszint:  0,4 kV ‐ kisfeszültség
Áramnem:  3 fázisú, váltakozó
Frekvencia:  50 Hz
Tervezett csatlakozókábel típusa: 
Tervezett védőcső típusa: 
Tervezett védőcső hossz: 

NAYY‐J 4x25 mm2 RE 0,6/1 kV
KPE ∅ 110 + KG ∅ 110 + KPE ∅ 63 (oszlopon) 
0 m + 1 m + 3 m 

Tervezett nyomvonalhossz:  4 m
Tervezett kábel szükséglet:  19 m

Érintett közterület adatai 

Hrsz.:  (5152/8)
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Tervezett technológiai kialakítás 

2360 Gyál Besztercei utca 41 HRSZ: 5152/7 szám alatti  ingatlan villamosenergia‐ellátása az érintett 

ingatlan előtt elhaladó légvezetékes hálózat oszlopáról megvalósítható. A (5152/8) hrsz. közterületen 

meglévő B10/4 típusú, áttört gerincű beton bakoszloprólról vezetjük le a létesítendő csatlakozókábelt,    

zöldterületen a más tervben tervezett, fogyasztói telepítésű kábelfogadó szekrényig. Az oszlopon a 

kábelt, 3 méteres magasságig védőcsőben kell vezetni és a teljes hosszban acélszalaggal kell rögzíteni. A 

kábel végeit végelzáróval  kell  védeni,  nedves s é g    é s   e g y é b   k á r o s   b e h a t á s    e l l e n.  

Az  úttest  alatt  KPE  110  mm,  gépkocsibejáró‐ és közmű keresztezésénél KPE 110 mm átmérőjű 

védőcsövet kell beépíteni, valamint a  nyomvonalrajzon  jelölt  egyéb  helyeken  is  védőcsövet  kell  

elhelyezni.  A  kábelnyomvonal  teljes  szakaszán  (kivéve  fúrási  útkeresztezések)  „ERŐSÁRAMÚ  

KÁBEL”  feliratú  figyelmeztető  szalagot  kell elhelyezni, a kábel vagy védőcső függőleges felső 

alkotójától vett 20 cm‐en kívül. 

Figyelem! 

A  kivitelezés  során,  a  fúrási  munkákat  kivéve,  kizárólag  kézi  földmunka  végezhető! 
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KÁBELSZERELÉSI ELŐÍRÁSOK 

A talajba fektetett kábelekre az MSZ 13207:2000 3.12. pontja alapján kábeljelzőt kell rögzíteni, 

amelynek tartalmaznia kell a kábelvonal azonosítási jelét, és üzemi feszültségét. A kábeljelzőt 

legalább  10  m‐enként,  kábel  végelzáró  alatt  mindig,  keresztezések  előtt  és  után  0,5  m 

távolságon belül, kábelszerelvények (összekötő, elágazó) előtt és után 0,2 m távolságon belül, 

épületekbe való bevezetéseknél mindkét oldalon a fal síkjától 0,5 m távolságon belül, illetőleg 

kábelvédőcső mindkét végén 0,5 m távolságon belül kell elhelyezni. 

A  kábelszerelvényeknél  a  fentiekben  hivatkozott  kábeljelzők  mellé  fel  kell  tüntetni  a 

kábelszerelést végző dolgozó nevét és a szerelés dátumát, valamint az alábbi adatokat: 

‐ ELMŰ Kft. 
 

‐ kábel azonosító 
 

‐ feszültségszint 
 

‐ fektetési év 
 
 

ÜTEMTERV 

A tervezett munkafolyamatokhoz optimális esetben elegendő: 3x8 óra. 

Ütemterv: 

Előírt nyomvonalon a földmunkák elvégzése, forgalomkorlátozás kialakítása: 1 nap. 

Földkábel fektetése és hálózatra történő kapcsolása: 1 nap. 

Terület helyreállítása: 1 nap. 
 
 

FORGALOMTECHNIKA 
Jelen fejezet a munkavégzéshez szükséges ideiglenes forgalomkorlátozás általános szabályait foglalja 

össze. Amennyiben a tervcsomaghoz készült külön forgalomtechnikai terv, úgy az abban leírtakat kell 

alkalmazni és a mellékelt rajzoknak megfelelően kell kialakítani az ideiglenes forgalmi rendet, 

továbbá minden esetben figyelembe kell venni a közútkezelői hozzájárulás kikötéseit. 
 

A munkavégzés során a kivitelező anyagi és erkölcsi felelőssége az állandó és ideiglenes 

jelzésrendszer megléte és állapota, láthatóságának biztosítása, beleértve azok sérülése, hiánya 

esetén a javításukat, cseréjüket, pótlásukat. 
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Kiegészítő forgalomtechnikai terv nélkül a következő előírásokat kell figyelembe venni: 

 
A közutakon végzett munkák megkezdése előtt a munkaterületet ép, síkfelületű, tiszta elkorlátozó 

elemekkel körül kell határolni, valamint előjelezni kell. Az elkorlátozó elemeket, közúti táblákat úgy 

kell rögzíteni, hogy szélterhelés esetén azok ne mozduljanak el. Előre tervezett munkák esetén 

először a munkahelytől távolabb, annak megközelítése során észlelhető közúti jelzéseket kell 

elhelyezni. Ezt követően a munkahely jelzését kell elvégezni – ez a munkahely közelében kihelyezett 

jelzőtáblákat, sárga villogó lámpákat stb. foglalja magában, legvégül az elkorlátozó elemek 

elhelyezése szükséges – ezt a munkahely kezdetén, hosszanti oldalán és végén elhelyezett 

elkorlátozó elemekkel kell megtenni. A gyalogosforgalom ‐ munkaterülettől 1‐1,2 m magas, 

összefüggő, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott, zárt elkorlátozó elemsorral elhatárolt ‐ szabad 

mozgását biztosítani kell, akadály esetén min. 1 m széles akadálymentes provizóriummal át kell 

vezetni. A forgalom alatt álló közútra gyalogos nem terelhető. Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása 

után a munka azonnal megkezdendő, az ettől való eltérés engedély nélküli munkavégzésnek 

tekintendő. 
 

A fenti elemek munkahelytől mért általános távolságát a következő táblázat tartalmazza: 

 
 Előjelzés  Elkorlátozás kezdete  Tilalmi táblák feloldása 

a munkahely után 

Autópálya  250‐500  50  50 

Autóút  150‐250  50  50 

Lakott területen kívül  150‐250  20  20 

Lakott területen  50‐100  0,5  20 

 

 
Ideiglenes forgalomszabályozás céljára csak ép, fényvisszavető fóliás felületű jelzőtáblákat, 

terelőtáblákat szabad alkalmazni. A táblák egymással fedésbe nem kerülhetnek. 

 

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén az alkalmazott terelőkúpoknak és burkolati 

jelzőtesteknek is fényvisszavetőnek kell lennie. Az úttesten lévő elkorlátozásokat villogó 

borostyánsárga fényt adó lámpával kell megjelölni. 

 

Munkavégzés közben a sárga villogóval ellátott járműveknek a figyelmeztető jelzésüket használni kell. 

A munkaterületen tartózkodó személyeknek narancs,‐ vagy citromsárga, fényvisszavető felületű 

védőmellényt kell viselni. 
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Mozgó munkahelyek forgalomkorlátozása csak megfelelő látási és időjárási viszonyok között 

végezhető. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, vagy az eredeti körülmények romlanak, akkor a 

munkaterületet állandó munkahelynek megfelelően kell jelezni. 

 

Az elkorlátozó elemeket, jelzőtáblákat és jelzéseket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy a 4/2001. 

(I. 31.) KöViM rendeletben előírt erőtani és szilárdságtani követelményeknek megfeleljenek, azok ne 

csússzanak el, ne dőljenek fel és ne forduljanak el. 

A közúton végzett munkák miatt azokat a jelzőtáblákat, jelzéseket, amelyek nem érvényesek, vagy a 

kialakítandó ideiglenes forgalmi renddel ellentétes értelműek, el kell távolítani, vagy érvényteleníteni 

kell. Jelzőtábla érvénytelenítése során letakarás céljára csak át nem látszó és a táblára megfelelően 

rögzített anyagot szabad felhasználni,‐ az elforgatást úgy kell végrehajtani, hogy a tábla megfelelően 

rögzítve legyen és jelzési képe az érintett útról (utakról) ne legyen látható. E feltételek hiánya esetén 

elfordítás nem alkalmazható. 

 

Amennyiben a forgalmi sávok szűkítésére kerül sor, az ideiglenesen kialakított forgalmi sávok 

szélessége gyorsforgalmi utak esetén nem lehet kisebb 3 m‐nél, nem gyorsforgalmi utak esetén pedig 

2,75 m‐nél. Több sávos utak esetén a legbelső sávot 2,5 m szélességig lehet csökkenteni, ha ebben a 

sávban szélességkorlátozást (2 m) alkalmazunk. 

 

Járdák esetében, ha a munkavégzés miatt nem marad legalább 0,75 m széles folyamatosan járható 

felület, akkor a járdát teljesen le kell zárni. Ebben az esetben a gyalogosok tereléséről gondoskodni 

kell. (út túloldali járdájára, vagy úttestre tereléssel) 

 

Autóbusz megállót érintő munkavégzés esetén gondoskodni kell a szilárd burkolatú leszállóhelyről és 

ezt a járdával össze kell kötni. A megállóhely normál busz esetén min. 12 m, csuklós autóbusz esetén 

min. 18 m hosszú legyen. Az elkorlátozás vége után legalább 17 m hely szükséges az autóbuszok 

beállásának biztosítására. 
 

A munkavégzés során a ki‐ és bejáratokon a személy és gépjárműforgalmat biztosítani kell! Ehhez 

gépjárművek esetén min. 3 m széles, gyalogosok esetén min. 1 m széles provizóriumot kell 

alkalmazni. 

 

A munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről 

kikerülő anyag, kitermelt föld, építési törmelék nem tárolható. A visszatöltésre nem kerülő föld 

folyamatos elszállításáról gondoskodni kell. 
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A közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb 

mértékben korlátozhatják. A munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével vagy térbeni, 

illetve időbeni előrehaladásával – ha a munkaterületen a forgalomra veszélyes állapot nem marad – 

az ideiglenes közúti jelzéseket haladéktalanul el kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell. 

 

Ezeken felül a munkavégzés során be kell tartani a(z) 

 
• e‐ÚT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” 

útügyi előírásban, 

• 1/1975. (II. 5.) KPM‐BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló KRESZ 

rendeletben, 

• 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 

szóló rendeletben, 

• 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló rendeletben, illetve 

• 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási  

és Forgalombiztonsági Szabályzatában” (EFSZ) foglaltakat. 

 
 

ÉRINTÉSVÉDELEM 
Az érintésvédelem módja kisfeszültségű hálózaton a TN‐C rendszerű (nullázás). Az érintésvédelem 
módja középfeszültségű hálózaton IT rendszerű (védőföldelés). 

 

Az érintésvédelem a D_U_006‐15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi 
szabályzat” című utasítás és az MSZ HD 60364‐4‐41 szabvány előírásai alapján legyen kiépítve. 

 

A hurokimpedancia, valamint zárlatszámítást elvégeztük. A tervezett hálózat kielégíti a nullázás 
feltételeit. 

 
 

Az érintésvédelem módja 22 kV‐os hálózaton az IT rendszer‐védőföldelés. Közös oszlopsoros hálózat 
létesítése esetén ‐ az oszlop anyagától függetlenül ‐ valamennyi oszlopot önállóan le kell földelni. A 
földelés ellenállás előírt értéke R ≤ 10 Ω. Az összefüggő érintésvédelmi rendszer, eredő földelési 
ellenállása maximum 2 Ω lehet. 

 

Az érintésvédelem a D_U_006‐15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi 
szabályzat” című utasítás és az MSZ HD 60364‐4‐41 szabvány előírásai alapján legyen kiépítve. 
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KÖZMŰVEK 
A közművek helyzete tájékoztató jellegű, nyomvonaluk az üzemeltető cégek adatszolgáltatásai 

alapján kerültek felvezetésre. Az adatszolgáltatással közölt adatokért a Tervező a felelősséget nem 

vállalhatja. 

 

A kivitelezés során az érintett közművektől szakfelügyeletet kell kérni! 

 
Mivel a tervrajzon feltüntetett közműadatok csak tájékoztató jellegűek, ezért pontos helyükről 

kutatóárok ásásával kell meggyőződni! 

 

A közműegyeztetésben foglaltak betartása kötelező! 
 

 
KIVITELEZÉS 
A hálózat létesítését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokában szabad! 

A közművektől a munkák megkezdése előtt 20 nappal szakfelügyeletet kell kérni. 

A meglevő kábelek és közművek tényleges helyéről kutató árok ásásával a kivitelező a kivitelezés 

megkezdése előtt köteles meggyőződni! 

 

Üzemelő közműhálózat közelében földmunka csak kézi erővel végezhető! 
 

A közúton folyó munkákat, útszűkületet, sebességkorlátozást jelzőtáblákkal ki kell táblázni, mindkét 

irányból. 

 

Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték terítését úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmat 

lényegesen ne akadályozza. 

 

A nyitott oszlopgödröt védőkorláttal – és szükség szerint ideiglenes korlátos átjárókkal – kell ellátni, 

melyet napnyugtától‐napkeltéig ki kell világítani. 

 

A munkák befejezése után a kivitelező köteles a bontott burkolatok helyreállításáról gondoskodni! 
 

 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
Jelen műszaki dokumentációban foglaltaktól eltérni csak a tervező, üzemeltető és a megrendelő 

hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás elmulasztásából származó minden következményért a 

kivitelező felelős. 
 

A kivitelezés során a tárgyi tervhez kapcsolódó szabvány, típusterv, ágazati, hatósági és ELMŰ 

Hálózati Kft. által leírt előírásokat és utasításokat maradéktalanul be kell tartani. 
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A kivitelezést ‐ a tervet érintő ‐ rendeletekben, utasításokban és egyéb hatóság által előírt 

engedélyek hiányában megkezdeni nem szabad. Engedély nélkül megkezdett kivitelezésért a Tervező 

felelősséget nem vállal. 

 

A kivitelező tartozik a munka megkezdését ‐ felvonulás előtt ‐ írásban bejelenteni az illetékes 

Áramszolgáltatónak, a munkaterület átadás‐átvételi eljárás lebonyolítása, a szükséges feszültség‐ 

mentesítések ütemezése céljából és a bontásból kikerülő anyagok leltár szerinti átadásával 

kapcsolatos eljárások rendezése végett. 
 

A kivitelezési munkákat a hálózat és berendezés feszültségmentes állapotában kell végezni az MSZ 

1585 vonatkozó előírásainak betartásával. Ennek alapján feszültség alatt lévő hálózaton és 

berendezésen, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni tilos! 
 

A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról 

tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. 

 

A hálózati munkák során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától is függ. Ezeken 

túlmenően a kivitelezést végző munkavédelmi szabályzatában foglaltak betartása is szükséges és 

kötelező. 

 

A kivitelező tartozik a műszaki átadás‐átvételt megelőzően átadási dokumentációt szolgáltatni az 

átvevőnek 

 

A kivitelező köteles a megvalósult hálózatról kartográfiai bemérést készíttetni, és az elkészült 

bemérési nyomvonalrajzokat az üzemeltetőnek átadni. 

 

A kivitelezés befejezése után ‐ a létesítmény műszaki átadás‐átvételére ‐ az üzembentartót, 

tervezőt és a beruházót a kivitelezőnek meg kell hívni. 

 
 

TŰZ‐ ÉS VAGYONVÉDEMI FEJEZET 
Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a vonatkozó törvények, 

rendeletek, továbbá a belső tűzvédelmi szabályzat szerint végezni tevékenységüket. 

 

Az elektromos berendezéseket éghető anyaggal letakarni tilos! 
 

A hegesztések helyét, a kábelszerelvények környékét 2 méteres körzetben a keletkező 

kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg kell tisztítani. Gondoskodni kell a 

munkagödörben a többi kábel letakarásáról és a lehulló izzó fémrészek eloltásáról. 

Hegesztési tevékenységhez csak megfelelő 
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nyilatkozattal rendelkező, megfelelőségi jellel ellátott, megfelelő időszakonként ellenőrzött 

eszközöket lehet használni. 

 

Az elektromos berendezéseken keletkezett tüzek oltása előtt lehetőség szerint áramtalanítani kell. 

Elektromos berendezések tüzeinek oltására vizet illetve bármilyen folyadékot alkalmazni tilos! 

A keletkezett tűzről a tűzoltókat minden esetben értesíteni kell. 
 

A melegedési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani és a munkaterületet el kell 

keríteni. 

 

Zárt területen tűz‐ ér robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés esetén a folyamatos 

szellőztetést természetes úton biztosítani kell. 

 

Munkahelyen az éghető anyagoknak megfelelő anyagú tűzoltó felszerelést kell biztosítani. 
 

Földmunkavégzés során talált robbanószerkezetet tilos eltávolítani. Ebben az esetben a munkát le 

kell állítani és az egész területet le kell zárni, ezután az illetékes hatóságot értesíteni kell. 

 

A munkaterületen a tűz elleni védekezés feladatait a kivitelező cég működési és Tűzvédelmi 

Szabályzata tartalmazza. Ezen Tűzvédelmi Szabályzat kiterjed a cég összes alkalmazottjára, akik a 

megrendelő által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek. A munkavégzésre a vonatkozó 

tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek szerződésben rögzíteni kell. A 

villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység kerül sor. A 

tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét a kivitelező tűzvédelmi utasításai rögzítik. A 

kivitelezés befejeztével a kivitelezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés során a tűzvédelmi 

előírásokat, szabványokat betartotta. A munkahelyi vezetők (szerelésvezetők, művezetők) felelősek a 

munkaterületükön a felügyeletük alá tartozó munkahelyeken a tűzvédelmi előírások betartásáért. 

 

Kábelhálózatokra vonatkozó specifikációk: 
 

• A munkagödör elkerítéséről gondoskodni kell! 

• Talajszint  alatti  helyeken,  valamint  talajszint  alatti  aknák,  árkok  és  egyéb  terek  nyílásai 

közelében a PB gázmelegítőt fokozott elővigyázatossággal kell használni. Ezen helyeken, ill. az 

ilyen  jellegű terek és nyílások 10 m‐es körzetén belül PB melegítő berendezés csak az azzal 

végzendő  tevékenység  időszakában  tartható  a  helyszínen.  A  munka  megkezdése  előtt,  ill. 

annak befejezése után a berendezést a  talajszint alatti  terek,  ill. nyílások 10 m‐es övezetén 

kívül kell tárolni. 
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• PB gázmelegítő mellett min. 6 kg‐os porral oltó tűzoltó készüléket kell biztosítani. 

• Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, amennyiben a nyomvonal közelében 

gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni! 

 
 

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET 
Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a természet‐ és 

környezetvédelemről szóló törvények, rendeletek, szabványok továbbá az ELMŰ környezetvédelmi 

szabályzata szerint végezni tevékenységüket. A kivitelező részéről szigorúan betartandók a tervben 

szereplő szakhatóságok és közműtulajdonosok e tárgyra vonatkozó előírásai. 

 

A tervezett hálózat megfelel a természet‐ és tájvédelmi előírásoknak. 

A tervezett hálózat a „16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének 

kijelöléséről” alapján nem érinti a barlang felszíni védőövezetét. 

 

A tervezett hálózat a „14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről” alapján nem érint 

természetvédelmi területet. 

 

Zöldterület védelme 

 
A kivitelező köteles az építési munkát körültekintően, minimális zöldkár okozásával végezni. Szükség 

esetén gondoskodni kell a talajfelszín alatti munkák esetében a termőréteg megmentéséről. A 

talajépítést megelőző szerkezetének visszaállításáról. A kábel nyomvonal kiásásakor a kábel 

nyomvonalában található gyökereket nem szabad elvágni, azokat kikerülve, a gyökerek között kell a 

kábelt átvezetni. Ilyen esetekben a kábelt védőcsőbe kell behúzni. Ha a kivitelezési tevékenység 

végzése során roncsolt földterület keletkezik, a kivitelezőnek a földterület elszállításáról 

gondoskodnia kell, a kijelölt földlerakó helyre. A talajt, hulladékkal vagy más módon szennyezni tilos. 

A környezete kímélése végett, a munkavégzés lehetőleg csak száraz időben, kemény talajon 

végzendő. 

 

Víz védelme 

 
Az érintett vizek esetében is biztosítani szükséges a fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságok 

változatlanságát. Vízművek, ivóvíznyerő helyek védőterületén végzett munkáknál veszélyes anyagok 

használata tilos. 

 

Muzeális értékek védelme 
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A kivitelezés során talált muzeális értékeket az illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni 

szükséges. A további munkaütemezésről ilyen esetben a felelős beruházó és az illetékes múzeum 

szakembere által tartott konzultációt követően történjen döntés. 

 

Hulladékok kezelése 

 
A kivitelező köteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezeléséről, így a kitermelt bontott 

anyagokat a kijelölt hulladék‐lerakóhelyre kell elszállítani. 

 

A környezetre ártalmas anyagokat elkülönítve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó 

előírásokat be kell tartani. A környezetre veszélyes hulladékot a többi hulladéktól elkülönítve 

fajtánként kell tárolni. T_VU_004_SZ. „Hulladékok kezelésének ügyrendje” végrehajtási utasításban 

foglaltak szerint kell eljárni. Az átvevő helyeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. A keletkező hulladék 

felhasználását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az építésből, illetve bontásból keletkező hulladékot 

a kivitelezés előtt meg kell becsülni, a hulladék kezelését ennek megfelelően kell megszervezni. 

 

Biztosítani kell az építésből, illetve bontásból keletkező hulladék – célnak megfelelő – hulladéklerakó 

helyre szállítását! 

 

A kivitelezés befejezése után a kivitelező köteles a területet eredeti állapotának megfelelően 

helyreállítani. 

 

A beruházással összefüggő bontási munkálatok elvégzésére a felelős tervező külön felhívja a 

kivitelező figyelmét. 

 

A helyreállításoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztosítsák a kitűzött cél 

elérését, az előbbiekben már említett, minél kisebb mértékű rongálást. 

 

Zajvédelem 

 
A zajt és rezgést előidéző építési munkát csak úgy lehet végezni, hogy a munka során keletkező zaj 

nem haladhatja meg az előírt értékeket. A zaj‐ és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM együttes rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 
 

Veszélyes hulladékok kezelése 

 
A veszélyes hulladékokra vonatkozó törvényeket, jogszabályokat a munkavégzés során 

maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktól el kell különíteni, 
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fajtánként külön kell tárolni, majd a megfelelő jogosultsággal rendelkező helyre kell szállítani, ahol 

ártalmatlanítják. 

 
 

MUNKAVÉDELMI FEJEZET 
 

A tárgyi munka kivitelezése jelen tervdokumentáció, a vonatkozó szabványok, rendeletek, utasítások, 

típustervek, technológiai utasítások alapján végezhető. 

 
A munkavégzés során, a vonatkozó biztonságtechnikai, munkavédelmi előírásokat és a jelentős 

munkavédelmi kockázatok csökkentésére hozott intézkedéseket szigorúan be kell tartani, illetve 

tartatni. 

 
A munkavégzés technológiájának megfelelő és előírt védőruhák védőeszközök használata a 

munkaközi szünetek kivételével kötelező. 

 

Általános információk a munkavégzés környezetére vonatkozóan 

 
• Lehetséges terep viszonyok:  A nyomvonal érinthet egyaránt sík‐ és árkos területet, 

illetve fás‐, bokros részt 

• Talajmechanikai viszonyok:  ismeretlenek 

• Lehetséges környező létesítmények:  közművek 

vízelvezető árkok 

fő‐ és mellékút 

aszfaltozott, betonozott és földes mellék utak 

füvesített területek 

• Alkalmazott technológiák:  ELMŰ Hálózati KFT. szabályozási rendszer 

szerint 

• Anyagszállítás:  aszfalt, beton vagy földes fő‐ illetve mellékúton 

• Üzemek:  nincsenek 

• Egyéb:  nincsenek 

 
Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások: 

Út mellett, villamos hálózat mellett, építési területen kell munkát végezni. Kábelárok kialakítása 

során gödörben kell munkát végezni. A nyomvonal érinthet meglévő gyengeáramú alépítményi 

hálózatot is. 

 
Keresztezések és megközelítések okozta veszélyforrások: 
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A tervezett hálózat aszfaltozott, betonozott vagy földes fő‐ vagy mellékutat keresztezhez. A tervezett 

kábelhálózat egyéb közműveket keresztezhet. 

 
Különböző feszültségszintek okozta veszélyforrások: 

• A feszültségszintek: 0,4kV 

• A hálózat közelében csak feszültség‐mentesítés után lehet munkát végezni! 

• Amennyiben a hálózat kialakítása és a szakképzett személyzet lehetővé teszi feszültség alatti 

munkavégzés is lehetséges. 

Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások (kockázati tényezők): 

• Út mellett kell munkát végezni 

• Árokban munkát kell végezni 

• Villamos feszültség veszélyforrásai, áramütés 
 
 

Jogszabályi háttér 

 
Jelen műszaki tervet a munkavédelemről szóló 5./1993. (XII.26.) MüM rendeletnek és az 1993. évi 

XCIII. törvény előírásainak figyelembevételével készítettük el. 

 

A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél 

és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek – ezek hiányában az építtetőnek – figyelembe kell 

vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. 

 

A tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek 

figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket 

egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható 

időtartamát 
 

Meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, 

a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. 

 

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési 

tervdokumentáció részét képezi a rendeletben meghatározott tartalmú biztonsági és 

egészségvédelmi terv. 
 

A jogszabály szerint tehát biztonsági és egészségvédelmi tervet (továbbiakban: BET) azoknál az 

építkezéseknél kell készíteni, amelyek megvalósítására kiviteli terv készül. 
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A kivitelezés megkezdése előtt munkavédelmi koordinátort kell kijelölni. A munkavédelmi 

koordinátor feladta a lentebb részletezett munkautasítások kidolgozása a tárgyi munka elvégzéséhez. 
 

Általános rendelkezések a munkaterületre vonatkozóan 

 
Munkavégzés csak olyan területen történhet, melyet az Elosztói engedélyes illetékese a kivitelező 

vállalkozónak személyesen, dokumentáltan átadott és ott a munkavégzést engedélyezte. 

 

Különös gondot kell fordítani az MSZ 1585 szerinti feszültségmentesítések és feszültség alá 

helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására. 

 

Feszültség alatt lévő hálózaton, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni TILOS, kivétel ez 

alól a szabályos FAM (Feszültség Alatti Munkavégzés)! 

 

A feszültség alatt álló hálózatrészeket, villamos berendezéseket el kell határolni, illetve ezen részeket, 

meg kell jelölni. (zászló, műanyag lánc stb.)! 

 

A feszültség mentesítésre vonatkozó igényt, írásban kell bejelenteni, az ELMŰ Hálózati Kft. területileg 

illetékes Régióján. 

 

Feszültség közelében történő munkavégzés esetén, ha a szabványos üzemvitelre vonatkozó előírások 

nem tarthatóak be, elsősorban a következőket kell biztosítani: 

 

‐ A munka megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, továbbá a biztonsági intézkedések 

végrehajtására egyszemélyi felelőst kel kijelölni. 

‐ A veszélyes helyet meg kell jelölni, illetőleg az illetéktelen bejutást meg kell akadályozni. 

‐ A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenül szükséges számú, azzal megbízott 

és kioktatott, kiképzett személy tartózkodhat. 

 

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem 

végezhet, csak irányíthat. Az utasítás adónak minden esetben meg kell győződnie az utasítás 

megértéséről 
 

A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell: 

• Földelés – munkahelyi földelő rövidrezárók meglétét 

• Rendszer azonosságot 

• Az érintésvédelmi előírások érvényre jutását 

• A környezeti munkabiztonsági feltételek teljesülését 
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Az üzemvitelre vonatkozó műszaki‐ és biztonsági előírások szigorú betartásáról előzetesen 

gondoskodni kell. A meglévő és az esetlegesen terv szerint kialakítandó körzethatárok, és 

szakaszhatárok helyét az üzemeltetővel előzetesen egyeztetni kell. 

 
A munkaterület kialakításakor és azon történő munkavégzéskor az alábbiakat kell figyelembe venni: 

‐ 4/2002. (II.20.) SzCsM‐EüM együttes rendeletet, mely az építési munkahelyeken az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről rendelkezik 

‐ 3/2002. (II.8.) SzCsM‐EüM együttes rendeletet, mely a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjét határozza meg, 

‐ az ágazati előírásokban leírtakat 
 

A tervezés során a tervező figyelembe vett minden olyan körülményt, amely a biztonságos 

munkavégzést teszi lehetővé. 

 

A kivitelezési munka, kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások figyelembevételével 

végezhető, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is figyelembe kell venni. 

 

Az egyes munkafolyamatokhoz a rá vonatkozó technológiai utasításokban részletesen ismertetésre 

kerülnek az elvégzendő tevékenységek, azok helyes sorrendje, minőségi előírásai, az elvégzéshez 

szükséges emberi erőforrások, szerszámok, alkalmazott anyagok, azok minőségi követelményei, a 

munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint 

környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményei is. A mennyiben különleges építési technológiát kell 

alkalmazni, azt a tervnek részletes leírás keretén belül kell tartalmaznia. 

 

A kivitelezés során olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan technológiát 

választani, amely a személy‐ és vagyonbiztonságot veszélyezteti, vagy bármilyen okból 

veszélyhelyzetet teremthet. 
 

A dolgozók közül egy személynek vizsgázott elsősegély nyújtónak kell lennie. A munkaterületen a 

dolgozok létszámának megfelelő méretű mentőládát kell tartani, melyet ha szükséges ki kell 

egészíteni további elsősegély anyagokkal. 
 

A mentőládában el kell helyezni a legközelebbi elsősegélynyújtó hely, orvosi rendelő vagy kórház 

címét, elérhetőségét. 

 

A biztonságos üzemállapot megteremtése érdekében, ahol be ‐ vagy leesés veszélye áll fenn, ill. 

a dolgozót leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, stb. kell a védelméről 

gondoskodni. 
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Amennyiben a munkavégzés során valamilyen okból balesetveszélyes helyzet áll elő, a munkát 

azonnal le kell állítani, a dolgozókat, eszközöket biztonságba kell helyezni. A veszélyhelyzet 

megszűntéig a területet le kell zárni, és meg kell kezdeni a balesetveszély elhárítását. 

 

Munka közben előforduló sérüléseknél a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni. Ha 

járóképes, orvoshoz kell kísérni, cselekvőképtelenség esetén a mentőket kell értesíteni. 

 

Balesetnél minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni! 
 

A munka helyszínéről minden felesleges anyagot, szerszámot, törmeléket el kell szállítani, nehogy az 

forgalmi akadályt képezzen és balesetet idézzen elő. Ha az elszállításra nincs mód, a helyszínen 

maradó anyagokat korláttal körül kell zárni, ki kell világítani, szükség esetén őrt kell állítani. 

 

A Felelős Műszaki Vezető köteles a munkát biztonságos módon megszervezni, szükséges létszámról, 

szerszámról, eszközökről gondoskodni, ellenőrizni a munkavédelmi berendezések, felszerelések 

használatát valamint a munkavédelmi utasítások betartását. 

 

A munkaterületet megfelelően el kell korlátozni. 
 

A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell fordítani a forgalomirányításra, a KRESZ által előírt 

forgalomirányító táblák kihelyezésére. A munkaterület kialakítását a jóváhagyott forgalomtechnikai 

tervszerinti vagy annak hiányában a 3/2001.(I.31) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák 

elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről (4/2001.(I.31.) KÖVIM rendelet a közúti 

jelzőtáblák méreteiről és követelményeiről vagy a KRESZ szabályai szerint kell kialakítani. A táblákat 

és korlátbakokat eldőlés ellen rögzíteni kell. Ha szükséges éjszakára a munkahelyet ki kell világítani. 

Az anyagok szállítása a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével történjen. 

 

Minden egyes technológiai és műveleti utasítás részletesen kitér a betartandó munkavédelmi 

előírásokra és szükséges védőeszközökre, azok használatára. 

 

A munkahelyek közlekedő útjai feleljenek meg a várható legnagyobb igénybevételnek, és a higiéniai 

követelményeknek. Felületük legyen kellő súrlódású, egyenletes, botlás, és billenésmentes. 

Szélességük, és szabad magasságuk tegye lehetővé a gyalogosok, és járművek biztonságos 

közlekedését. 

 

A munkahelyek (árkok, szerelőgödrök, ideiglenes állóhelyek) a munkavégzéshez szükséges helyet 

biztosítsák, hogy az alkalmazott technológiából adódó munkaműveletek biztonságosan 

elvégezhetőek legyenek. 
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A berendezés átadása előtt az érintésvédelmi és szigetelési szabványossági felülvizsgálatot, ill. 

méréseket a kivitelezőnek el kell végezni – végeztetni. A felülvizsgálatot csak arra feljogosított 

személyek végezhetik. 

 

Ha szükséges, külön menekülési utat kell kijelölni, és gondoskodni annak akadálymentességéről! 
 

Általános rendelkezések a munkavállalóra vonatkozóan 

 
Üzemeltetőre, Berendezésfelelősre, Munkavezetőre, Szakképzett és kioktatott személyekre 

vonatkozó képesítéseket, követelményi előírásokat az MSZ 1585 alapján kell alkalmazni. 

 

Építési és szerelési munkát csak munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási oktatásban 

részesített dolgozók végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók 

kezelhetnek. 

 

Telephelyen vagy idegen munkaterületen figyelembe kell venni a telephely üzemeltető vagy generál 

kivitelező illetve az alkalmazott Munkavédelmi Koordinátor előírásait, erről külön oktatást kell 

tartani. 

 

Mérési munkákat csak szakképzett és kioktatott dolgozók végezhetnek. 
 

A Felelős Műszaki Vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles a dolgozókkal a 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból a munkavégzésből eredő veszélyeket 

(veszélyforrást, veszélyhelyzetet) és annak megelőzésével, elhárításával kapcsolatos teendőket 

ismertetni. 

 

A munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszerelések és eszközök használata kötelező, 

melyeknek biztosítása a Munkaadó és a Felelős Műszaki Vezető feladata. Egyéni védőeszközök, 

védőbakancs, hosszúnadrág, hosszú ujjú kabát, védősisak, magasban végzett munka esetén zuhanás 

gátló, mászó övhasználata kötelező. 

 

Csak olyan eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal szabad dolgozni, amelyek a biztonságtechnikai 

előírásoknak megfelelnek, ennek tényéről a Felelős Műszaki vezetőnek minden nap meg kell 

győződnie. 

 

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetőnek és az ott dolgozónak a technológiai és műveleti 

utasításokban szereplő előírások elsajátításával és megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük 

a biztonságos munkavégzéshez. 
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A munka elvégzéséhez a technológiai utasításokban meghatározott szerszámoknak és egyéni 

védőeszközöknek rendelkezésre kell állniuk. 

 
Földmunkálatok munkavédelmi szabályai 

 
A tervben előirt, kutatógödröket minden esetben el kell készíteni. Ha a közműhelyzet megköveteli 

további kutatásokat kell végezni, erről a megrendelőt előzetesen tájékoztatni kell. Idegen a rajzon 

nem szereplő közmű, kábel találása esetén a megrendelőt és ha ismert a közmű tulajdonosát 

értesíteni kell. 
 

A rajzon szereplő közmű helyzetet fenntartással kell kezelni, annak pontos bemérése előtt. 

A kutató gödröket csak óvatos kézi földmunkával szabad végezni. 

A tervben előirt szakfelügyeleteket meg kell rendelni, dokumentálni. A szakfelügyelet utasításait be 

kell tartani. 

A feltárt közműveket védelembe kell helyezni, már a munkavégzés alatt is. 
 

1 méter vagy annál mélyebb árkot a talaj adottságainak megfelelően dúcolni kell. 

A dúcolat épségét, állékonyságát munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell. 

Az árok egyik oldalán közlekedő sávot kell biztosítani. A kitermelt földet biztonságosan deponálni kell. 
 

A munkavégzés során talált robbanószerkezetekhez hozzányúlni TILOS! A megtalálás helyén kell 

hagyni, el kell keríteni és gondoskodni kell az őrzéséről. Értesíteni kell a Katasztrófavédelem illetékes 

szervét. A terület lőszermentesítéséig munkát végezni az érintett területen TILOS. 

 

Közmű elzáró csapok illetve közmű szerelvények hozzáférhetőségét nem lehet korlátozni. 

A tűzcsapok megközelítését folyamatosan biztosítani kell. 

Régészeti anyag feltárása esetén munkát fel kell függeszteni és értesíteni kell az illetékes régészeti 

hatóságot. 

Gépek üzemeltetését csak az adott gépre kioktatott, jogosultsággal rendelkező és kezelésével 

megbízott személy végezheti. 

 
A munkaterületen belüli építményeket, oszlopokat, fákat deszkatakarással kell megvédeni. 

 
Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, továbbá amennyiben a nyomvonal közelében 

gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni! 
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Alépítményben végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
Az alépítményt, szekrényt, aknát, mindaddig veszélyes légtérnek kell tekinteni, míg ellenkezőjéről 

meg nem győződtünk. 

 

Leszállás előtt minden esetben méréssel kell meggyőződnünk a légtér veszélytelenségéről. 

Munkavégzés alatt folyamatos gázmérést kell végezni. 

 

A gázmérést végző eszköznek érvényes hitelesítéssel kell rendelkeznie. 
 

A megengedettnél nagyobb gázkoncentráció észlelésének tényéről a Gázműveket. értesíteni kell. 

A gázveszéllyel kapcsolatos intézkedéseket rögzíteni kell az építési naplóban 

Az alépítményeken csak olyan fedlap helyezhető el, amely lehetőséget biztosít az előzetes 

gázmérésre. 

A fedlapokat csak a rendszeresített emelőeszközzel, az emelés munkavédelmi szabályit figyelembe 

véve (18 év feletti egészséges férfi max, 50 kg) szabad kinyitni. 

 

A kinyitáshoz szikrát okozó eszközt tilos igénybe venni. 

A nyitott alépítményt a forgalom elől el kell korlátozni. 

Az alépítményben dolgozni csak felső felügyelettel szabad. 
 

2 méternél mélyebb alépítménynél a menekülésre alkalmas emelő szerkezetet kell alkalmazni. 
 

Alépítmény fal áttörésénél meg kell győződni, hogy a falba vagy mögötte eltakart közművezeték 

nincs. 

 

Minden bevezető csőnyílást, áttörést víz és gázzáró tömítéssel el kell tömíteni. 
 

A csőnyílástömítő anyagnak meg kell felelnie a magasabb tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiség, 

épület osztályelőírásainak! 

 

Földkábelek építésénél végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
A földkábel tervezett nyomvonalával egyeztetni kell a párhuzamosan haladó és a keresztező 

közműveket, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után a tervezett nyomvonalon 20 m‐enként 

kutatógödröket kell kiásni és további pontosítással kell meghatározni a közművek tényleges 

helyzetét. 
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Fokozott gondossággal végzendő a meglévő üzemelő kábelek közelében a munkavégzés. 
 

A kiásott kábelárkot, munkaterületet a gyalogos és gépjármű közlekedés biztonsága érdekében a 

hatósági KRESZ előírások figyelembevételével 1m magas jelző, illetve védőkorláttal kell elzárni. Az 

elzárt munkaterület határait alkalmas módon elhelyezett jelzőtáblákkal, szürkület beálltakor 

jelzőlámpákkal kell ellátni. 

 

A kábelárkok mentén lévő épület bejárók, üzemekbe, gyalogátkelőhelyeken stb. való zavartalan és 

baleset‐mentes közlekedés lehetővé tételére megfelelően méretezett, mindkét oldalán korláttal 

ellátott átjárókat kell létesíteni. 
 

Különös gondot kell fordítani a meglévő kábelek beazonosítására, a feszültség‐mentesítések 

szabályos megkérésére és végrehajtására. 

 

Az üzembe helyezés során ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet, a munkahelyi földelés rövidrezárók 

és egyéb eszközök eltávolításának tényét. 

 

A kábelárok, munkaárok partfal állékonyságáról (rézsű vagy támfal kialakítás) szükség szerint 

gondoskodni kell. 

 

A kábelek hálózati rendszerének kapcsolatát a nyomvonalrajz és az érintésvédelmi vázlat tartalmazza. 

A kábel dobok mozgatását csak erre kioktatott személy végezheti. 

A kábeldobokat elgurulás ellen rögzíteni kell. 
 

A kábeldobok, kábelek mozgatására megfelelő létszámról kell gondoskodni ( max 50 kg/fő). 

A behúzásnál egy fő munkairányítónak folyamatosan jelen kell lenni. 

Gépi behúzásnál a behúzó csörlőt csak vizsgával rendelkező személy kezelheti. 

A behúzásban résztvevőknél rádió telefonnak kell lenni. 

Földfeletti hálózat építésénék végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
Oszlopállításnál megfelelő létszámról kell gondoskodni (max 50 kg/fő). 

Mászó öv, zuhanás gátló használata kötelező. 

Az oszlopok állékonyságáról minden esetben meg kell győződni! 
 

Oszlopra való feljutáshoz az előirt védőfelszerelést még a földön állva kell felvenni. 
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Oszlopra mászóvassal, speciális létrával vagy emelőkosárral lehet feljutni. 
 

Emelőkosarat csak a használatára kiképzett, engedéllyel rendelkező, megbízott személy kezelheti, az 

emelőkosárban csak ilyen személy tartózkodhat. 

 

Ha létráról történik a munkavégzés, akkor a létrát elmozdulás ellen rögzíteni kell. 

Az oszlopsoron szeles, viharos időben munkát végezni TILOS 

Oszlopsoron csak olyan dolgozó végezhet munkát, akit erre kioktattak, erre írásban engedélyt kapott. 
 

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem 

végezhet, csak irányíthat. 

 

A magasban dolgozónak zuhanás gátlót kell viselnie. Áramütés vagy baleset esetén azonnal meg kell 

kezdeni az elsősegélynyújtást, a balesetet szenvedetett orvosi ellátásban kell részesíteni. 

 

Oszlopok állításánál betartandók az emelőgépek biztonsági előírásai, a teheremelésére, irányítására 

vonatkozó biztonsági szabályok, a munkakörnyezet közelében lévő minden személyre és 

infrastruktúrára vonatkoztatva. 
 

Szabadvezeték terítésnél, és beszabályozásnál terítőgörgős technológiát kell alkalmazni, és a 

vezetékre, oszlopokra vonatkozó húzóerő szabályozásról gondoskodni kell. 

 

Az oszlophelyek fúrásánál fokozott figyelemmel kell eljárni, a térszint alatti és feletti közművek, 

alépítmények tekintetében, úgymint: víz, gáz, hírközlő és villamos vezetékek, műtárgyak alapjai. 

 

A szabadvezeték bontása során meg kell győződni a meglévő oszlopok állékonyságáról. Amennyiben 

az oszlop nem mászható úgy a vezetékbontást más módon (létráról vagy kosaras kocsiról) kell 

elvégezni. 
 

Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos 

megkérésére és végrehajtására. 

 

A munkavégzés során szigorúan betartandó jogszabályok 

 
• 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 

• 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 
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• 18/2008.  (XII.3.)  SZMM  rendelet  az  egyéni  védőeszközök  követelményeiről  és 

megfelelőségének tanúsításáról 

• MSZ 07‐3608‐1991‐ A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom biztonsági 

követelményei. 

• 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

• MSZ 14399‐80 Technológiai és munkavédelmi követelmények 

• 4/2002. (II. 20.) SzCsM‐EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

• 3/2002.  (II.8.)  SzCsM‐EüM  együttes  rendelet.  A  munkahelyek  munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

• engedélyezők előírásait 

• megrendelő előírásait 

• érintett idegen telephelyek, üzemek előírásait 

Ha bármilyen említett előírást, szabályozást nem lehet betartani, a MUNKÁT LE KELL ÁLLÍTANI és a 

beruházóval, illetve a munkavédelmi megbízottal, munkavédelmi koordinátorral azonnal fel kell 

venni a kapcsolatot. 
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FELHASZNÁLT SZABVÁNYOK, JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYOK 
 

• 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 
• 312/2012.  (XI. 8.) Korm.  rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági  eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
• 40/2017.  (XII.  4.)  NGM  rendelet  az  összekötő  és  felhasználói  berendezésekről,  valamint  a 

potenciálisan  robbanásveszélyes  közegben  működő  villamos  berendezésekről  és  védelmi 
rendszerekről 

• 72/2003.  (X.  29.) GKM  rendelet  a  Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági  Szabályzatának 
kiadásáról 

• 8/2001.  (III.  30.)  GM  rendelet  a  Villamosmű Műszaki‐Biztonsági  Követelményei  Szabályzat 
hatályba léptetéséről 

• 2/2013.  (I.  22.)  NGM  rendelet  a  villamosművek,  valamint  a  termelői, magán‐  és  közvetlen 
vezetékek biztonsági övezetéről 

• 324/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról 
• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
• 531/2017 (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről 
• 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia‐ipari építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokról 
• 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet módosításáról 

• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 
• 1997.évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről. 
• 1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről 
• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
• 5./1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 
• 4/2002. (II. 20.) SzCsM‐EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
• 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 
• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályiról. 
• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 
• 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól. 
• 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. 
• 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről 
• 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 
• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
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• 27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM együttes rendelet a környezeti zaj‐ és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról 

• 68/2018. (XII.28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 
• 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 
• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
• 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
• 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) 
• 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 
• 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási és 

Forgalombiztonsági Szabályzata” (EFSZ) 
• 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló rendelet 
• 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 

szóló rendelet 
• 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki‐Biztonsági Követelményei Szabályzat 

hatályba léptetéséről 
• e‐ÚT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” 

útügyi előírás 
 
 

• MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 
• MSZ 453:1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára 
• MSZ 151‐8:2002 Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű 

szabadvezetékek létesítési előírásai 
• MSZ 447:2019 Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra 
• MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése 
• MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése 
• MSZ HD 60364‐4‐41:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4‐41. rész: Biztonság. 

Áramütés elleni védelem 
• MSZ 13207:2000 0,6/1 kV‐tól 20,8/36 kV‐ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek 

és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége 
• MSZ EN 50522 1 kV‐nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése 
• MSZ 7487‐2, 3:1980 Közmű‐ és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a 

térszín alatt/felett 
• MSZ 15688:2009 A villamosenergia‐fejlesztő, ‐átalakító és ‐elosztó berendezések tűzvédelme 
• MSZ EN 50160:2011 és MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A közcélú elosztóhálózatokon 

szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői 
• MSZ 146‐6:1998 2. és MSZ 146‐6:1998/2M:2003 0,6/1kV névleges feszültségű elosztóhálózati 

kábelek 
• MSZ EN 61936‐1:2016 1 kV‐nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények 
• MSZ 14550‐2/1980 Erősáramú vezetékek megengedett terhelése. Nagyfeszültségű szigetelt 

vezetékek 
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• Az ELMŰ üzletszabályzata 
• ELMŰ Szervezeti Szabályzata 
• D_U_006‐06 Irányelv a hálózatok, hálózati berendezések üzemeltetéséhez 
• D_U‐006‐15 Érintésvédelmi szabályzat 
• D_U‐006‐20 Hálózatok elemeinek egységes jelölési rendje 
• D_U_010 Hálózatfejlesztési irányelvek KÖF és KIF 
• D_U‐012 Fogyasztói berendezések kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra kapcsolásának 

műszaki feltételei 
• D_U‐018 Létesítési irányelv 
• D_U_018‐06_KÖF/KIF transzformátorállomások és KÖF kapcsolóállomások tervezése 
• D_U‐018‐07 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok, fogyasztói csatlakozók és közvilágítás 

tervezése 
• D_U‐018‐10 Kábelhálózatok (NAF, KÖF és KIF) kivitelezése 
• D_VU‐008 A hálózati standard anyaglista használata 
• D_VU‐018 A fogyasztói csatlakozó és mérőhelyi munkák végrehajtására 
• D_TU‐018 A közvetlen mérésű mérőhelyek és csatlakozók szerelési munkáira 
• D_TU‐053 A mérőváltós és/vagy távleolvasású mérőberendezések szerelési munkáira 
• N_VU_041 SZ. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS „Kábeles csatlakozó tervezés folyamata” 
• T_U_005 UTASÍTÁS „A környezetvédelmi tevékenységek végzéséről” 
• T_U_36_Vállalkozói tevékenység munkavédelmi tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásai 
• T_VU‐004 Hulladékok kezelésének ügyrendje 
• T_U‐005 Szabályzat a környezetirányítási tevékenységek végzéséről 
• MMT 050.0024 OTR‐TPC oszloptranszformátor állomások 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 

Alulírottak, mint az alábbi kiviteli tervdokumentáció tervezői kijelentjük, hogy az általunk tervezett 
 

„2360 Gyál Besztercei utca 41 HRSZ: 5152/7  
szám alatti ingatlan villamosenergia‐ellátása” 

című és 

KT_0084‐22 

 
munkaszámú  műszaki  tervdokumentáció  a  munkavédelemre,  tűzvédelemre,  környezetvédelemre, 

természetvédelemre,  műemlékvédelemre  és  az  épített  környezet  védelmére  vonatkozó  hatályos 

jogszabályokban meghatározott követelmények betartásával készült. A tervezett műszaki megoldások 

eleget tesznek a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, típusterveknek és üzemeltetői 

előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A műszaki kiviteli tervtől eltérni csak a tervező 

előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad. 

 

Budapest, 2022. február 8. 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy Árpád 
Tervező 

 
Murg Zsolt 

Felelős tervező 
Kamarai szám: 01‐10832 
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2360 Gyál Besztercei utca 41 HRSZ 5152/7 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása

Megbízó:

Dátum:

Rajzszám:

Nyomvonal hossza:

Felelős tervező:

Lépték:

Rajz megnevezése:

Nyomvonalrajz

-  A kábeleket 0,7 m mélyen, KPE védőcsőben, homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni.
-  A kábeleket az úttest alatt - fúrás esetén 2,8 m mélyen - 1 m mélyen kell fektetni.
-  A kábeleket út-, valamint közműkeresztezéskor (pl.: vízvezeték) védőcsőbe kell helyezni.
-  Kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárok ásó gép alkalmazása tilos!
-  Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani!
-  Érintésvédelem módja: nullázás.
-  Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni!
-  A tervezett elektromos kábel és a meglévő gázvezeték között 1 m távolság tartandó!
-  A meglévő földkábeles csatlakozóvezeték nyomvonala csak tájékoztató jellegű, annak 

 elhelyezkedése pontosan nem ismert!

Megjegyzés:

17 m

M 1:500

M 1:250
NAYY-J 4x25 mm² RE 0,6/1 kV-os földkábelÉpítendő kábel típusa : 

Nyomvonalhossz:     17 m
Védőcsőhossz:           1 m + 0 m 

Kábelhossz:     32 m
Átmérő: KG Ø110 (földben) + KPE Ø110 (földben)

Védőcsőhossz:           3 m Átmérő: KPE   Ø63 (oszlopon)

1:500, 1:250

2022. február

KT_0083-22

Megbízó:

Dátum:

Munkaszám:

Nyomvonal hossza:

Felelős tervező:

Lépték:

Rajz megnevezése:

Tervező:

Nyomvonalrajz

NYR-csatl_0083-22

1148 Budapest, Lengyel u. 15.

Murg Zsolt 01-10832 Nagy Árpád
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2360 Gyál Besztercei utca 41 HRSZ 5152/7 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása

Megbízó:

Dátum:

Rajzszám:

Nyomvonal hossza:

Felelős tervező:

Lépték:

Rajz megnevezése:

Nyomvonalrajz

-  A kábeleket 0,7 m mélyen, KPE védőcsőben, homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni.
-  A kábeleket az úttest alatt - fúrás esetén 2,8 m mélyen - 1 m mélyen kell fektetni.
-  A kábeleket út-, valamint közműkeresztezéskor (pl.: vízvezeték) védőcsőbe kell helyezni.
-  Kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárok ásó gép alkalmazása tilos!
-  Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani!
-  Érintésvédelem módja: nullázás.
-  Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni!
-  A tervezett elektromos kábel és a meglévő gázvezeték között 1 m távolság tartandó!
-  A meglévő földkábeles csatlakozóvezeték nyomvonala csak tájékoztató jellegű, annak 

 elhelyezkedése pontosan nem ismert!

Megjegyzés:

4 m

M 1:500

M 1:250
NAYY-J 4x25 mm² RE 0,6/1 kV-os földkábelÉpítendő kábel típusa : 

Nyomvonalhossz:       4 m
Védőcsőhossz:           1 m + 0 m 

Kábelhossz:     19 m
Átmérő: KG Ø110 (földben) + KPE Ø110 (földben)

Védőcsőhossz:           3 m Átmérő: KPE   Ø63 (oszlopon)

1:500, 1:250
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Rajz megnevezése:

Tervező:

Nyomvonalrajz
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Murg Zsolt 01-10832 Nagy Árpád
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Tárgy: Javaslat a Gyál, Erdősor u. 198. szám, 4364/28 hrsz. 
alatti ingatlan villamosenergia-ellátásával kapcsolatos 
tulajdonosi nyilatkozat kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 A Kábel Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel utca 15.) Nagy Árpád, tervező elkészítette Gyál, Erdősor 
utca HRSZ: 4364/28 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, földkábeles csatlakozóvezeték létesítése című, 
KT_0077-22 tervszámú műszaki tervdokumentációt. 

A tervdokumentáció Gyál, Erdősor u. 198. szám, 4364/28 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-ellátását 
szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.  

Az igényelt villamos energia: 3x20 A (lakossági) 
 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett Erdősor utca (4364/21 és 
4364/27 hrsz.) közterület. 
 A tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan a 
tulajdonosi nyilatkozat kiadását. 
 Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentációk 
ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

a.)   a gyáli 4364/21 és 4364/27 hrsz.-ú Erdősor utca közterületeket érintően hozzájárul – a Kábel Team Kft. Nagy 
Árpád, tervező által készített Gyál, Erdősor utca HRSZ: 4364/28 szám alatti ingatlan villamosenergia-
ellátása, földkábeles csatlakozóvezeték létesítése című, KT_0077-22 tervszámú műszaki tervdokumentáció 
szerinti közművezetékek – földkábel építéséhez. 

b.)   a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 

 
Határidő:  2022. március 31. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Kelevajda Mónika ügyintéző 

Gyál, 2022. február 28. 

 

            Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 

 

Melléklet:  

 1 pld. kérelem  
 1 pld. műszaki tervdokumentáció  
 1 pld. nyomvonalrajz  
 1 pld. térképkivonat 



 



Kábel Team Kft.     

1148 Budapest, Lengyel utca 15. 
CIC: 000607612990, Tervszám: KT_0077‐22 

 

 
1. oldal 

2360 Gyál Erdősor utca 4364/28 HRSZ: 4364/28 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia – ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték 
létesítési munkálataihoz szükséges Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 

 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalairánti kérelem 
2360  Gyál, Kőrösi út 112‐114. 
 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 
 
Tisztelt Cím! 
 
Jelen dokumentum a 2360 Gyál Erdősor utca 4364/28 HRSZ: 4364/28 alatti ingatlan villamosenergia – ellátását 
szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítési munkálataihoz szükséges Tulajdonosi hozzájárulás iránti 
kérelmét tartalmazza. 
 
Kérelmező: 
Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 
 
Felelős tervező:    Murg Zsolt (kamarai szám: 01‐10832) 
Tervező:     Nagy Árpád 
Levelezési cím:    1148 Budapest, Lengyel utca 15. 
Email cím:    nagy.arpad@kabelteam.hu 
Telefonszám:    +36 70 339 6426 
 
Ingatlan adatai: 
2360 Gyál Erdősor utca 4364/28 HRSZ: 4364/28 
 
 
Mellékletek: 
 

1. Műszaki tervdokumentáció 
2. KT_0077‐22 nyomvonalrajz 

 
 
 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2022. február 1. 
  .............................................................  
   Nagy Árpád 
 
   

kelevajdamonika
Kiemelés

kelevajdamonika
Kiemelés

kelevajdamonika
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Kábel Team Kft.     

1148 Budapest, Lengyel utca 15. 
CIC: 000607612990, Tervszám: KT_0077‐22 

 

 
1. oldal 

2360 Gyál Erdősor utca 4364/28 HRSZ: 4364/28 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia – ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték 
létesítési munkálataihoz szükséges Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 

Közútkezelői Hozzájárulás iránti kérelem 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalairánti kérelem 
2360  Gyál, Kőrösi út 112‐114. 
 
Tárgy: Közútkezelői Hozzájárulás iránti kérelem 
 
Tisztelt Cím! 
 
Jelen dokumentum a 2360 Gyál Erdősor utca 4364/28 HRSZ: 4364/28 alatti ingatlan villamosenergia – ellátását 
szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítési munkálataihoz szükséges Közútkezelői Hozzájárulás iránti 
kérelmét tartalmazza. 
 
Kérelmező: 
Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 
 
Felelős tervező:    Murg Zsolt (kamarai szám: 01‐10832) 
Tervező:     Nagy Árpád 
Levelezési cím:    1148 Budapest, Lengyel utca 15. 
Email cím:    nagy.arpad@kabelteam.hu 
Telefonszám:    +36 70 339 6426 
 
Ingatlan adatai: 
2360 Gyál Erdősor utca 4364/28 HRSZ: 4364/28 
 
 
Mellékletek: 
 

1. Műszaki tervdokumentáció 
2. KT_0077‐22 nyomvonalrajz 

 
 
 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2022. február 1. 
 
  .............................................................  
   Nagy Árpád 
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Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC:000607612990, Tervszám:  KT-0077-22 
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Budapest, 2022. február 1. 
 

Készítették: 
 

Felelős tervező  Murg Zsolt
Kamarai szám: 01‐10832 

Tervező:  Nagy Árpád 



 
1. oldal 

2360 Gyál Erdősor utca 4364/28 HRSZ: 4364/28 szám alatti 
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1148 Budapest, Lengyel utca 15. 
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RAJZJEGYZÉK 
 

NYR‐csatl_KT_0077‐22  Tervezett földkábel, helyszínrajz 1:500; 1:250

 
 
 

Mellékletek: 

• Feszültségesés‐ és zárlatszámítás 

• Hulladék tervlap 



 
2. oldal 
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ELŐZMÉNYEK 
Jelen  tervdokumentáció  a(z)  2360  Gyál  Erdősor  utca  4364/28  HRSZ:  4364/28  szám  alatti  ingatlan 

villamosenergia‐ellátását  szolgáló  földkábeles  csatlakozóvezeték  létesítésének  kiviteli  tervét 

tartalmazza. 

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A 

Az igényelt villamos energia: 3 x 20 A (lakossági). 

A műszaki terv az ELMŰ Hálózati Kft. megbízása alapján készült. Az áramszolgáltató műszaki feltételei 

alapján az igényelt energia a cím előtti kisfeszültségű szabadvezetéki hálózatról biztosítható. 

A felvevőképesség vizsgálatot, a csatlakozási pontot, valamint a hálózatról való leágazási pontot, a 

hálózat üzemeltetője, vizsgálta és határozta meg. 

A tervezés során az ELMŰ Hálózati Kft. területileg illetékes Régiójával egyeztettünk, alternatív javaslat 

kidolgozására nem volt szükség. 

 

A hálózat tulajdonosa:  ELMŰ Hálózati Kft. 
 

1132 Budapest, Váci út 72‐74. 
 

A hálózat üzemeltetője:   

ELMŰ Hálózati Kft. Dél‐Pesti Régió 1203 
Budapest, Csepeli átjáró 1‐3. 

 
 

Tervező cég:  Kábel‐Team Kft. 
 

1148 Budapest, Lengyel utca 15 

Tervező:  Nagy Árpád 

(nagy.arpad@kabelteam.hu) 

Kábel‐Team Kft. 

Levelezési cím: 1148 Budapest, Lengyel utca 15 

Tel: +36 70 339 6426 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Csatlakozási pont adatai  

Tulajdoni határ:  Csatlakozókábel a fogyasztó által létesített 
kábelfogadóban lévő első kötési pontja 

Hálózati leágazó pont:  Kisfeszültségű szabadvezeték tartóoszlopán lévő 
áramkötés 

Csatlakozó vezeték típusa:  Földkábel 

Meglévő szabadvezetéki hálózat műszaki adatai 
 

Feszültségszint:  0,4 kV ‐ kisfeszültség
Áramnem:  3 fázisú, váltakozó
Frekvencia: 
Közcélú hálózat típusa: 

50 Hz
AXKA 3x95 + 25/95mm 2, kötegelt  

 
 
 
 
 

Tervezett csatlakozókábel műszaki adatai 
 

Igényelt energia:  3 x 20 A
Vételezési és mérési feszültségszint:  0,4 kV ‐ kisfeszültség
Áramnem:  3 fázisú, váltakozó
Frekvencia:  50 Hz
Tervezett csatlakozókábel típusa: 
Tervezett védőcső típusa: 
Tervezett védőcső hossz: 

NAYY‐J 4x25 mm2 RE 0,6/1 kV
KPE ∅ 110 + KG ∅ 110 + KPE ∅ 63 (oszlopon) 
0 m + 1 m + 3 m 

Tervezett nyomvonalhossz:  3 m
Tervezett kábel szükséglet:  18 m

 
Érintett közterület adatai 

  

Hrsz.:  (4364/27)
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Tervezett technológiai kialakítás 

2360 Gyál Erdősor utca 4364/28 HRSZ: 4364/28 szám alatti ingatlan villamosenergia‐ellátása az érintett 

ingatlan előtt elhaladó légvezetékes hálózat oszlopáról megvalósítható. A (4364/27) hrsz. közterületen 

meglévő B10/4 típusú, áttört gerincű beton bakoszloprólról vezetjük le a létesítendő csatlakozókábelt,    

zöldterületen a más tervben tervezett, fogyasztói telepítésű kábelfogadó szekrényig. Az oszlopon a 

kábelt, 3 méteres magasságig védőcsőben kell vezetni és a teljes hosszban acélszalaggal kell rögzíteni. A 

kábel végeit végelzáróval  kell  védeni,  nedves s é g    é s   e g y é b   k á r o s   b e h a t á s    e l l e n.  

Az  úttest  alatt  KPE  110  mm,  gépkocsibejáró‐ és közmű keresztezésénél KPE 110 mm átmérőjű 

védőcsövet kell beépíteni, valamint a  nyomvonalrajzon  jelölt  egyéb  helyeken  is  védőcsövet  kell  

elhelyezni.  A  kábelnyomvonal  teljes  szakaszán  (kivéve  fúrási  útkeresztezések)  „ERŐSÁRAMÚ  

KÁBEL”  feliratú  figyelmeztető  szalagot  kell elhelyezni, a kábel vagy védőcső függőleges felső 

alkotójától vett 20 cm‐en kívül. 

Figyelem! 

A  kivitelezés  során,  a  fúrási  munkákat  kivéve,  kizárólag  kézi  földmunka  végezhető! 
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KÁBELSZERELÉSI ELŐÍRÁSOK 

A talajba fektetett kábelekre az MSZ 13207:2000 3.12. pontja alapján kábeljelzőt kell rögzíteni, 

amelynek tartalmaznia kell a kábelvonal azonosítási jelét, és üzemi feszültségét. A kábeljelzőt 

legalább  10  m‐enként,  kábel  végelzáró  alatt  mindig,  keresztezések  előtt  és  után  0,5  m 

távolságon belül, kábelszerelvények (összekötő, elágazó) előtt és után 0,2 m távolságon belül, 

épületekbe való bevezetéseknél mindkét oldalon a fal síkjától 0,5 m távolságon belül, illetőleg 

kábelvédőcső mindkét végén 0,5 m távolságon belül kell elhelyezni. 

A  kábelszerelvényeknél  a  fentiekben  hivatkozott  kábeljelzők  mellé  fel  kell  tüntetni  a 

kábelszerelést végző dolgozó nevét és a szerelés dátumát, valamint az alábbi adatokat: 

‐ ELMŰ Kft. 
 

‐ kábel azonosító 
 

‐ feszültségszint 
 

‐ fektetési év 
 
 

ÜTEMTERV 

A tervezett munkafolyamatokhoz optimális esetben elegendő: 3x8 óra. 

Ütemterv: 

Előírt nyomvonalon a földmunkák elvégzése, forgalomkorlátozás kialakítása: 1 nap. 

Földkábel fektetése és hálózatra történő kapcsolása: 1 nap. 

Terület helyreállítása: 1 nap. 
 
 

FORGALOMTECHNIKA 
Jelen fejezet a munkavégzéshez szükséges ideiglenes forgalomkorlátozás általános szabályait foglalja 

össze. Amennyiben a tervcsomaghoz készült külön forgalomtechnikai terv, úgy az abban leírtakat kell 

alkalmazni és a mellékelt rajzoknak megfelelően kell kialakítani az ideiglenes forgalmi rendet, 

továbbá minden esetben figyelembe kell venni a közútkezelői hozzájárulás kikötéseit. 
 

A munkavégzés során a kivitelező anyagi és erkölcsi felelőssége az állandó és ideiglenes 

jelzésrendszer megléte és állapota, láthatóságának biztosítása, beleértve azok sérülése, hiánya 

esetén a javításukat, cseréjüket, pótlásukat. 
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Kiegészítő forgalomtechnikai terv nélkül a következő előírásokat kell figyelembe venni: 

 
A közutakon végzett munkák megkezdése előtt a munkaterületet ép, síkfelületű, tiszta elkorlátozó 

elemekkel körül kell határolni, valamint előjelezni kell. Az elkorlátozó elemeket, közúti táblákat úgy 

kell rögzíteni, hogy szélterhelés esetén azok ne mozduljanak el. Előre tervezett munkák esetén 

először a munkahelytől távolabb, annak megközelítése során észlelhető közúti jelzéseket kell 

elhelyezni. Ezt követően a munkahely jelzését kell elvégezni – ez a munkahely közelében kihelyezett 

jelzőtáblákat, sárga villogó lámpákat stb. foglalja magában, legvégül az elkorlátozó elemek 

elhelyezése szükséges – ezt a munkahely kezdetén, hosszanti oldalán és végén elhelyezett 

elkorlátozó elemekkel kell megtenni. A gyalogosforgalom ‐ munkaterülettől 1‐1,2 m magas, 

összefüggő, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott, zárt elkorlátozó elemsorral elhatárolt ‐ szabad 

mozgását biztosítani kell, akadály esetén min. 1 m széles akadálymentes provizóriummal át kell 

vezetni. A forgalom alatt álló közútra gyalogos nem terelhető. Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása 

után a munka azonnal megkezdendő, az ettől való eltérés engedély nélküli munkavégzésnek 

tekintendő. 
 

A fenti elemek munkahelytől mért általános távolságát a következő táblázat tartalmazza: 

 
 Előjelzés  Elkorlátozás kezdete  Tilalmi táblák feloldása 

a munkahely után 

Autópálya  250‐500  50  50 

Autóút  150‐250  50  50 

Lakott területen kívül  150‐250  20  20 

Lakott területen  50‐100  0,5  20 

 

 
Ideiglenes forgalomszabályozás céljára csak ép, fényvisszavető fóliás felületű jelzőtáblákat, 

terelőtáblákat szabad alkalmazni. A táblák egymással fedésbe nem kerülhetnek. 

 

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén az alkalmazott terelőkúpoknak és burkolati 

jelzőtesteknek is fényvisszavetőnek kell lennie. Az úttesten lévő elkorlátozásokat villogó 

borostyánsárga fényt adó lámpával kell megjelölni. 

 

Munkavégzés közben a sárga villogóval ellátott járműveknek a figyelmeztető jelzésüket használni kell. 

A munkaterületen tartózkodó személyeknek narancs,‐ vagy citromsárga, fényvisszavető felületű 

védőmellényt kell viselni. 
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Mozgó munkahelyek forgalomkorlátozása csak megfelelő látási és időjárási viszonyok között 

végezhető. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, vagy az eredeti körülmények romlanak, akkor a 

munkaterületet állandó munkahelynek megfelelően kell jelezni. 

 

Az elkorlátozó elemeket, jelzőtáblákat és jelzéseket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy a 4/2001. 

(I. 31.) KöViM rendeletben előírt erőtani és szilárdságtani követelményeknek megfeleljenek, azok ne 

csússzanak el, ne dőljenek fel és ne forduljanak el. 

A közúton végzett munkák miatt azokat a jelzőtáblákat, jelzéseket, amelyek nem érvényesek, vagy a 

kialakítandó ideiglenes forgalmi renddel ellentétes értelműek, el kell távolítani, vagy érvényteleníteni 

kell. Jelzőtábla érvénytelenítése során letakarás céljára csak át nem látszó és a táblára megfelelően 

rögzített anyagot szabad felhasználni,‐ az elforgatást úgy kell végrehajtani, hogy a tábla megfelelően 

rögzítve legyen és jelzési képe az érintett útról (utakról) ne legyen látható. E feltételek hiánya esetén 

elfordítás nem alkalmazható. 

 

Amennyiben a forgalmi sávok szűkítésére kerül sor, az ideiglenesen kialakított forgalmi sávok 

szélessége gyorsforgalmi utak esetén nem lehet kisebb 3 m‐nél, nem gyorsforgalmi utak esetén pedig 

2,75 m‐nél. Több sávos utak esetén a legbelső sávot 2,5 m szélességig lehet csökkenteni, ha ebben a 

sávban szélességkorlátozást (2 m) alkalmazunk. 

 

Járdák esetében, ha a munkavégzés miatt nem marad legalább 0,75 m széles folyamatosan járható 

felület, akkor a járdát teljesen le kell zárni. Ebben az esetben a gyalogosok tereléséről gondoskodni 

kell. (út túloldali járdájára, vagy úttestre tereléssel) 

 

Autóbusz megállót érintő munkavégzés esetén gondoskodni kell a szilárd burkolatú leszállóhelyről és 

ezt a járdával össze kell kötni. A megállóhely normál busz esetén min. 12 m, csuklós autóbusz esetén 

min. 18 m hosszú legyen. Az elkorlátozás vége után legalább 17 m hely szükséges az autóbuszok 

beállásának biztosítására. 
 

A munkavégzés során a ki‐ és bejáratokon a személy és gépjárműforgalmat biztosítani kell! Ehhez 

gépjárművek esetén min. 3 m széles, gyalogosok esetén min. 1 m széles provizóriumot kell 

alkalmazni. 

 

A munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről 

kikerülő anyag, kitermelt föld, építési törmelék nem tárolható. A visszatöltésre nem kerülő föld 

folyamatos elszállításáról gondoskodni kell. 
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A közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb 

mértékben korlátozhatják. A munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével vagy térbeni, 

illetve időbeni előrehaladásával – ha a munkaterületen a forgalomra veszélyes állapot nem marad – 

az ideiglenes közúti jelzéseket haladéktalanul el kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell. 

 

Ezeken felül a munkavégzés során be kell tartani a(z) 

 
• e‐ÚT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” 

útügyi előírásban, 

• 1/1975. (II. 5.) KPM‐BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló KRESZ 

rendeletben, 

• 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 

szóló rendeletben, 

• 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló rendeletben, illetve 

• 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási  

és Forgalombiztonsági Szabályzatában” (EFSZ) foglaltakat. 

 
 

ÉRINTÉSVÉDELEM 
Az érintésvédelem módja kisfeszültségű hálózaton a TN‐C rendszerű (nullázás). Az érintésvédelem 
módja középfeszültségű hálózaton IT rendszerű (védőföldelés). 

 

Az érintésvédelem a D_U_006‐15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi 
szabályzat” című utasítás és az MSZ HD 60364‐4‐41 szabvány előírásai alapján legyen kiépítve. 

 

A hurokimpedancia, valamint zárlatszámítást elvégeztük. A tervezett hálózat kielégíti a nullázás 
feltételeit. 

 
 

Az érintésvédelem módja 22 kV‐os hálózaton az IT rendszer‐védőföldelés. Közös oszlopsoros hálózat 
létesítése esetén ‐ az oszlop anyagától függetlenül ‐ valamennyi oszlopot önállóan le kell földelni. A 
földelés ellenállás előírt értéke R ≤ 10 Ω. Az összefüggő érintésvédelmi rendszer, eredő földelési 
ellenállása maximum 2 Ω lehet. 

 

Az érintésvédelem a D_U_006‐15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi 
szabályzat” című utasítás és az MSZ HD 60364‐4‐41 szabvány előírásai alapján legyen kiépítve. 
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KÖZMŰVEK 
A közművek helyzete tájékoztató jellegű, nyomvonaluk az üzemeltető cégek adatszolgáltatásai 

alapján kerültek felvezetésre. Az adatszolgáltatással közölt adatokért a Tervező a felelősséget nem 

vállalhatja. 

 

A kivitelezés során az érintett közművektől szakfelügyeletet kell kérni! 

 
Mivel a tervrajzon feltüntetett közműadatok csak tájékoztató jellegűek, ezért pontos helyükről 

kutatóárok ásásával kell meggyőződni! 

 

A közműegyeztetésben foglaltak betartása kötelező! 
 

 
KIVITELEZÉS 
A hálózat létesítését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokában szabad! 

A közművektől a munkák megkezdése előtt 20 nappal szakfelügyeletet kell kérni. 

A meglevő kábelek és közművek tényleges helyéről kutató árok ásásával a kivitelező a kivitelezés 

megkezdése előtt köteles meggyőződni! 

 

Üzemelő közműhálózat közelében földmunka csak kézi erővel végezhető! 
 

A közúton folyó munkákat, útszűkületet, sebességkorlátozást jelzőtáblákkal ki kell táblázni, mindkét 

irányból. 

 

Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték terítését úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmat 

lényegesen ne akadályozza. 

 

A nyitott oszlopgödröt védőkorláttal – és szükség szerint ideiglenes korlátos átjárókkal – kell ellátni, 

melyet napnyugtától‐napkeltéig ki kell világítani. 

 

A munkák befejezése után a kivitelező köteles a bontott burkolatok helyreállításáról gondoskodni! 
 

 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
Jelen műszaki dokumentációban foglaltaktól eltérni csak a tervező, üzemeltető és a megrendelő 

hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás elmulasztásából származó minden következményért a 

kivitelező felelős. 
 

A kivitelezés során a tárgyi tervhez kapcsolódó szabvány, típusterv, ágazati, hatósági és ELMŰ 

Hálózati Kft. által leírt előírásokat és utasításokat maradéktalanul be kell tartani. 
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A kivitelezést ‐ a tervet érintő ‐ rendeletekben, utasításokban és egyéb hatóság által előírt 

engedélyek hiányában megkezdeni nem szabad. Engedély nélkül megkezdett kivitelezésért a Tervező 

felelősséget nem vállal. 

 

A kivitelező tartozik a munka megkezdését ‐ felvonulás előtt ‐ írásban bejelenteni az illetékes 

Áramszolgáltatónak, a munkaterület átadás‐átvételi eljárás lebonyolítása, a szükséges feszültség‐ 

mentesítések ütemezése céljából és a bontásból kikerülő anyagok leltár szerinti átadásával 

kapcsolatos eljárások rendezése végett. 
 

A kivitelezési munkákat a hálózat és berendezés feszültségmentes állapotában kell végezni az MSZ 

1585 vonatkozó előírásainak betartásával. Ennek alapján feszültség alatt lévő hálózaton és 

berendezésen, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni tilos! 
 

A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról 

tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. 

 

A hálózati munkák során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától is függ. Ezeken 

túlmenően a kivitelezést végző munkavédelmi szabályzatában foglaltak betartása is szükséges és 

kötelező. 

 

A kivitelező tartozik a műszaki átadás‐átvételt megelőzően átadási dokumentációt szolgáltatni az 

átvevőnek 

 

A kivitelező köteles a megvalósult hálózatról kartográfiai bemérést készíttetni, és az elkészült 

bemérési nyomvonalrajzokat az üzemeltetőnek átadni. 

 

A kivitelezés befejezése után ‐ a létesítmény műszaki átadás‐átvételére ‐ az üzembentartót, 

tervezőt és a beruházót a kivitelezőnek meg kell hívni. 

 
 

TŰZ‐ ÉS VAGYONVÉDEMI FEJEZET 
Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a vonatkozó törvények, 

rendeletek, továbbá a belső tűzvédelmi szabályzat szerint végezni tevékenységüket. 

 

Az elektromos berendezéseket éghető anyaggal letakarni tilos! 
 

A hegesztések helyét, a kábelszerelvények környékét 2 méteres körzetben a keletkező 

kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg kell tisztítani. Gondoskodni kell a 

munkagödörben a többi kábel letakarásáról és a lehulló izzó fémrészek eloltásáról. 

Hegesztési tevékenységhez csak megfelelő 
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nyilatkozattal rendelkező, megfelelőségi jellel ellátott, megfelelő időszakonként ellenőrzött 

eszközöket lehet használni. 

 

Az elektromos berendezéseken keletkezett tüzek oltása előtt lehetőség szerint áramtalanítani kell. 

Elektromos berendezések tüzeinek oltására vizet illetve bármilyen folyadékot alkalmazni tilos! 

A keletkezett tűzről a tűzoltókat minden esetben értesíteni kell. 
 

A melegedési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani és a munkaterületet el kell 

keríteni. 

 

Zárt területen tűz‐ ér robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés esetén a folyamatos 

szellőztetést természetes úton biztosítani kell. 

 

Munkahelyen az éghető anyagoknak megfelelő anyagú tűzoltó felszerelést kell biztosítani. 
 

Földmunkavégzés során talált robbanószerkezetet tilos eltávolítani. Ebben az esetben a munkát le 

kell állítani és az egész területet le kell zárni, ezután az illetékes hatóságot értesíteni kell. 

 

A munkaterületen a tűz elleni védekezés feladatait a kivitelező cég működési és Tűzvédelmi 

Szabályzata tartalmazza. Ezen Tűzvédelmi Szabályzat kiterjed a cég összes alkalmazottjára, akik a 

megrendelő által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek. A munkavégzésre a vonatkozó 

tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek szerződésben rögzíteni kell. A 

villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység kerül sor. A 

tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét a kivitelező tűzvédelmi utasításai rögzítik. A 

kivitelezés befejeztével a kivitelezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés során a tűzvédelmi 

előírásokat, szabványokat betartotta. A munkahelyi vezetők (szerelésvezetők, művezetők) felelősek a 

munkaterületükön a felügyeletük alá tartozó munkahelyeken a tűzvédelmi előírások betartásáért. 

 

Kábelhálózatokra vonatkozó specifikációk: 
 

• A munkagödör elkerítéséről gondoskodni kell! 

• Talajszint  alatti  helyeken,  valamint  talajszint  alatti  aknák,  árkok  és  egyéb  terek  nyílásai 

közelében a PB gázmelegítőt fokozott elővigyázatossággal kell használni. Ezen helyeken, ill. az 

ilyen  jellegű terek és nyílások 10 m‐es körzetén belül PB melegítő berendezés csak az azzal 

végzendő  tevékenység  időszakában  tartható  a  helyszínen.  A  munka  megkezdése  előtt,  ill. 

annak befejezése után a berendezést a  talajszint alatti  terek,  ill. nyílások 10 m‐es övezetén 

kívül kell tárolni. 
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• PB gázmelegítő mellett min. 6 kg‐os porral oltó tűzoltó készüléket kell biztosítani. 

• Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, amennyiben a nyomvonal közelében 

gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni! 

 
 

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET 
Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a természet‐ és 

környezetvédelemről szóló törvények, rendeletek, szabványok továbbá az ELMŰ környezetvédelmi 

szabályzata szerint végezni tevékenységüket. A kivitelező részéről szigorúan betartandók a tervben 

szereplő szakhatóságok és közműtulajdonosok e tárgyra vonatkozó előírásai. 

 

A tervezett hálózat megfelel a természet‐ és tájvédelmi előírásoknak. 

A tervezett hálózat a „16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének 

kijelöléséről” alapján nem érinti a barlang felszíni védőövezetét. 

 

A tervezett hálózat a „14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről” alapján nem érint 

természetvédelmi területet. 

 

Zöldterület védelme 

 
A kivitelező köteles az építési munkát körültekintően, minimális zöldkár okozásával végezni. Szükség 

esetén gondoskodni kell a talajfelszín alatti munkák esetében a termőréteg megmentéséről. A 

talajépítést megelőző szerkezetének visszaállításáról. A kábel nyomvonal kiásásakor a kábel 

nyomvonalában található gyökereket nem szabad elvágni, azokat kikerülve, a gyökerek között kell a 

kábelt átvezetni. Ilyen esetekben a kábelt védőcsőbe kell behúzni. Ha a kivitelezési tevékenység 

végzése során roncsolt földterület keletkezik, a kivitelezőnek a földterület elszállításáról 

gondoskodnia kell, a kijelölt földlerakó helyre. A talajt, hulladékkal vagy más módon szennyezni tilos. 

A környezete kímélése végett, a munkavégzés lehetőleg csak száraz időben, kemény talajon 

végzendő. 

 

Víz védelme 

 
Az érintett vizek esetében is biztosítani szükséges a fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságok 

változatlanságát. Vízművek, ivóvíznyerő helyek védőterületén végzett munkáknál veszélyes anyagok 

használata tilos. 

 

Muzeális értékek védelme 
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A kivitelezés során talált muzeális értékeket az illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni 

szükséges. A további munkaütemezésről ilyen esetben a felelős beruházó és az illetékes múzeum 

szakembere által tartott konzultációt követően történjen döntés. 

 

Hulladékok kezelése 

 
A kivitelező köteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezeléséről, így a kitermelt bontott 

anyagokat a kijelölt hulladék‐lerakóhelyre kell elszállítani. 

 

A környezetre ártalmas anyagokat elkülönítve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó 

előírásokat be kell tartani. A környezetre veszélyes hulladékot a többi hulladéktól elkülönítve 

fajtánként kell tárolni. T_VU_004_SZ. „Hulladékok kezelésének ügyrendje” végrehajtási utasításban 

foglaltak szerint kell eljárni. Az átvevő helyeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. A keletkező hulladék 

felhasználását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az építésből, illetve bontásból keletkező hulladékot 

a kivitelezés előtt meg kell becsülni, a hulladék kezelését ennek megfelelően kell megszervezni. 

 

Biztosítani kell az építésből, illetve bontásból keletkező hulladék – célnak megfelelő – hulladéklerakó 

helyre szállítását! 

 

A kivitelezés befejezése után a kivitelező köteles a területet eredeti állapotának megfelelően 

helyreállítani. 

 

A beruházással összefüggő bontási munkálatok elvégzésére a felelős tervező külön felhívja a 

kivitelező figyelmét. 

 

A helyreállításoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztosítsák a kitűzött cél 

elérését, az előbbiekben már említett, minél kisebb mértékű rongálást. 

 

Zajvédelem 

 
A zajt és rezgést előidéző építési munkát csak úgy lehet végezni, hogy a munka során keletkező zaj 

nem haladhatja meg az előírt értékeket. A zaj‐ és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM együttes rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 
 

Veszélyes hulladékok kezelése 

 
A veszélyes hulladékokra vonatkozó törvényeket, jogszabályokat a munkavégzés során 

maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktól el kell különíteni, 
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fajtánként külön kell tárolni, majd a megfelelő jogosultsággal rendelkező helyre kell szállítani, ahol 

ártalmatlanítják. 

 
 

MUNKAVÉDELMI FEJEZET 
 

A tárgyi munka kivitelezése jelen tervdokumentáció, a vonatkozó szabványok, rendeletek, utasítások, 

típustervek, technológiai utasítások alapján végezhető. 

 
A munkavégzés során, a vonatkozó biztonságtechnikai, munkavédelmi előírásokat és a jelentős 

munkavédelmi kockázatok csökkentésére hozott intézkedéseket szigorúan be kell tartani, illetve 

tartatni. 

 
A munkavégzés technológiájának megfelelő és előírt védőruhák védőeszközök használata a 

munkaközi szünetek kivételével kötelező. 

 

Általános információk a munkavégzés környezetére vonatkozóan 

 
• Lehetséges terep viszonyok:  A nyomvonal érinthet egyaránt sík‐ és árkos területet, 

illetve fás‐, bokros részt 

• Talajmechanikai viszonyok:  ismeretlenek 

• Lehetséges környező létesítmények:  közművek 

vízelvezető árkok 

fő‐ és mellékút 

aszfaltozott, betonozott és földes mellék utak 

füvesített területek 

• Alkalmazott technológiák:  ELMŰ Hálózati KFT. szabályozási rendszer 

szerint 

• Anyagszállítás:  aszfalt, beton vagy földes fő‐ illetve mellékúton 

• Üzemek:  nincsenek 

• Egyéb:  nincsenek 

 
Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások: 

Út mellett, villamos hálózat mellett, építési területen kell munkát végezni. Kábelárok kialakítása 

során gödörben kell munkát végezni. A nyomvonal érinthet meglévő gyengeáramú alépítményi 

hálózatot is. 

 
Keresztezések és megközelítések okozta veszélyforrások: 
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A tervezett hálózat aszfaltozott, betonozott vagy földes fő‐ vagy mellékutat keresztezhez. A tervezett 

kábelhálózat egyéb közműveket keresztezhet. 

 
Különböző feszültségszintek okozta veszélyforrások: 

• A feszültségszintek: 0,4kV 

• A hálózat közelében csak feszültség‐mentesítés után lehet munkát végezni! 

• Amennyiben a hálózat kialakítása és a szakképzett személyzet lehetővé teszi feszültség alatti 

munkavégzés is lehetséges. 

Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások (kockázati tényezők): 

• Út mellett kell munkát végezni 

• Árokban munkát kell végezni 

• Villamos feszültség veszélyforrásai, áramütés 
 
 

Jogszabályi háttér 

 
Jelen műszaki tervet a munkavédelemről szóló 5./1993. (XII.26.) MüM rendeletnek és az 1993. évi 

XCIII. törvény előírásainak figyelembevételével készítettük el. 

 

A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél 

és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek – ezek hiányában az építtetőnek – figyelembe kell 

vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. 

 

A tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek 

figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket 

egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható 

időtartamát 
 

Meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, 

a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. 

 

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési 

tervdokumentáció részét képezi a rendeletben meghatározott tartalmú biztonsági és 

egészségvédelmi terv. 
 

A jogszabály szerint tehát biztonsági és egészségvédelmi tervet (továbbiakban: BET) azoknál az 

építkezéseknél kell készíteni, amelyek megvalósítására kiviteli terv készül. 
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A kivitelezés megkezdése előtt munkavédelmi koordinátort kell kijelölni. A munkavédelmi 

koordinátor feladta a lentebb részletezett munkautasítások kidolgozása a tárgyi munka elvégzéséhez. 
 

Általános rendelkezések a munkaterületre vonatkozóan 

 
Munkavégzés csak olyan területen történhet, melyet az Elosztói engedélyes illetékese a kivitelező 

vállalkozónak személyesen, dokumentáltan átadott és ott a munkavégzést engedélyezte. 

 

Különös gondot kell fordítani az MSZ 1585 szerinti feszültségmentesítések és feszültség alá 

helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására. 

 

Feszültség alatt lévő hálózaton, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni TILOS, kivétel ez 

alól a szabályos FAM (Feszültség Alatti Munkavégzés)! 

 

A feszültség alatt álló hálózatrészeket, villamos berendezéseket el kell határolni, illetve ezen részeket, 

meg kell jelölni. (zászló, műanyag lánc stb.)! 

 

A feszültség mentesítésre vonatkozó igényt, írásban kell bejelenteni, az ELMŰ Hálózati Kft. területileg 

illetékes Régióján. 

 

Feszültség közelében történő munkavégzés esetén, ha a szabványos üzemvitelre vonatkozó előírások 

nem tarthatóak be, elsősorban a következőket kell biztosítani: 

 

‐ A munka megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, továbbá a biztonsági intézkedések 

végrehajtására egyszemélyi felelőst kel kijelölni. 

‐ A veszélyes helyet meg kell jelölni, illetőleg az illetéktelen bejutást meg kell akadályozni. 

‐ A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenül szükséges számú, azzal megbízott 

és kioktatott, kiképzett személy tartózkodhat. 

 

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem 

végezhet, csak irányíthat. Az utasítás adónak minden esetben meg kell győződnie az utasítás 

megértéséről 
 

A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell: 

• Földelés – munkahelyi földelő rövidrezárók meglétét 

• Rendszer azonosságot 

• Az érintésvédelmi előírások érvényre jutását 

• A környezeti munkabiztonsági feltételek teljesülését 
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Az üzemvitelre vonatkozó műszaki‐ és biztonsági előírások szigorú betartásáról előzetesen 

gondoskodni kell. A meglévő és az esetlegesen terv szerint kialakítandó körzethatárok, és 

szakaszhatárok helyét az üzemeltetővel előzetesen egyeztetni kell. 

 
A munkaterület kialakításakor és azon történő munkavégzéskor az alábbiakat kell figyelembe venni: 

‐ 4/2002. (II.20.) SzCsM‐EüM együttes rendeletet, mely az építési munkahelyeken az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről rendelkezik 

‐ 3/2002. (II.8.) SzCsM‐EüM együttes rendeletet, mely a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjét határozza meg, 

‐ az ágazati előírásokban leírtakat 
 

A tervezés során a tervező figyelembe vett minden olyan körülményt, amely a biztonságos 

munkavégzést teszi lehetővé. 

 

A kivitelezési munka, kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások figyelembevételével 

végezhető, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is figyelembe kell venni. 

 

Az egyes munkafolyamatokhoz a rá vonatkozó technológiai utasításokban részletesen ismertetésre 

kerülnek az elvégzendő tevékenységek, azok helyes sorrendje, minőségi előírásai, az elvégzéshez 

szükséges emberi erőforrások, szerszámok, alkalmazott anyagok, azok minőségi követelményei, a 

munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint 

környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményei is. A mennyiben különleges építési technológiát kell 

alkalmazni, azt a tervnek részletes leírás keretén belül kell tartalmaznia. 

 

A kivitelezés során olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan technológiát 

választani, amely a személy‐ és vagyonbiztonságot veszélyezteti, vagy bármilyen okból 

veszélyhelyzetet teremthet. 
 

A dolgozók közül egy személynek vizsgázott elsősegély nyújtónak kell lennie. A munkaterületen a 

dolgozok létszámának megfelelő méretű mentőládát kell tartani, melyet ha szükséges ki kell 

egészíteni további elsősegély anyagokkal. 
 

A mentőládában el kell helyezni a legközelebbi elsősegélynyújtó hely, orvosi rendelő vagy kórház 

címét, elérhetőségét. 

 

A biztonságos üzemállapot megteremtése érdekében, ahol be ‐ vagy leesés veszélye áll fenn, ill. 

a dolgozót leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, stb. kell a védelméről 

gondoskodni. 
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Amennyiben a munkavégzés során valamilyen okból balesetveszélyes helyzet áll elő, a munkát 

azonnal le kell állítani, a dolgozókat, eszközöket biztonságba kell helyezni. A veszélyhelyzet 

megszűntéig a területet le kell zárni, és meg kell kezdeni a balesetveszély elhárítását. 

 

Munka közben előforduló sérüléseknél a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni. Ha 

járóképes, orvoshoz kell kísérni, cselekvőképtelenség esetén a mentőket kell értesíteni. 

 

Balesetnél minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni! 
 

A munka helyszínéről minden felesleges anyagot, szerszámot, törmeléket el kell szállítani, nehogy az 

forgalmi akadályt képezzen és balesetet idézzen elő. Ha az elszállításra nincs mód, a helyszínen 

maradó anyagokat korláttal körül kell zárni, ki kell világítani, szükség esetén őrt kell állítani. 

 

A Felelős Műszaki Vezető köteles a munkát biztonságos módon megszervezni, szükséges létszámról, 

szerszámról, eszközökről gondoskodni, ellenőrizni a munkavédelmi berendezések, felszerelések 

használatát valamint a munkavédelmi utasítások betartását. 

 

A munkaterületet megfelelően el kell korlátozni. 
 

A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell fordítani a forgalomirányításra, a KRESZ által előírt 

forgalomirányító táblák kihelyezésére. A munkaterület kialakítását a jóváhagyott forgalomtechnikai 

tervszerinti vagy annak hiányában a 3/2001.(I.31) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák 

elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről (4/2001.(I.31.) KÖVIM rendelet a közúti 

jelzőtáblák méreteiről és követelményeiről vagy a KRESZ szabályai szerint kell kialakítani. A táblákat 

és korlátbakokat eldőlés ellen rögzíteni kell. Ha szükséges éjszakára a munkahelyet ki kell világítani. 

Az anyagok szállítása a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével történjen. 

 

Minden egyes technológiai és műveleti utasítás részletesen kitér a betartandó munkavédelmi 

előírásokra és szükséges védőeszközökre, azok használatára. 

 

A munkahelyek közlekedő útjai feleljenek meg a várható legnagyobb igénybevételnek, és a higiéniai 

követelményeknek. Felületük legyen kellő súrlódású, egyenletes, botlás, és billenésmentes. 

Szélességük, és szabad magasságuk tegye lehetővé a gyalogosok, és járművek biztonságos 

közlekedését. 

 

A munkahelyek (árkok, szerelőgödrök, ideiglenes állóhelyek) a munkavégzéshez szükséges helyet 

biztosítsák, hogy az alkalmazott technológiából adódó munkaműveletek biztonságosan 

elvégezhetőek legyenek. 
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A berendezés átadása előtt az érintésvédelmi és szigetelési szabványossági felülvizsgálatot, ill. 

méréseket a kivitelezőnek el kell végezni – végeztetni. A felülvizsgálatot csak arra feljogosított 

személyek végezhetik. 

 

Ha szükséges, külön menekülési utat kell kijelölni, és gondoskodni annak akadálymentességéről! 
 

Általános rendelkezések a munkavállalóra vonatkozóan 

 
Üzemeltetőre, Berendezésfelelősre, Munkavezetőre, Szakképzett és kioktatott személyekre 

vonatkozó képesítéseket, követelményi előírásokat az MSZ 1585 alapján kell alkalmazni. 

 

Építési és szerelési munkát csak munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási oktatásban 

részesített dolgozók végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók 

kezelhetnek. 

 

Telephelyen vagy idegen munkaterületen figyelembe kell venni a telephely üzemeltető vagy generál 

kivitelező illetve az alkalmazott Munkavédelmi Koordinátor előírásait, erről külön oktatást kell 

tartani. 

 

Mérési munkákat csak szakképzett és kioktatott dolgozók végezhetnek. 
 

A Felelős Műszaki Vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles a dolgozókkal a 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból a munkavégzésből eredő veszélyeket 

(veszélyforrást, veszélyhelyzetet) és annak megelőzésével, elhárításával kapcsolatos teendőket 

ismertetni. 

 

A munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszerelések és eszközök használata kötelező, 

melyeknek biztosítása a Munkaadó és a Felelős Műszaki Vezető feladata. Egyéni védőeszközök, 

védőbakancs, hosszúnadrág, hosszú ujjú kabát, védősisak, magasban végzett munka esetén zuhanás 

gátló, mászó övhasználata kötelező. 

 

Csak olyan eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal szabad dolgozni, amelyek a biztonságtechnikai 

előírásoknak megfelelnek, ennek tényéről a Felelős Műszaki vezetőnek minden nap meg kell 

győződnie. 

 

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetőnek és az ott dolgozónak a technológiai és műveleti 

utasításokban szereplő előírások elsajátításával és megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük 

a biztonságos munkavégzéshez. 
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A munka elvégzéséhez a technológiai utasításokban meghatározott szerszámoknak és egyéni 

védőeszközöknek rendelkezésre kell állniuk. 

 
Földmunkálatok munkavédelmi szabályai 

 
A tervben előirt, kutatógödröket minden esetben el kell készíteni. Ha a közműhelyzet megköveteli 

további kutatásokat kell végezni, erről a megrendelőt előzetesen tájékoztatni kell. Idegen a rajzon 

nem szereplő közmű, kábel találása esetén a megrendelőt és ha ismert a közmű tulajdonosát 

értesíteni kell. 
 

A rajzon szereplő közmű helyzetet fenntartással kell kezelni, annak pontos bemérése előtt. 

A kutató gödröket csak óvatos kézi földmunkával szabad végezni. 

A tervben előirt szakfelügyeleteket meg kell rendelni, dokumentálni. A szakfelügyelet utasításait be 

kell tartani. 

A feltárt közműveket védelembe kell helyezni, már a munkavégzés alatt is. 
 

1 méter vagy annál mélyebb árkot a talaj adottságainak megfelelően dúcolni kell. 

A dúcolat épségét, állékonyságát munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell. 

Az árok egyik oldalán közlekedő sávot kell biztosítani. A kitermelt földet biztonságosan deponálni kell. 
 

A munkavégzés során talált robbanószerkezetekhez hozzányúlni TILOS! A megtalálás helyén kell 

hagyni, el kell keríteni és gondoskodni kell az őrzéséről. Értesíteni kell a Katasztrófavédelem illetékes 

szervét. A terület lőszermentesítéséig munkát végezni az érintett területen TILOS. 

 

Közmű elzáró csapok illetve közmű szerelvények hozzáférhetőségét nem lehet korlátozni. 

A tűzcsapok megközelítését folyamatosan biztosítani kell. 

Régészeti anyag feltárása esetén munkát fel kell függeszteni és értesíteni kell az illetékes régészeti 

hatóságot. 

Gépek üzemeltetését csak az adott gépre kioktatott, jogosultsággal rendelkező és kezelésével 

megbízott személy végezheti. 

 
A munkaterületen belüli építményeket, oszlopokat, fákat deszkatakarással kell megvédeni. 

 
Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, továbbá amennyiben a nyomvonal közelében 

gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni! 
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Alépítményben végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
Az alépítményt, szekrényt, aknát, mindaddig veszélyes légtérnek kell tekinteni, míg ellenkezőjéről 

meg nem győződtünk. 

 

Leszállás előtt minden esetben méréssel kell meggyőződnünk a légtér veszélytelenségéről. 

Munkavégzés alatt folyamatos gázmérést kell végezni. 

 

A gázmérést végző eszköznek érvényes hitelesítéssel kell rendelkeznie. 
 

A megengedettnél nagyobb gázkoncentráció észlelésének tényéről a Gázműveket. értesíteni kell. 

A gázveszéllyel kapcsolatos intézkedéseket rögzíteni kell az építési naplóban 

Az alépítményeken csak olyan fedlap helyezhető el, amely lehetőséget biztosít az előzetes 

gázmérésre. 

A fedlapokat csak a rendszeresített emelőeszközzel, az emelés munkavédelmi szabályit figyelembe 

véve (18 év feletti egészséges férfi max, 50 kg) szabad kinyitni. 

 

A kinyitáshoz szikrát okozó eszközt tilos igénybe venni. 

A nyitott alépítményt a forgalom elől el kell korlátozni. 

Az alépítményben dolgozni csak felső felügyelettel szabad. 
 

2 méternél mélyebb alépítménynél a menekülésre alkalmas emelő szerkezetet kell alkalmazni. 
 

Alépítmény fal áttörésénél meg kell győződni, hogy a falba vagy mögötte eltakart közművezeték 

nincs. 

 

Minden bevezető csőnyílást, áttörést víz és gázzáró tömítéssel el kell tömíteni. 
 

A csőnyílástömítő anyagnak meg kell felelnie a magasabb tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiség, 

épület osztályelőírásainak! 

 

Földkábelek építésénél végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
A földkábel tervezett nyomvonalával egyeztetni kell a párhuzamosan haladó és a keresztező 

közműveket, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után a tervezett nyomvonalon 20 m‐enként 

kutatógödröket kell kiásni és további pontosítással kell meghatározni a közművek tényleges 

helyzetét. 
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Fokozott gondossággal végzendő a meglévő üzemelő kábelek közelében a munkavégzés. 
 

A kiásott kábelárkot, munkaterületet a gyalogos és gépjármű közlekedés biztonsága érdekében a 

hatósági KRESZ előírások figyelembevételével 1m magas jelző, illetve védőkorláttal kell elzárni. Az 

elzárt munkaterület határait alkalmas módon elhelyezett jelzőtáblákkal, szürkület beálltakor 

jelzőlámpákkal kell ellátni. 

 

A kábelárkok mentén lévő épület bejárók, üzemekbe, gyalogátkelőhelyeken stb. való zavartalan és 

baleset‐mentes közlekedés lehetővé tételére megfelelően méretezett, mindkét oldalán korláttal 

ellátott átjárókat kell létesíteni. 
 

Különös gondot kell fordítani a meglévő kábelek beazonosítására, a feszültség‐mentesítések 

szabályos megkérésére és végrehajtására. 

 

Az üzembe helyezés során ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet, a munkahelyi földelés rövidrezárók 

és egyéb eszközök eltávolításának tényét. 

 

A kábelárok, munkaárok partfal állékonyságáról (rézsű vagy támfal kialakítás) szükség szerint 

gondoskodni kell. 

 

A kábelek hálózati rendszerének kapcsolatát a nyomvonalrajz és az érintésvédelmi vázlat tartalmazza. 

A kábel dobok mozgatását csak erre kioktatott személy végezheti. 

A kábeldobokat elgurulás ellen rögzíteni kell. 
 

A kábeldobok, kábelek mozgatására megfelelő létszámról kell gondoskodni ( max 50 kg/fő). 

A behúzásnál egy fő munkairányítónak folyamatosan jelen kell lenni. 

Gépi behúzásnál a behúzó csörlőt csak vizsgával rendelkező személy kezelheti. 

A behúzásban résztvevőknél rádió telefonnak kell lenni. 

Földfeletti hálózat építésénék végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
Oszlopállításnál megfelelő létszámról kell gondoskodni (max 50 kg/fő). 

Mászó öv, zuhanás gátló használata kötelező. 

Az oszlopok állékonyságáról minden esetben meg kell győződni! 
 

Oszlopra való feljutáshoz az előirt védőfelszerelést még a földön állva kell felvenni. 



 
24. oldal 

2360 Gyál Erdősor utca 4364/28 HRSZ: 4364/28 szám alatti 
ingatlan villamosenergia‐ellátása 

Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC: 000607612990, Tervszám:  KT-0077-22 

 

 

Oszlopra mászóvassal, speciális létrával vagy emelőkosárral lehet feljutni. 
 

Emelőkosarat csak a használatára kiképzett, engedéllyel rendelkező, megbízott személy kezelheti, az 

emelőkosárban csak ilyen személy tartózkodhat. 

 

Ha létráról történik a munkavégzés, akkor a létrát elmozdulás ellen rögzíteni kell. 

Az oszlopsoron szeles, viharos időben munkát végezni TILOS 

Oszlopsoron csak olyan dolgozó végezhet munkát, akit erre kioktattak, erre írásban engedélyt kapott. 
 

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem 

végezhet, csak irányíthat. 

 

A magasban dolgozónak zuhanás gátlót kell viselnie. Áramütés vagy baleset esetén azonnal meg kell 

kezdeni az elsősegélynyújtást, a balesetet szenvedetett orvosi ellátásban kell részesíteni. 

 

Oszlopok állításánál betartandók az emelőgépek biztonsági előírásai, a teheremelésére, irányítására 

vonatkozó biztonsági szabályok, a munkakörnyezet közelében lévő minden személyre és 

infrastruktúrára vonatkoztatva. 
 

Szabadvezeték terítésnél, és beszabályozásnál terítőgörgős technológiát kell alkalmazni, és a 

vezetékre, oszlopokra vonatkozó húzóerő szabályozásról gondoskodni kell. 

 

Az oszlophelyek fúrásánál fokozott figyelemmel kell eljárni, a térszint alatti és feletti közművek, 

alépítmények tekintetében, úgymint: víz, gáz, hírközlő és villamos vezetékek, műtárgyak alapjai. 

 

A szabadvezeték bontása során meg kell győződni a meglévő oszlopok állékonyságáról. Amennyiben 

az oszlop nem mászható úgy a vezetékbontást más módon (létráról vagy kosaras kocsiról) kell 

elvégezni. 
 

Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos 

megkérésére és végrehajtására. 

 

A munkavégzés során szigorúan betartandó jogszabályok 

 
• 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 

• 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 
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• 18/2008.  (XII.3.)  SZMM  rendelet  az  egyéni  védőeszközök  követelményeiről  és 

megfelelőségének tanúsításáról 

• MSZ 07‐3608‐1991‐ A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom biztonsági 

követelményei. 

• 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

• MSZ 14399‐80 Technológiai és munkavédelmi követelmények 

• 4/2002. (II. 20.) SzCsM‐EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

• 3/2002.  (II.8.)  SzCsM‐EüM  együttes  rendelet.  A  munkahelyek  munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

• engedélyezők előírásait 

• megrendelő előírásait 

• érintett idegen telephelyek, üzemek előírásait 

Ha bármilyen említett előírást, szabályozást nem lehet betartani, a MUNKÁT LE KELL ÁLLÍTANI és a 

beruházóval, illetve a munkavédelmi megbízottal, munkavédelmi koordinátorral azonnal fel kell 

venni a kapcsolatot. 
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FELHASZNÁLT SZABVÁNYOK, JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYOK 
 

• 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 
• 312/2012.  (XI. 8.) Korm.  rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági  eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
• 40/2017.  (XII.  4.)  NGM  rendelet  az  összekötő  és  felhasználói  berendezésekről,  valamint  a 

potenciálisan  robbanásveszélyes  közegben  működő  villamos  berendezésekről  és  védelmi 
rendszerekről 

• 72/2003.  (X.  29.) GKM  rendelet  a  Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági  Szabályzatának 
kiadásáról 

• 8/2001.  (III.  30.)  GM  rendelet  a  Villamosmű Műszaki‐Biztonsági  Követelményei  Szabályzat 
hatályba léptetéséről 

• 2/2013.  (I.  22.)  NGM  rendelet  a  villamosművek,  valamint  a  termelői, magán‐  és  közvetlen 
vezetékek biztonsági övezetéről 

• 324/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról 
• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
• 531/2017 (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről 
• 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia‐ipari építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokról 
• 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet módosításáról 

• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 
• 1997.évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről. 
• 1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről 
• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
• 5./1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 
• 4/2002. (II. 20.) SzCsM‐EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
• 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 
• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályiról. 
• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 
• 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól. 
• 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. 
• 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről 
• 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 
• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
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• 27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM együttes rendelet a környezeti zaj‐ és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról 

• 68/2018. (XII.28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 
• 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 
• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
• 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
• 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) 
• 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 
• 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási és 

Forgalombiztonsági Szabályzata” (EFSZ) 
• 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló rendelet 
• 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 

szóló rendelet 
• 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki‐Biztonsági Követelményei Szabályzat 

hatályba léptetéséről 
• e‐ÚT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” 

útügyi előírás 
 
 

• MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 
• MSZ 453:1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára 
• MSZ 151‐8:2002 Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű 

szabadvezetékek létesítési előírásai 
• MSZ 447:2019 Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra 
• MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése 
• MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése 
• MSZ HD 60364‐4‐41:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4‐41. rész: Biztonság. 

Áramütés elleni védelem 
• MSZ 13207:2000 0,6/1 kV‐tól 20,8/36 kV‐ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek 

és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége 
• MSZ EN 50522 1 kV‐nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése 
• MSZ 7487‐2, 3:1980 Közmű‐ és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a 

térszín alatt/felett 
• MSZ 15688:2009 A villamosenergia‐fejlesztő, ‐átalakító és ‐elosztó berendezések tűzvédelme 
• MSZ EN 50160:2011 és MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A közcélú elosztóhálózatokon 

szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői 
• MSZ 146‐6:1998 2. és MSZ 146‐6:1998/2M:2003 0,6/1kV névleges feszültségű elosztóhálózati 

kábelek 
• MSZ EN 61936‐1:2016 1 kV‐nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények 
• MSZ 14550‐2/1980 Erősáramú vezetékek megengedett terhelése. Nagyfeszültségű szigetelt 

vezetékek 
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• Az ELMŰ üzletszabályzata 
• ELMŰ Szervezeti Szabályzata 
• D_U_006‐06 Irányelv a hálózatok, hálózati berendezések üzemeltetéséhez 
• D_U‐006‐15 Érintésvédelmi szabályzat 
• D_U‐006‐20 Hálózatok elemeinek egységes jelölési rendje 
• D_U_010 Hálózatfejlesztési irányelvek KÖF és KIF 
• D_U‐012 Fogyasztói berendezések kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra kapcsolásának 

műszaki feltételei 
• D_U‐018 Létesítési irányelv 
• D_U_018‐06_KÖF/KIF transzformátorállomások és KÖF kapcsolóállomások tervezése 
• D_U‐018‐07 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok, fogyasztói csatlakozók és közvilágítás 

tervezése 
• D_U‐018‐10 Kábelhálózatok (NAF, KÖF és KIF) kivitelezése 
• D_VU‐008 A hálózati standard anyaglista használata 
• D_VU‐018 A fogyasztói csatlakozó és mérőhelyi munkák végrehajtására 
• D_TU‐018 A közvetlen mérésű mérőhelyek és csatlakozók szerelési munkáira 
• D_TU‐053 A mérőváltós és/vagy távleolvasású mérőberendezések szerelési munkáira 
• N_VU_041 SZ. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS „Kábeles csatlakozó tervezés folyamata” 
• T_U_005 UTASÍTÁS „A környezetvédelmi tevékenységek végzéséről” 
• T_U_36_Vállalkozói tevékenység munkavédelmi tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásai 
• T_VU‐004 Hulladékok kezelésének ügyrendje 
• T_U‐005 Szabályzat a környezetirányítási tevékenységek végzéséről 
• MMT 050.0024 OTR‐TPC oszloptranszformátor állomások 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 

Alulírottak, mint az alábbi kiviteli tervdokumentáció tervezői kijelentjük, hogy az általunk tervezett 
 

„2360 Gyál Erdősor utca 4364/28 HRSZ: 4364/28  
szám alatti ingatlan villamosenergia‐ellátása” 

című és 

KT_0077‐22 

 
munkaszámú  műszaki  tervdokumentáció  a  munkavédelemre,  tűzvédelemre,  környezetvédelemre, 

természetvédelemre,  műemlékvédelemre  és  az  épített  környezet  védelmére  vonatkozó  hatályos 

jogszabályokban meghatározott követelmények betartásával készült. A tervezett műszaki megoldások 

eleget tesznek a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, típusterveknek és üzemeltetői 

előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A műszaki kiviteli tervtől eltérni csak a tervező 

előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad. 

 

Budapest, 2022. február 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy Árpád 
Tervező 

 
Murg Zsolt 

Felelős tervező 
Kamarai szám: 01‐10832 
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1kV

: Meglévő 0,4 kV-os légvezeték0,4kV
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GÁZ

~TC~

: Telekom távközlési alépítményTC

: Telekom távközlési légvezeték

1kV : Meglévő 1 kV-os földkábel

  ///  
  /  : Meglévő 1F légvezetékes csatlakozó

: Meglévő 3F légvezetékes csatlakozó

: MVM NET hálózatMVM NET

: HWR Telecom hálózatHWR
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2360 Gyál Erdősor utca HRSZ 4364/28 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása

Megbízó:

Dátum:

Rajzszám:

Nyomvonal hossza:

Felelős tervező:

Lépték:

Rajz megnevezése:

Nyomvonalrajz

-  A kábeleket 0,7 m mélyen, KPE védőcsőben, homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni.
-  A kábeleket az úttest alatt - fúrás esetén 2,8 m mélyen - 1 m mélyen kell fektetni.
-  A kábeleket út-, valamint közműkeresztezéskor (pl.: vízvezeték) védőcsőbe kell helyezni.
-  Kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárok ásó gép alkalmazása tilos!
-  Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani!
-  Érintésvédelem módja: nullázás.
-  Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni!
-  A tervezett elektromos kábel és a meglévő gázvezeték között 1 m távolság tartandó!
-  A meglévő földkábeles csatlakozóvezeték nyomvonala csak tájékoztató jellegű, annak 

 elhelyezkedése pontosan nem ismert!

Megjegyzés:

3 m

M 1:500

M 1:250
NAYY-J 4x25 mm² RE 0,6/1 kV-os földkábelÉpítendő kábel típusa : 

Nyomvonalhossz:       3 m
Védőcsőhossz:           1 m + 0 m

Kábelhossz:     18 m
Átmérő: KG Ø110 (földben) + KPE Ø110 (földben)

Védőcsőhossz:           3 m Átmérő: KPE   Ø63 (oszlopon)

1:500, 1:250

2022. január

KT_0077-22 

Megbízó:

Dátum:

Munkaszám:

Nyomvonal hossza:

Felelős tervező:

Lépték:

Rajz megnevezése:

Tervező:

Nyomvonalrajz

NYR-csatl_0077-22 

1148 Budapest, Lengyel u. 15.

Murg Zsolt 01-10832 Nagy Árpád
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Készült állami alapadatok felhasználásával. A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem

használható fel! Az ingatlanok közhiteles adatai az ingatlanügyi hatóságok hivatalos honlapján (www.foldhivatal.hu) érhetők el.
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Tárgy: Javaslat a Gyál, 037/81 hrsz. alatti ingatlan 
villamosenergia-ellátásával kapcsolatos tulajdonosi 
nyilatkozat kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 A Kábel Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel utca 15.) Nagy Árpád, tervező elkészítette Gyál, HRSZ: 
037/81 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, földkábeles csatlakozóvezeték létesítése című, KT_2505-21 
tervszámú műszaki tervdokumentációt. 

A tervdokumentáció Gyál, 037/81 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló földkábeles 
csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.  

Az igényelt villamos energia: 3x80 A (lakossági) 
 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett 038 hrsz.-ú közterület. 
 A tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan a 
tulajdonosi nyilatkozat kiadását. 
 Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentációk 
ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

a.)   a gyáli 038 hrsz.-ú közterületet érintően hozzájárul – a Kábel Team Kft. Nagy Árpád, tervező által készített 
Gyál, HRSZ: 037/81 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, földkábeles csatlakozóvezeték létesítése 
című, KT_2505-21 tervszámú műszaki tervdokumentáció szerinti közművezetékek – földkábel építéséhez. 

b.)   a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 

 
Határidő:  2022. március 31. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Kelevajda Mónika ügyintéző 

Gyál, 2022. február 28. 

 

            Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 

 

Melléklet:  

 1 pld. kérelem  
 1 pld. műszaki tervdokumentáció  
 1 pld. nyomvonalrajz  
 1 pld. térképkivonat 

 







Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC:000607563916, Tervszám:  KT-2505-21 
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Földkábeles csatlakozóvezeték létesítése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munkaszám: KT_2505‐21 
 
 
 
 
Budapest, 2022. január 31. 
 

Készítették: 
 

Felelős tervező  Murg Zsolt
Kamarai szám: 01‐10832 

Tervező:  Nagy Árpád 
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RAJZJEGYZÉK 
 

NYR‐csatl_KT_2505‐21  Tervezett földkábel, helyszínrajz 1:500; 1:250

 
 
 

Mellékletek: 

• Feszültségesés‐ és zárlatszámítás 

• Hulladék tervlap 
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ELŐZMÉNYEK 
Jelen tervdokumentáció a(z) 2360 Gyál   HRSZ: 037/81 szám alatti  ingatlan villamosenergia‐ellátását 

szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza. 

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A 

Az igényelt villamos energia: 3 x 80 A (lakossági). 

A műszaki terv az ELMŰ Hálózati Kft. megbízása alapján készült. Az áramszolgáltató műszaki feltételei 

alapján az igényelt energia a cím előtti kisfeszültségű szabadvezetéki hálózatról biztosítható. 

A felvevőképesség vizsgálatot, a csatlakozási pontot, valamint a hálózatról való leágazási pontot, a 

hálózat üzemeltetője, vizsgálta és határozta meg. 

A tervezés során az ELMŰ Hálózati Kft. területileg illetékes Régiójával egyeztettünk, alternatív javaslat 

kidolgozására nem volt szükség. 

 

A hálózat tulajdonosa:  ELMŰ Hálózati Kft. 
 

1132 Budapest, Váci út 72‐74. 
 

A hálózat üzemeltetője:   

ELMŰ Hálózati Kft. Dél‐Pesti Régió 1203 
Budapest, Csepeli átjáró 1‐3. 

 
 

Tervező cég:  Kábel‐Team Kft. 
 

1148 Budapest, Lengyel utca 15 

Tervező:  Nagy Árpád 

(nagy.arpad@kabelteam.hu) 

Kábel‐Team Kft. 

Levelezési cím: 1148 Budapest, Lengyel utca 15 

Tel: +36 70 339 6426 
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ÁTNÉZETI TÉRKÉP 

2360 Gyál  HRSZ: 037/81 szám alatti ingatlan 

villamosenergia‐ellátása 

Tervezési terület 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

Csatlakozási pont adatai

Tulajdoni határ:  Csatlakozókábel a fogyasztó által létesített 
kábelfogadóban lévő első kötési pontja 

Hálózati leágazó pont:  Kisfeszültségű szabadvezeték tartóoszlopán lévő 
áramkötés 

Csatlakozó vezeték típusa:  Földkábel 

Meglévő szabadvezetéki hálózat műszaki adatai 

Feszültségszint:  0,4 kV ‐ kisfeszültség
Áramnem:  3 fázisú, váltakozó
Frekvencia: 
Közcélú hálózat típusa: 

50 Hz
AXKA 3x95 + 25/95mm 2, kötegelt  

Tervezett csatlakozókábel műszaki adatai 

Igényelt energia:  3 x 80 A
Vételezési és mérési feszültségszint:  0,4 kV ‐ kisfeszültség
Áramnem:  3 fázisú, váltakozó
Frekvencia:  50 Hz
Tervezett csatlakozókábel típusa: 
Tervezett védőcső típusa: 
Tervezett védőcső hossz: 

NAYY‐J 4x25 mm2 RE 0,6/1 kV
KPE ∅ 110 + KG ∅ 110 + KPE ∅ 63 (oszlopon) 
0 m + 1 m + 3 m 

Tervezett nyomvonalhossz:  5 m
Tervezett kábel szükséglet:  20 m

Érintett közterület adatai 

Hrsz.:  (038)
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Tervezett technológiai kialakítás 

2360 Gyál  HRSZ: 037/81 szám alatti ingatlan villamosenergia‐ellátása az érintett ingatlan előtt elhaladó 

légvezetékes  hálózat  oszlopáról  megvalósítható.  A  (038)  hrsz.  közterületen  meglévő  B10/4  

típusú,  áttört  gerincű  beton  bakoszloprólról  vezetjük  le  a  létesítendő  c s a t l a k o z ó k á b e l t ,      

z ö l d t e r ü l e t e n   a   m á s   t e r v b e n   tervezett, fogyasztói telepítésű kábelfogadó szekrényig. Az 

oszlopon a kábelt, 3 méteres magasságig védőcsőben kell vezetni és a teljes hosszban acélszalaggal 

kell rögzíteni. A kábel végeit végelzáróval kell védeni, nedvesség és egyéb káros behatás ellen. Az 

úttest alatt KPE 110 mm, gépkocsibejáró‐ és közmű keresztezésénél KPE 110 mm átmérőjű védőcsövet 

kell beépíteni, valamint a nyomvonalrajzon jelölt egyéb helyeken is védőcsövet kell elhelyezni. A 

kábelnyomvonal teljes szakaszán (kivéve fúrási útkeresztezések)  „ERŐSÁRAMÚ  KÁBEL”  feliratú  

figyelmeztető  szalagot  kell  elhelyezni,  a  kábel  vagy  védőcső függőleges felső alkotójától vett 20 

cm‐en kívül. 

Figyelem! 

A  kivitelezés  során,  a  fúrási  munkákat  kivéve,  kizárólag  kézi  földmunka  végezhető! 
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KÁBELSZERELÉSI ELŐÍRÁSOK 

A talajba fektetett kábelekre az MSZ 13207:2000 3.12. pontja alapján kábeljelzőt kell rögzíteni, 

amelynek tartalmaznia kell a kábelvonal azonosítási jelét, és üzemi feszültségét. A kábeljelzőt 

legalább  10  m‐enként,  kábel  végelzáró  alatt  mindig,  keresztezések  előtt  és  után  0,5  m 

távolságon belül, kábelszerelvények (összekötő, elágazó) előtt és után 0,2 m távolságon belül, 

épületekbe való bevezetéseknél mindkét oldalon a fal síkjától 0,5 m távolságon belül, illetőleg 

kábelvédőcső mindkét végén 0,5 m távolságon belül kell elhelyezni. 

A  kábelszerelvényeknél  a  fentiekben  hivatkozott  kábeljelzők  mellé  fel  kell  tüntetni  a 

kábelszerelést végző dolgozó nevét és a szerelés dátumát, valamint az alábbi adatokat: 

‐ ELMŰ Kft. 
 

‐ kábel azonosító 
 

‐ feszültségszint 
 

‐ fektetési év 
 
 

ÜTEMTERV 

A tervezett munkafolyamatokhoz optimális esetben elegendő: 3x8 óra. 

Ütemterv: 

Előírt nyomvonalon a földmunkák elvégzése, forgalomkorlátozás kialakítása: 1 nap. 

Földkábel fektetése és hálózatra történő kapcsolása: 1 nap. 

Terület helyreállítása: 1 nap. 
 
 

FORGALOMTECHNIKA 
Jelen fejezet a munkavégzéshez szükséges ideiglenes forgalomkorlátozás általános szabályait foglalja 

össze. Amennyiben a tervcsomaghoz készült külön forgalomtechnikai terv, úgy az abban leírtakat kell 

alkalmazni és a mellékelt rajzoknak megfelelően kell kialakítani az ideiglenes forgalmi rendet, 

továbbá minden esetben figyelembe kell venni a közútkezelői hozzájárulás kikötéseit. 
 

A munkavégzés során a kivitelező anyagi és erkölcsi felelőssége az állandó és ideiglenes 

jelzésrendszer megléte és állapota, láthatóságának biztosítása, beleértve azok sérülése, hiánya 

esetén a javításukat, cseréjüket, pótlásukat. 
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Kiegészítő forgalomtechnikai terv nélkül a következő előírásokat kell figyelembe venni: 

 
A közutakon végzett munkák megkezdése előtt a munkaterületet ép, síkfelületű, tiszta elkorlátozó 

elemekkel körül kell határolni, valamint előjelezni kell. Az elkorlátozó elemeket, közúti táblákat úgy 

kell rögzíteni, hogy szélterhelés esetén azok ne mozduljanak el. Előre tervezett munkák esetén 

először a munkahelytől távolabb, annak megközelítése során észlelhető közúti jelzéseket kell 

elhelyezni. Ezt követően a munkahely jelzését kell elvégezni – ez a munkahely közelében kihelyezett 

jelzőtáblákat, sárga villogó lámpákat stb. foglalja magában, legvégül az elkorlátozó elemek 

elhelyezése szükséges – ezt a munkahely kezdetén, hosszanti oldalán és végén elhelyezett 

elkorlátozó elemekkel kell megtenni. A gyalogosforgalom ‐ munkaterülettől 1‐1,2 m magas, 

összefüggő, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott, zárt elkorlátozó elemsorral elhatárolt ‐ szabad 

mozgását biztosítani kell, akadály esetén min. 1 m széles akadálymentes provizóriummal át kell 

vezetni. A forgalom alatt álló közútra gyalogos nem terelhető. Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása 

után a munka azonnal megkezdendő, az ettől való eltérés engedély nélküli munkavégzésnek 

tekintendő. 
 

A fenti elemek munkahelytől mért általános távolságát a következő táblázat tartalmazza: 

 
 Előjelzés  Elkorlátozás kezdete  Tilalmi táblák feloldása 

a munkahely után 

Autópálya  250‐500  50  50 

Autóút  150‐250  50  50 

Lakott területen kívül  150‐250  20  20 

Lakott területen  50‐100  0,5  20 

 

 
Ideiglenes forgalomszabályozás céljára csak ép, fényvisszavető fóliás felületű jelzőtáblákat, 

terelőtáblákat szabad alkalmazni. A táblák egymással fedésbe nem kerülhetnek. 

 

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén az alkalmazott terelőkúpoknak és burkolati 

jelzőtesteknek is fényvisszavetőnek kell lennie. Az úttesten lévő elkorlátozásokat villogó 

borostyánsárga fényt adó lámpával kell megjelölni. 

 

Munkavégzés közben a sárga villogóval ellátott járműveknek a figyelmeztető jelzésüket használni kell. 

A munkaterületen tartózkodó személyeknek narancs,‐ vagy citromsárga, fényvisszavető felületű 

védőmellényt kell viselni. 
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Mozgó munkahelyek forgalomkorlátozása csak megfelelő látási és időjárási viszonyok között 

végezhető. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, vagy az eredeti körülmények romlanak, akkor a 

munkaterületet állandó munkahelynek megfelelően kell jelezni. 

 

Az elkorlátozó elemeket, jelzőtáblákat és jelzéseket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy a 4/2001. 

(I. 31.) KöViM rendeletben előírt erőtani és szilárdságtani követelményeknek megfeleljenek, azok ne 

csússzanak el, ne dőljenek fel és ne forduljanak el. 

A közúton végzett munkák miatt azokat a jelzőtáblákat, jelzéseket, amelyek nem érvényesek, vagy a 

kialakítandó ideiglenes forgalmi renddel ellentétes értelműek, el kell távolítani, vagy érvényteleníteni 

kell. Jelzőtábla érvénytelenítése során letakarás céljára csak át nem látszó és a táblára megfelelően 

rögzített anyagot szabad felhasználni,‐ az elforgatást úgy kell végrehajtani, hogy a tábla megfelelően 

rögzítve legyen és jelzési képe az érintett útról (utakról) ne legyen látható. E feltételek hiánya esetén 

elfordítás nem alkalmazható. 

 

Amennyiben a forgalmi sávok szűkítésére kerül sor, az ideiglenesen kialakított forgalmi sávok 

szélessége gyorsforgalmi utak esetén nem lehet kisebb 3 m‐nél, nem gyorsforgalmi utak esetén pedig 

2,75 m‐nél. Több sávos utak esetén a legbelső sávot 2,5 m szélességig lehet csökkenteni, ha ebben a 

sávban szélességkorlátozást (2 m) alkalmazunk. 

 

Járdák esetében, ha a munkavégzés miatt nem marad legalább 0,75 m széles folyamatosan járható 

felület, akkor a járdát teljesen le kell zárni. Ebben az esetben a gyalogosok tereléséről gondoskodni 

kell. (út túloldali járdájára, vagy úttestre tereléssel) 

 

Autóbusz megállót érintő munkavégzés esetén gondoskodni kell a szilárd burkolatú leszállóhelyről és 

ezt a járdával össze kell kötni. A megállóhely normál busz esetén min. 12 m, csuklós autóbusz esetén 

min. 18 m hosszú legyen. Az elkorlátozás vége után legalább 17 m hely szükséges az autóbuszok 

beállásának biztosítására. 
 

A munkavégzés során a ki‐ és bejáratokon a személy és gépjárműforgalmat biztosítani kell! Ehhez 

gépjárművek esetén min. 3 m széles, gyalogosok esetén min. 1 m széles provizóriumot kell 

alkalmazni. 

 

A munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről 

kikerülő anyag, kitermelt föld, építési törmelék nem tárolható. A visszatöltésre nem kerülő föld 

folyamatos elszállításáról gondoskodni kell. 
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A közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb 

mértékben korlátozhatják. A munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével vagy térbeni, 

illetve időbeni előrehaladásával – ha a munkaterületen a forgalomra veszélyes állapot nem marad – 

az ideiglenes közúti jelzéseket haladéktalanul el kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell. 

 

Ezeken felül a munkavégzés során be kell tartani a(z) 

 
• e‐ÚT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” 

útügyi előírásban, 

• 1/1975. (II. 5.) KPM‐BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló KRESZ 

rendeletben, 

• 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 

szóló rendeletben, 

• 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló rendeletben, illetve 

• 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási  

és Forgalombiztonsági Szabályzatában” (EFSZ) foglaltakat. 

 
 

ÉRINTÉSVÉDELEM 
Az érintésvédelem módja kisfeszültségű hálózaton a TN‐C rendszerű (nullázás). Az érintésvédelem 
módja középfeszültségű hálózaton IT rendszerű (védőföldelés). 

 

Az érintésvédelem a D_U_006‐15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi 
szabályzat” című utasítás és az MSZ HD 60364‐4‐41 szabvány előírásai alapján legyen kiépítve. 

 

A hurokimpedancia, valamint zárlatszámítást elvégeztük. A tervezett hálózat kielégíti a nullázás 
feltételeit. 

 
 

Az érintésvédelem módja 22 kV‐os hálózaton az IT rendszer‐védőföldelés. Közös oszlopsoros hálózat 
létesítése esetén ‐ az oszlop anyagától függetlenül ‐ valamennyi oszlopot önállóan le kell földelni. A 
földelés ellenállás előírt értéke R ≤ 10 Ω. Az összefüggő érintésvédelmi rendszer, eredő földelési 
ellenállása maximum 2 Ω lehet. 

 

Az érintésvédelem a D_U_006‐15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi 
szabályzat” című utasítás és az MSZ HD 60364‐4‐41 szabvány előírásai alapján legyen kiépítve. 
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KÖZMŰVEK 
A közművek helyzete tájékoztató jellegű, nyomvonaluk az üzemeltető cégek adatszolgáltatásai 

alapján kerültek felvezetésre. Az adatszolgáltatással közölt adatokért a Tervező a felelősséget nem 

vállalhatja. 

 

A kivitelezés során az érintett közművektől szakfelügyeletet kell kérni! 

 
Mivel a tervrajzon feltüntetett közműadatok csak tájékoztató jellegűek, ezért pontos helyükről 

kutatóárok ásásával kell meggyőződni! 

 

A közműegyeztetésben foglaltak betartása kötelező! 
 

 
KIVITELEZÉS 
A hálózat létesítését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokában szabad! 

A közművektől a munkák megkezdése előtt 20 nappal szakfelügyeletet kell kérni. 

A meglevő kábelek és közművek tényleges helyéről kutató árok ásásával a kivitelező a kivitelezés 

megkezdése előtt köteles meggyőződni! 

 

Üzemelő közműhálózat közelében földmunka csak kézi erővel végezhető! 
 

A közúton folyó munkákat, útszűkületet, sebességkorlátozást jelzőtáblákkal ki kell táblázni, mindkét 

irányból. 

 

Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték terítését úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmat 

lényegesen ne akadályozza. 

 

A nyitott oszlopgödröt védőkorláttal – és szükség szerint ideiglenes korlátos átjárókkal – kell ellátni, 

melyet napnyugtától‐napkeltéig ki kell világítani. 

 

A munkák befejezése után a kivitelező köteles a bontott burkolatok helyreállításáról gondoskodni! 
 

 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
Jelen műszaki dokumentációban foglaltaktól eltérni csak a tervező, üzemeltető és a megrendelő 

hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás elmulasztásából származó minden következményért a 

kivitelező felelős. 
 

A kivitelezés során a tárgyi tervhez kapcsolódó szabvány, típusterv, ágazati, hatósági és ELMŰ 

Hálózati Kft. által leírt előírásokat és utasításokat maradéktalanul be kell tartani. 
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A kivitelezést ‐ a tervet érintő ‐ rendeletekben, utasításokban és egyéb hatóság által előírt 

engedélyek hiányában megkezdeni nem szabad. Engedély nélkül megkezdett kivitelezésért a Tervező 

felelősséget nem vállal. 

 

A kivitelező tartozik a munka megkezdését ‐ felvonulás előtt ‐ írásban bejelenteni az illetékes 

Áramszolgáltatónak, a munkaterület átadás‐átvételi eljárás lebonyolítása, a szükséges feszültség‐ 

mentesítések ütemezése céljából és a bontásból kikerülő anyagok leltár szerinti átadásával 

kapcsolatos eljárások rendezése végett. 
 

A kivitelezési munkákat a hálózat és berendezés feszültségmentes állapotában kell végezni az MSZ 

1585 vonatkozó előírásainak betartásával. Ennek alapján feszültség alatt lévő hálózaton és 

berendezésen, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni tilos! 
 

A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról 

tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. 

 

A hálózati munkák során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától is függ. Ezeken 

túlmenően a kivitelezést végző munkavédelmi szabályzatában foglaltak betartása is szükséges és 

kötelező. 

 

A kivitelező tartozik a műszaki átadás‐átvételt megelőzően átadási dokumentációt szolgáltatni az 

átvevőnek 

 

A kivitelező köteles a megvalósult hálózatról kartográfiai bemérést készíttetni, és az elkészült 

bemérési nyomvonalrajzokat az üzemeltetőnek átadni. 

 

A kivitelezés befejezése után ‐ a létesítmény műszaki átadás‐átvételére ‐ az üzembentartót, 

tervezőt és a beruházót a kivitelezőnek meg kell hívni. 

 
 

TŰZ‐ ÉS VAGYONVÉDEMI FEJEZET 
Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a vonatkozó törvények, 

rendeletek, továbbá a belső tűzvédelmi szabályzat szerint végezni tevékenységüket. 

 

Az elektromos berendezéseket éghető anyaggal letakarni tilos! 
 

A hegesztések helyét, a kábelszerelvények környékét 2 méteres körzetben a keletkező 

kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg kell tisztítani. Gondoskodni kell a 

munkagödörben a többi kábel letakarásáról és a lehulló izzó fémrészek eloltásáról. 

Hegesztési tevékenységhez csak megfelelő 
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nyilatkozattal rendelkező, megfelelőségi jellel ellátott, megfelelő időszakonként ellenőrzött 

eszközöket lehet használni. 

 

Az elektromos berendezéseken keletkezett tüzek oltása előtt lehetőség szerint áramtalanítani kell. 

Elektromos berendezések tüzeinek oltására vizet illetve bármilyen folyadékot alkalmazni tilos! 

A keletkezett tűzről a tűzoltókat minden esetben értesíteni kell. 
 

A melegedési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani és a munkaterületet el kell 

keríteni. 

 

Zárt területen tűz‐ ér robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés esetén a folyamatos 

szellőztetést természetes úton biztosítani kell. 

 

Munkahelyen az éghető anyagoknak megfelelő anyagú tűzoltó felszerelést kell biztosítani. 
 

Földmunkavégzés során talált robbanószerkezetet tilos eltávolítani. Ebben az esetben a munkát le 

kell állítani és az egész területet le kell zárni, ezután az illetékes hatóságot értesíteni kell. 

 

A munkaterületen a tűz elleni védekezés feladatait a kivitelező cég működési és Tűzvédelmi 

Szabályzata tartalmazza. Ezen Tűzvédelmi Szabályzat kiterjed a cég összes alkalmazottjára, akik a 

megrendelő által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek. A munkavégzésre a vonatkozó 

tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek szerződésben rögzíteni kell. A 

villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység kerül sor. A 

tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét a kivitelező tűzvédelmi utasításai rögzítik. A 

kivitelezés befejeztével a kivitelezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés során a tűzvédelmi 

előírásokat, szabványokat betartotta. A munkahelyi vezetők (szerelésvezetők, művezetők) felelősek a 

munkaterületükön a felügyeletük alá tartozó munkahelyeken a tűzvédelmi előírások betartásáért. 

 

Kábelhálózatokra vonatkozó specifikációk: 
 

• A munkagödör elkerítéséről gondoskodni kell! 

• Talajszint  alatti  helyeken,  valamint  talajszint  alatti  aknák,  árkok  és  egyéb  terek  nyílásai 

közelében a PB gázmelegítőt fokozott elővigyázatossággal kell használni. Ezen helyeken, ill. az 

ilyen  jellegű terek és nyílások 10 m‐es körzetén belül PB melegítő berendezés csak az azzal 

végzendő  tevékenység  időszakában  tartható  a  helyszínen.  A  munka  megkezdése  előtt,  ill. 

annak befejezése után a berendezést a  talajszint alatti  terek,  ill. nyílások 10 m‐es övezetén 

kívül kell tárolni. 



 
13. oldal 

2360 Gyál  HRSZ: 037/81 szám alatti ingatlan villamosenergia‐
ellátása 

Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC: 000607563916, Tervszám:  KT-2505-21 

 

 

• PB gázmelegítő mellett min. 6 kg‐os porral oltó tűzoltó készüléket kell biztosítani. 

• Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, amennyiben a nyomvonal közelében 

gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni! 

 
 

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET 
Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a természet‐ és 

környezetvédelemről szóló törvények, rendeletek, szabványok továbbá az ELMŰ környezetvédelmi 

szabályzata szerint végezni tevékenységüket. A kivitelező részéről szigorúan betartandók a tervben 

szereplő szakhatóságok és közműtulajdonosok e tárgyra vonatkozó előírásai. 

 

A tervezett hálózat megfelel a természet‐ és tájvédelmi előírásoknak. 

A tervezett hálózat a „16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének 

kijelöléséről” alapján nem érinti a barlang felszíni védőövezetét. 

 

A tervezett hálózat a „14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről” alapján nem érint 

természetvédelmi területet. 

 

Zöldterület védelme 

 
A kivitelező köteles az építési munkát körültekintően, minimális zöldkár okozásával végezni. Szükség 

esetén gondoskodni kell a talajfelszín alatti munkák esetében a termőréteg megmentéséről. A 

talajépítést megelőző szerkezetének visszaállításáról. A kábel nyomvonal kiásásakor a kábel 

nyomvonalában található gyökereket nem szabad elvágni, azokat kikerülve, a gyökerek között kell a 

kábelt átvezetni. Ilyen esetekben a kábelt védőcsőbe kell behúzni. Ha a kivitelezési tevékenység 

végzése során roncsolt földterület keletkezik, a kivitelezőnek a földterület elszállításáról 

gondoskodnia kell, a kijelölt földlerakó helyre. A talajt, hulladékkal vagy más módon szennyezni tilos. 

A környezete kímélése végett, a munkavégzés lehetőleg csak száraz időben, kemény talajon 

végzendő. 

 

Víz védelme 

 
Az érintett vizek esetében is biztosítani szükséges a fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságok 

változatlanságát. Vízművek, ivóvíznyerő helyek védőterületén végzett munkáknál veszélyes anyagok 

használata tilos. 

 

Muzeális értékek védelme 
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A kivitelezés során talált muzeális értékeket az illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni 

szükséges. A további munkaütemezésről ilyen esetben a felelős beruházó és az illetékes múzeum 

szakembere által tartott konzultációt követően történjen döntés. 

 

Hulladékok kezelése 

 
A kivitelező köteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezeléséről, így a kitermelt bontott 

anyagokat a kijelölt hulladék‐lerakóhelyre kell elszállítani. 

 

A környezetre ártalmas anyagokat elkülönítve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó 

előírásokat be kell tartani. A környezetre veszélyes hulladékot a többi hulladéktól elkülönítve 

fajtánként kell tárolni. T_VU_004_SZ. „Hulladékok kezelésének ügyrendje” végrehajtási utasításban 

foglaltak szerint kell eljárni. Az átvevő helyeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. A keletkező hulladék 

felhasználását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az építésből, illetve bontásból keletkező hulladékot 

a kivitelezés előtt meg kell becsülni, a hulladék kezelését ennek megfelelően kell megszervezni. 

 

Biztosítani kell az építésből, illetve bontásból keletkező hulladék – célnak megfelelő – hulladéklerakó 

helyre szállítását! 

 

A kivitelezés befejezése után a kivitelező köteles a területet eredeti állapotának megfelelően 

helyreállítani. 

 

A beruházással összefüggő bontási munkálatok elvégzésére a felelős tervező külön felhívja a 

kivitelező figyelmét. 

 

A helyreállításoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztosítsák a kitűzött cél 

elérését, az előbbiekben már említett, minél kisebb mértékű rongálást. 

 

Zajvédelem 

 
A zajt és rezgést előidéző építési munkát csak úgy lehet végezni, hogy a munka során keletkező zaj 

nem haladhatja meg az előírt értékeket. A zaj‐ és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM együttes rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 
 

Veszélyes hulladékok kezelése 

 
A veszélyes hulladékokra vonatkozó törvényeket, jogszabályokat a munkavégzés során 

maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktól el kell különíteni, 
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fajtánként külön kell tárolni, majd a megfelelő jogosultsággal rendelkező helyre kell szállítani, ahol 

ártalmatlanítják. 

 
 

MUNKAVÉDELMI FEJEZET 
 

A tárgyi munka kivitelezése jelen tervdokumentáció, a vonatkozó szabványok, rendeletek, utasítások, 

típustervek, technológiai utasítások alapján végezhető. 

 
A munkavégzés során, a vonatkozó biztonságtechnikai, munkavédelmi előírásokat és a jelentős 

munkavédelmi kockázatok csökkentésére hozott intézkedéseket szigorúan be kell tartani, illetve 

tartatni. 

 
A munkavégzés technológiájának megfelelő és előírt védőruhák védőeszközök használata a 

munkaközi szünetek kivételével kötelező. 

 

Általános információk a munkavégzés környezetére vonatkozóan 

 
• Lehetséges terep viszonyok:  A nyomvonal érinthet egyaránt sík‐ és árkos területet, 

illetve fás‐, bokros részt 

• Talajmechanikai viszonyok:  ismeretlenek 

• Lehetséges környező létesítmények:  közművek 

vízelvezető árkok 

fő‐ és mellékút 

aszfaltozott, betonozott és földes mellék utak 

füvesített területek 

• Alkalmazott technológiák:  ELMŰ Hálózati KFT. szabályozási rendszer 

szerint 

• Anyagszállítás:  aszfalt, beton vagy földes fő‐ illetve mellékúton 

• Üzemek:  nincsenek 

• Egyéb:  nincsenek 

 
Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások: 

Út mellett, villamos hálózat mellett, építési területen kell munkát végezni. Kábelárok kialakítása 

során gödörben kell munkát végezni. A nyomvonal érinthet meglévő gyengeáramú alépítményi 

hálózatot is. 

 
Keresztezések és megközelítések okozta veszélyforrások: 
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A tervezett hálózat aszfaltozott, betonozott vagy földes fő‐ vagy mellékutat keresztezhez. A tervezett 

kábelhálózat egyéb közműveket keresztezhet. 

 
Különböző feszültségszintek okozta veszélyforrások: 

• A feszültségszintek: 0,4kV 

• A hálózat közelében csak feszültség‐mentesítés után lehet munkát végezni! 

• Amennyiben a hálózat kialakítása és a szakképzett személyzet lehetővé teszi feszültség alatti 

munkavégzés is lehetséges. 

Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások (kockázati tényezők): 

• Út mellett kell munkát végezni 

• Árokban munkát kell végezni 

• Villamos feszültség veszélyforrásai, áramütés 
 
 

Jogszabályi háttér 

 
Jelen műszaki tervet a munkavédelemről szóló 5./1993. (XII.26.) MüM rendeletnek és az 1993. évi 

XCIII. törvény előírásainak figyelembevételével készítettük el. 

 

A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél 

és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek – ezek hiányában az építtetőnek – figyelembe kell 

vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. 

 

A tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek 

figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket 

egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható 

időtartamát 
 

Meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, 

a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. 

 

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési 

tervdokumentáció részét képezi a rendeletben meghatározott tartalmú biztonsági és 

egészségvédelmi terv. 
 

A jogszabály szerint tehát biztonsági és egészségvédelmi tervet (továbbiakban: BET) azoknál az 

építkezéseknél kell készíteni, amelyek megvalósítására kiviteli terv készül. 
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A kivitelezés megkezdése előtt munkavédelmi koordinátort kell kijelölni. A munkavédelmi 

koordinátor feladta a lentebb részletezett munkautasítások kidolgozása a tárgyi munka elvégzéséhez. 
 

Általános rendelkezések a munkaterületre vonatkozóan 

 
Munkavégzés csak olyan területen történhet, melyet az Elosztói engedélyes illetékese a kivitelező 

vállalkozónak személyesen, dokumentáltan átadott és ott a munkavégzést engedélyezte. 

 

Különös gondot kell fordítani az MSZ 1585 szerinti feszültségmentesítések és feszültség alá 

helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására. 

 

Feszültség alatt lévő hálózaton, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni TILOS, kivétel ez 

alól a szabályos FAM (Feszültség Alatti Munkavégzés)! 

 

A feszültség alatt álló hálózatrészeket, villamos berendezéseket el kell határolni, illetve ezen részeket, 

meg kell jelölni. (zászló, műanyag lánc stb.)! 

 

A feszültség mentesítésre vonatkozó igényt, írásban kell bejelenteni, az ELMŰ Hálózati Kft. területileg 

illetékes Régióján. 

 

Feszültség közelében történő munkavégzés esetén, ha a szabványos üzemvitelre vonatkozó előírások 

nem tarthatóak be, elsősorban a következőket kell biztosítani: 

 

‐ A munka megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, továbbá a biztonsági intézkedések 

végrehajtására egyszemélyi felelőst kel kijelölni. 

‐ A veszélyes helyet meg kell jelölni, illetőleg az illetéktelen bejutást meg kell akadályozni. 

‐ A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenül szükséges számú, azzal megbízott 

és kioktatott, kiképzett személy tartózkodhat. 

 

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem 

végezhet, csak irányíthat. Az utasítás adónak minden esetben meg kell győződnie az utasítás 

megértéséről 
 

A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell: 

• Földelés – munkahelyi földelő rövidrezárók meglétét 

• Rendszer azonosságot 

• Az érintésvédelmi előírások érvényre jutását 

• A környezeti munkabiztonsági feltételek teljesülését 
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Az üzemvitelre vonatkozó műszaki‐ és biztonsági előírások szigorú betartásáról előzetesen 

gondoskodni kell. A meglévő és az esetlegesen terv szerint kialakítandó körzethatárok, és 

szakaszhatárok helyét az üzemeltetővel előzetesen egyeztetni kell. 

 
A munkaterület kialakításakor és azon történő munkavégzéskor az alábbiakat kell figyelembe venni: 

‐ 4/2002. (II.20.) SzCsM‐EüM együttes rendeletet, mely az építési munkahelyeken az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről rendelkezik 

‐ 3/2002. (II.8.) SzCsM‐EüM együttes rendeletet, mely a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjét határozza meg, 

‐ az ágazati előírásokban leírtakat 
 

A tervezés során a tervező figyelembe vett minden olyan körülményt, amely a biztonságos 

munkavégzést teszi lehetővé. 

 

A kivitelezési munka, kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások figyelembevételével 

végezhető, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is figyelembe kell venni. 

 

Az egyes munkafolyamatokhoz a rá vonatkozó technológiai utasításokban részletesen ismertetésre 

kerülnek az elvégzendő tevékenységek, azok helyes sorrendje, minőségi előírásai, az elvégzéshez 

szükséges emberi erőforrások, szerszámok, alkalmazott anyagok, azok minőségi követelményei, a 

munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint 

környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményei is. A mennyiben különleges építési technológiát kell 

alkalmazni, azt a tervnek részletes leírás keretén belül kell tartalmaznia. 

 

A kivitelezés során olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan technológiát 

választani, amely a személy‐ és vagyonbiztonságot veszélyezteti, vagy bármilyen okból 

veszélyhelyzetet teremthet. 
 

A dolgozók közül egy személynek vizsgázott elsősegély nyújtónak kell lennie. A munkaterületen a 

dolgozok létszámának megfelelő méretű mentőládát kell tartani, melyet ha szükséges ki kell 

egészíteni további elsősegély anyagokkal. 
 

A mentőládában el kell helyezni a legközelebbi elsősegélynyújtó hely, orvosi rendelő vagy kórház 

címét, elérhetőségét. 

 

A biztonságos üzemállapot megteremtése érdekében, ahol be ‐ vagy leesés veszélye áll fenn, ill. 

a dolgozót leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, stb. kell a védelméről 

gondoskodni. 
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Amennyiben a munkavégzés során valamilyen okból balesetveszélyes helyzet áll elő, a munkát 

azonnal le kell állítani, a dolgozókat, eszközöket biztonságba kell helyezni. A veszélyhelyzet 

megszűntéig a területet le kell zárni, és meg kell kezdeni a balesetveszély elhárítását. 

 

Munka közben előforduló sérüléseknél a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni. Ha 

járóképes, orvoshoz kell kísérni, cselekvőképtelenség esetén a mentőket kell értesíteni. 

 

Balesetnél minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni! 
 

A munka helyszínéről minden felesleges anyagot, szerszámot, törmeléket el kell szállítani, nehogy az 

forgalmi akadályt képezzen és balesetet idézzen elő. Ha az elszállításra nincs mód, a helyszínen 

maradó anyagokat korláttal körül kell zárni, ki kell világítani, szükség esetén őrt kell állítani. 

 

A Felelős Műszaki Vezető köteles a munkát biztonságos módon megszervezni, szükséges létszámról, 

szerszámról, eszközökről gondoskodni, ellenőrizni a munkavédelmi berendezések, felszerelések 

használatát valamint a munkavédelmi utasítások betartását. 

 

A munkaterületet megfelelően el kell korlátozni. 
 

A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell fordítani a forgalomirányításra, a KRESZ által előírt 

forgalomirányító táblák kihelyezésére. A munkaterület kialakítását a jóváhagyott forgalomtechnikai 

tervszerinti vagy annak hiányában a 3/2001.(I.31) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák 

elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről (4/2001.(I.31.) KÖVIM rendelet a közúti 

jelzőtáblák méreteiről és követelményeiről vagy a KRESZ szabályai szerint kell kialakítani. A táblákat 

és korlátbakokat eldőlés ellen rögzíteni kell. Ha szükséges éjszakára a munkahelyet ki kell világítani. 

Az anyagok szállítása a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével történjen. 

 

Minden egyes technológiai és műveleti utasítás részletesen kitér a betartandó munkavédelmi 

előírásokra és szükséges védőeszközökre, azok használatára. 

 

A munkahelyek közlekedő útjai feleljenek meg a várható legnagyobb igénybevételnek, és a higiéniai 

követelményeknek. Felületük legyen kellő súrlódású, egyenletes, botlás, és billenésmentes. 

Szélességük, és szabad magasságuk tegye lehetővé a gyalogosok, és járművek biztonságos 

közlekedését. 

 

A munkahelyek (árkok, szerelőgödrök, ideiglenes állóhelyek) a munkavégzéshez szükséges helyet 

biztosítsák, hogy az alkalmazott technológiából adódó munkaműveletek biztonságosan 

elvégezhetőek legyenek. 
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A berendezés átadása előtt az érintésvédelmi és szigetelési szabványossági felülvizsgálatot, ill. 

méréseket a kivitelezőnek el kell végezni – végeztetni. A felülvizsgálatot csak arra feljogosított 

személyek végezhetik. 

 

Ha szükséges, külön menekülési utat kell kijelölni, és gondoskodni annak akadálymentességéről! 
 

Általános rendelkezések a munkavállalóra vonatkozóan 

 
Üzemeltetőre, Berendezésfelelősre, Munkavezetőre, Szakképzett és kioktatott személyekre 

vonatkozó képesítéseket, követelményi előírásokat az MSZ 1585 alapján kell alkalmazni. 

 

Építési és szerelési munkát csak munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási oktatásban 

részesített dolgozók végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók 

kezelhetnek. 

 

Telephelyen vagy idegen munkaterületen figyelembe kell venni a telephely üzemeltető vagy generál 

kivitelező illetve az alkalmazott Munkavédelmi Koordinátor előírásait, erről külön oktatást kell 

tartani. 

 

Mérési munkákat csak szakképzett és kioktatott dolgozók végezhetnek. 
 

A Felelős Műszaki Vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles a dolgozókkal a 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból a munkavégzésből eredő veszélyeket 

(veszélyforrást, veszélyhelyzetet) és annak megelőzésével, elhárításával kapcsolatos teendőket 

ismertetni. 

 

A munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszerelések és eszközök használata kötelező, 

melyeknek biztosítása a Munkaadó és a Felelős Műszaki Vezető feladata. Egyéni védőeszközök, 

védőbakancs, hosszúnadrág, hosszú ujjú kabát, védősisak, magasban végzett munka esetén zuhanás 

gátló, mászó övhasználata kötelező. 

 

Csak olyan eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal szabad dolgozni, amelyek a biztonságtechnikai 

előírásoknak megfelelnek, ennek tényéről a Felelős Műszaki vezetőnek minden nap meg kell 

győződnie. 

 

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetőnek és az ott dolgozónak a technológiai és műveleti 

utasításokban szereplő előírások elsajátításával és megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük 

a biztonságos munkavégzéshez. 
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A munka elvégzéséhez a technológiai utasításokban meghatározott szerszámoknak és egyéni 

védőeszközöknek rendelkezésre kell állniuk. 

 
Földmunkálatok munkavédelmi szabályai 

 
A tervben előirt, kutatógödröket minden esetben el kell készíteni. Ha a közműhelyzet megköveteli 

további kutatásokat kell végezni, erről a megrendelőt előzetesen tájékoztatni kell. Idegen a rajzon 

nem szereplő közmű, kábel találása esetén a megrendelőt és ha ismert a közmű tulajdonosát 

értesíteni kell. 
 

A rajzon szereplő közmű helyzetet fenntartással kell kezelni, annak pontos bemérése előtt. 

A kutató gödröket csak óvatos kézi földmunkával szabad végezni. 

A tervben előirt szakfelügyeleteket meg kell rendelni, dokumentálni. A szakfelügyelet utasításait be 

kell tartani. 

A feltárt közműveket védelembe kell helyezni, már a munkavégzés alatt is. 
 

1 méter vagy annál mélyebb árkot a talaj adottságainak megfelelően dúcolni kell. 

A dúcolat épségét, állékonyságát munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell. 

Az árok egyik oldalán közlekedő sávot kell biztosítani. A kitermelt földet biztonságosan deponálni kell. 
 

A munkavégzés során talált robbanószerkezetekhez hozzányúlni TILOS! A megtalálás helyén kell 

hagyni, el kell keríteni és gondoskodni kell az őrzéséről. Értesíteni kell a Katasztrófavédelem illetékes 

szervét. A terület lőszermentesítéséig munkát végezni az érintett területen TILOS. 

 

Közmű elzáró csapok illetve közmű szerelvények hozzáférhetőségét nem lehet korlátozni. 

A tűzcsapok megközelítését folyamatosan biztosítani kell. 

Régészeti anyag feltárása esetén munkát fel kell függeszteni és értesíteni kell az illetékes régészeti 

hatóságot. 

Gépek üzemeltetését csak az adott gépre kioktatott, jogosultsággal rendelkező és kezelésével 

megbízott személy végezheti. 

 
A munkaterületen belüli építményeket, oszlopokat, fákat deszkatakarással kell megvédeni. 

 
Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, továbbá amennyiben a nyomvonal közelében 

gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni! 
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Alépítményben végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
Az alépítményt, szekrényt, aknát, mindaddig veszélyes légtérnek kell tekinteni, míg ellenkezőjéről 

meg nem győződtünk. 

 

Leszállás előtt minden esetben méréssel kell meggyőződnünk a légtér veszélytelenségéről. 

Munkavégzés alatt folyamatos gázmérést kell végezni. 

 

A gázmérést végző eszköznek érvényes hitelesítéssel kell rendelkeznie. 
 

A megengedettnél nagyobb gázkoncentráció észlelésének tényéről a Gázműveket. értesíteni kell. 

A gázveszéllyel kapcsolatos intézkedéseket rögzíteni kell az építési naplóban 

Az alépítményeken csak olyan fedlap helyezhető el, amely lehetőséget biztosít az előzetes 

gázmérésre. 

A fedlapokat csak a rendszeresített emelőeszközzel, az emelés munkavédelmi szabályit figyelembe 

véve (18 év feletti egészséges férfi max, 50 kg) szabad kinyitni. 

 

A kinyitáshoz szikrát okozó eszközt tilos igénybe venni. 

A nyitott alépítményt a forgalom elől el kell korlátozni. 

Az alépítményben dolgozni csak felső felügyelettel szabad. 
 

2 méternél mélyebb alépítménynél a menekülésre alkalmas emelő szerkezetet kell alkalmazni. 
 

Alépítmény fal áttörésénél meg kell győződni, hogy a falba vagy mögötte eltakart közművezeték 

nincs. 

 

Minden bevezető csőnyílást, áttörést víz és gázzáró tömítéssel el kell tömíteni. 
 

A csőnyílástömítő anyagnak meg kell felelnie a magasabb tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiség, 

épület osztályelőírásainak! 

 

Földkábelek építésénél végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
A földkábel tervezett nyomvonalával egyeztetni kell a párhuzamosan haladó és a keresztező 

közműveket, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után a tervezett nyomvonalon 20 m‐enként 

kutatógödröket kell kiásni és további pontosítással kell meghatározni a közművek tényleges 

helyzetét. 
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Fokozott gondossággal végzendő a meglévő üzemelő kábelek közelében a munkavégzés. 
 

A kiásott kábelárkot, munkaterületet a gyalogos és gépjármű közlekedés biztonsága érdekében a 

hatósági KRESZ előírások figyelembevételével 1m magas jelző, illetve védőkorláttal kell elzárni. Az 

elzárt munkaterület határait alkalmas módon elhelyezett jelzőtáblákkal, szürkület beálltakor 

jelzőlámpákkal kell ellátni. 

 

A kábelárkok mentén lévő épület bejárók, üzemekbe, gyalogátkelőhelyeken stb. való zavartalan és 

baleset‐mentes közlekedés lehetővé tételére megfelelően méretezett, mindkét oldalán korláttal 

ellátott átjárókat kell létesíteni. 
 

Különös gondot kell fordítani a meglévő kábelek beazonosítására, a feszültség‐mentesítések 

szabályos megkérésére és végrehajtására. 

 

Az üzembe helyezés során ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet, a munkahelyi földelés rövidrezárók 

és egyéb eszközök eltávolításának tényét. 

 

A kábelárok, munkaárok partfal állékonyságáról (rézsű vagy támfal kialakítás) szükség szerint 

gondoskodni kell. 

 

A kábelek hálózati rendszerének kapcsolatát a nyomvonalrajz és az érintésvédelmi vázlat tartalmazza. 

A kábel dobok mozgatását csak erre kioktatott személy végezheti. 

A kábeldobokat elgurulás ellen rögzíteni kell. 
 

A kábeldobok, kábelek mozgatására megfelelő létszámról kell gondoskodni ( max 50 kg/fő). 

A behúzásnál egy fő munkairányítónak folyamatosan jelen kell lenni. 

Gépi behúzásnál a behúzó csörlőt csak vizsgával rendelkező személy kezelheti. 

A behúzásban résztvevőknél rádió telefonnak kell lenni. 

Földfeletti hálózat építésénék végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
Oszlopállításnál megfelelő létszámról kell gondoskodni (max 50 kg/fő). 

Mászó öv, zuhanás gátló használata kötelező. 

Az oszlopok állékonyságáról minden esetben meg kell győződni! 
 

Oszlopra való feljutáshoz az előirt védőfelszerelést még a földön állva kell felvenni. 
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Oszlopra mászóvassal, speciális létrával vagy emelőkosárral lehet feljutni. 
 

Emelőkosarat csak a használatára kiképzett, engedéllyel rendelkező, megbízott személy kezelheti, az 

emelőkosárban csak ilyen személy tartózkodhat. 

 

Ha létráról történik a munkavégzés, akkor a létrát elmozdulás ellen rögzíteni kell. 

Az oszlopsoron szeles, viharos időben munkát végezni TILOS 

Oszlopsoron csak olyan dolgozó végezhet munkát, akit erre kioktattak, erre írásban engedélyt kapott. 
 

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem 

végezhet, csak irányíthat. 

 

A magasban dolgozónak zuhanás gátlót kell viselnie. Áramütés vagy baleset esetén azonnal meg kell 

kezdeni az elsősegélynyújtást, a balesetet szenvedetett orvosi ellátásban kell részesíteni. 

 

Oszlopok állításánál betartandók az emelőgépek biztonsági előírásai, a teheremelésére, irányítására 

vonatkozó biztonsági szabályok, a munkakörnyezet közelében lévő minden személyre és 

infrastruktúrára vonatkoztatva. 
 

Szabadvezeték terítésnél, és beszabályozásnál terítőgörgős technológiát kell alkalmazni, és a 

vezetékre, oszlopokra vonatkozó húzóerő szabályozásról gondoskodni kell. 

 

Az oszlophelyek fúrásánál fokozott figyelemmel kell eljárni, a térszint alatti és feletti közművek, 

alépítmények tekintetében, úgymint: víz, gáz, hírközlő és villamos vezetékek, műtárgyak alapjai. 

 

A szabadvezeték bontása során meg kell győződni a meglévő oszlopok állékonyságáról. Amennyiben 

az oszlop nem mászható úgy a vezetékbontást más módon (létráról vagy kosaras kocsiról) kell 

elvégezni. 
 

Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos 

megkérésére és végrehajtására. 

 

A munkavégzés során szigorúan betartandó jogszabályok 

 
• 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 

• 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 
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• 18/2008.  (XII.3.)  SZMM  rendelet  az  egyéni  védőeszközök  követelményeiről  és 

megfelelőségének tanúsításáról 

• MSZ 07‐3608‐1991‐ A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom biztonsági 

követelményei. 

• 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

• MSZ 14399‐80 Technológiai és munkavédelmi követelmények 

• 4/2002. (II. 20.) SzCsM‐EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

• 3/2002.  (II.8.)  SzCsM‐EüM  együttes  rendelet.  A  munkahelyek  munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

• engedélyezők előírásait 

• megrendelő előírásait 

• érintett idegen telephelyek, üzemek előírásait 

Ha bármilyen említett előírást, szabályozást nem lehet betartani, a MUNKÁT LE KELL ÁLLÍTANI és a 

beruházóval, illetve a munkavédelmi megbízottal, munkavédelmi koordinátorral azonnal fel kell 

venni a kapcsolatot. 
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FELHASZNÁLT SZABVÁNYOK, JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYOK 
 

• 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 
• 312/2012.  (XI. 8.) Korm.  rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági  eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
• 40/2017.  (XII.  4.)  NGM  rendelet  az  összekötő  és  felhasználói  berendezésekről,  valamint  a 

potenciálisan  robbanásveszélyes  közegben  működő  villamos  berendezésekről  és  védelmi 
rendszerekről 

• 72/2003.  (X.  29.) GKM  rendelet  a  Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági  Szabályzatának 
kiadásáról 

• 8/2001.  (III.  30.)  GM  rendelet  a  Villamosmű Műszaki‐Biztonsági  Követelményei  Szabályzat 
hatályba léptetéséről 

• 2/2013.  (I.  22.)  NGM  rendelet  a  villamosművek,  valamint  a  termelői, magán‐  és  közvetlen 
vezetékek biztonsági övezetéről 

• 324/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról 
• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
• 531/2017 (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről 
• 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia‐ipari építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokról 
• 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet módosításáról 

• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 
• 1997.évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről. 
• 1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről 
• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
• 5./1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 
• 4/2002. (II. 20.) SzCsM‐EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
• 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 
• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályiról. 
• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 
• 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól. 
• 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. 
• 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről 
• 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 
• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
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• 27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM együttes rendelet a környezeti zaj‐ és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról 

• 68/2018. (XII.28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 
• 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 
• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
• 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
• 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) 
• 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 
• 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási és 

Forgalombiztonsági Szabályzata” (EFSZ) 
• 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló rendelet 
• 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 

szóló rendelet 
• 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki‐Biztonsági Követelményei Szabályzat 

hatályba léptetéséről 
• e‐ÚT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” 

útügyi előírás 
 
 

• MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 
• MSZ 453:1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára 
• MSZ 151‐8:2002 Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű 

szabadvezetékek létesítési előírásai 
• MSZ 447:2019 Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra 
• MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése 
• MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése 
• MSZ HD 60364‐4‐41:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4‐41. rész: Biztonság. 

Áramütés elleni védelem 
• MSZ 13207:2000 0,6/1 kV‐tól 20,8/36 kV‐ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek 

és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége 
• MSZ EN 50522 1 kV‐nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése 
• MSZ 7487‐2, 3:1980 Közmű‐ és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a 

térszín alatt/felett 
• MSZ 15688:2009 A villamosenergia‐fejlesztő, ‐átalakító és ‐elosztó berendezések tűzvédelme 
• MSZ EN 50160:2011 és MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A közcélú elosztóhálózatokon 

szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői 
• MSZ 146‐6:1998 2. és MSZ 146‐6:1998/2M:2003 0,6/1kV névleges feszültségű elosztóhálózati 

kábelek 
• MSZ EN 61936‐1:2016 1 kV‐nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények 
• MSZ 14550‐2/1980 Erősáramú vezetékek megengedett terhelése. Nagyfeszültségű szigetelt 

vezetékek 
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• Az ELMŰ üzletszabályzata 
• ELMŰ Szervezeti Szabályzata 
• D_U_006‐06 Irányelv a hálózatok, hálózati berendezések üzemeltetéséhez 
• D_U‐006‐15 Érintésvédelmi szabályzat 
• D_U‐006‐20 Hálózatok elemeinek egységes jelölési rendje 
• D_U_010 Hálózatfejlesztési irányelvek KÖF és KIF 
• D_U‐012 Fogyasztói berendezések kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra kapcsolásának 

műszaki feltételei 
• D_U‐018 Létesítési irányelv 
• D_U_018‐06_KÖF/KIF transzformátorállomások és KÖF kapcsolóállomások tervezése 
• D_U‐018‐07 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok, fogyasztói csatlakozók és közvilágítás 

tervezése 
• D_U‐018‐10 Kábelhálózatok (NAF, KÖF és KIF) kivitelezése 
• D_VU‐008 A hálózati standard anyaglista használata 
• D_VU‐018 A fogyasztói csatlakozó és mérőhelyi munkák végrehajtására 
• D_TU‐018 A közvetlen mérésű mérőhelyek és csatlakozók szerelési munkáira 
• D_TU‐053 A mérőváltós és/vagy távleolvasású mérőberendezések szerelési munkáira 
• N_VU_041 SZ. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS „Kábeles csatlakozó tervezés folyamata” 
• T_U_005 UTASÍTÁS „A környezetvédelmi tevékenységek végzéséről” 
• T_U_36_Vállalkozói tevékenység munkavédelmi tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásai 
• T_VU‐004 Hulladékok kezelésének ügyrendje 
• T_U‐005 Szabályzat a környezetirányítási tevékenységek végzéséről 
• MMT 050.0024 OTR‐TPC oszloptranszformátor állomások 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 

Alulírottak, mint az alábbi kiviteli tervdokumentáció tervezői kijelentjük, hogy az általunk tervezett 
 

„2360 Gyál  HRSZ: 037/81  
szám alatti ingatlan villamosenergia‐ellátása” 

című és 

KT_2505‐21 

 
munkaszámú  műszaki  tervdokumentáció  a  munkavédelemre,  tűzvédelemre,  környezetvédelemre, 

természetvédelemre,  műemlékvédelemre  és  az  épített  környezet  védelmére  vonatkozó  hatályos 

jogszabályokban meghatározott követelmények betartásával készült. A tervezett műszaki megoldások 

eleget tesznek a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, típusterveknek és üzemeltetői 

előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A műszaki kiviteli tervtől eltérni csak a tervező 

előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad. 

 

Budapest, 2022. január 31. 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy Árpád 
Tervező 

 
Murg Zsolt 

Felelős tervező 
Kamarai szám: 01‐10832 
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Tárgy: Javaslat az Invitech optikai hálózat építés Telenor, PE-0047   
            site – Gyál, víztorony című tervdokumentáció alapján az   
            Önkormányzat tulajdonában lévő közterülettel kapcsolatos 
            tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 
 

 Szarvák Ferenc távközlési tervező (nyilvánt.szám: 50523173, 2119 Pécel, József Attila u. 18.) az Invitech ICT 
Services Kft. (2040 Budaörs, Edison u. 4.) megbízásából elkészítette az Invitech optikai hálózat építés Telenor, PE-
0047 site – Gyál, víztorony kiviteli terv című, T/ICT/1/22 munkaszámú kiviteli műszaki dokumentációt.  

A CETIN Hungary Zrt. (Telenor) megbízta az Invitech ICT Services Kft.-t, hogy optikai kábellel érje el a 
PE.0047 bázisállomását, a Gyál, Dobó Katica utcában lévő víztorony tetején. A tervezett optikai kábel a Dobó Katica 
utcában, a víztorony előtt csatlakozik az Invitech ICT Services Kft. gerinc optikai hálózatára. A tervezési feladat 
meghatározása szerint a víztoronyba új optikai kábel kiépítést kell tervezni, a meglévő Invitech alépítményben lévő 
optikai kötéstől, meglévő védőcsőben a víztorony épületébe. Az optikai hálózat kiépítésének terve az Invitech tervezési 
irányelve és a tervindító jegyzőkönyvben foglaltak szerint készült. 

Az előterjesztéshez mellékelt tervdokumentáció az Invitech meglévő, földalatti infrastruktúrájától kiépítendő, 
alépítményes optikai hálózatot mutatja be. 
 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett 3407/2 hrsz.-ú ingatlan. 
 Szarvák Ferenc távközlési tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával 
kapcsolatosan a tulajdonosi nyilatkozat kiadását. 
 
 Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentáció ismeretében 
szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő - testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

a.) a gyáli 3407/2 hrsz.-ú földrészletet érintően hozzájárul – Szarvák Ferenc távközlési tervező által készített 
Invitech optikai hálózat építés Telenor, PE-0047 site – Gyál, víztorony kiviteli terv című, T/ICT/1/22 
munkaszámú kiviteli műszaki dokumentáció szerinti – optikai kábel építéséhez. 

b.) a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 
 

Határidő:  2022. április 15. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Kelevajda Mónika ügyintéző 
 
Gyál, 2022. február 28. 
 
            Rozgonyi Erik  
          címzetes főjegyző 
 
Melléklet:  

 1 pld. kérelem  
 1 pld. műszaki tervdokumentáció  
 1 pld. építési helyszínrajz 
 1 pld. torony belső rajz 
 1 pld. torony tető alaprajz 
 1 pld. tulajdoni lap 
 1 pld. Telenor szerződés (2016.évi) 
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Rajzjegyzék 
 

Rajz száma Megnevezése Méretarány 

PE-0047/H Helyszínrajz 1:250 

PE-0047/B Torony belső rajz mn 

PE-0047/T Torony tető alaprajz 1:100 
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Tervezői nyilatkozat 
 

Megbízó megnevezése Invitech ICT Services Kft. – 2040 Budaörs, 
Edison u. 4. 
 

Terv címe: 
 

Invitech optikai hálózat építés, Telenor, PE-
0047, Gyál víztorony 
 

Terv fajtája: Kiviteli terv 
 

Terv száma: T/ICT/1/22 
 

Tervezett létesítmény : 
 

földalatti hálózat építés  

Építési helyszín Gyál, Dobó Katica utca  
 
 

Alulírott tárgyi létesítmény tervezője kijelentem, hogy a tárgyi tervdokumentáció az általános és eseti 
hatósági előírásoknak, az országos és az érintett helyi rendeleteknek, előírásoknak megfelel. A terv az 
országos és ágazati szabályoknak, szabványoknak figyelembe vételével készült. A tervezett anyagok, 
berendezések megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek, kielégítik a 275/2013(VII.16.) 
Kormányrendeletben foglaltakat. 

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen: 

• 2003. évi C. törvény „az Elektronikus Hírközlésről” 
• 1997. évi LXXVIII. törvény „az épített környezet alakításáról és védelméről” 31. § (2) és 

bekezdésében és a 41. §-ban meghatározott követelményeknek 
• az országos településrendezési és építési követelményeknek 

A tervezéssel, engedélyeztetéssel, bejelentési kötelezettséggel és üzemeltetéssel kapcsolatos 
tevékenységet a 20/2020. (XII. 18.) ”az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az 
elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról” (továbbiakban: Rendelet) 
NMHH rendeletben foglaltaknak megfelelően kell végezni.  

Nyilatkozom, hogy az építmény elhelyezésénél az Eht. 94. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 95. 
§ (1) bekezdésében előírtakat figyelembe vettem, idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építés 
és bontás esetén a vagyonkezelőnek, vagy annak hiányában a tulajdonosi jogokat gyakorlónak a 
hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll, az érintettek körét feltártam. 

Nyilatkozom, hogy a tervet a közmű üzemeltetőkkel, ingatlan tulajdonosokkal egyeztettem. Az 
egyeztetések során kapott illetve az e-közmű rendszerből letöltött szakági közmű adatok a tervre 
felvezetésre kerültek, mérethelyesen ábrázolva. A terv a kapott előírások, nyilatkozatok 
figyelembevételével, a tervközi (terv-felülvizsgálati) jegyzőkönyvben foglaltak szerinti javítással 
készült. 

A tervezésnél figyelembe vettem a Bányatörvény végrehajtására kiadott 203/1998 (XII. 19.) Korm. r. 
19/A. (7) bekezdésében foglaltakat, valamint a 80/2005 (X.11) GKM rendelettel életbe léptetett 
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gázelosztó vezeték biztonsági szabályzat, keresztezés és megközelítésre vonatkozó szabályait. A 
tervdokumentáció a gázvezeték nyomvonalát mérethelyesen és hiánytalanul tartalmazza. 

Kijelentem, hogy tárgyi dokumentáció: 

• 1993. évi XCII. törvény „a munkavédelemről  
• 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM rendelet „az építési munkahelyek és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelmények” 
• 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról  
• 54/2014 (XII.5.) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
• az eseti hatósági és szakmai előírások betartásával készült. 

A dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági – és egészségvédelmi koordinátor 
közreműködésével készült.  

A terv a nemzeti örökségvédelmi, a táj- és természetvédelmi, továbbá a környezetvédelmi és 
hulladékgazdálkodási előírások figyelembevételével készült. 

A tervezett létesítmény a 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet szerint 100m alatti, nem 
engedélyköteles. 
 
A tervben foglaltak alapján történő kivitelezési munkálatok az előirt technológia betartásával tervezői 
művezetés nélkül elvégezhetők. 

Ezen tervkötet Szarvák Ferenc szellemi tulajdona. Felhasználáshoz és a tervtől eltérni kizárólag  
írásbeli engedély alapján lehet. 

 

 

 
Szarvák Ferenc 

tervező 
Eng.sz.: 13-14052 
+36 20 929 9306 
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1. Műszaki leírás 

 
A terv szabályszerű megvalósításához szükséges adatok 
 
 
Beruházó adatai: 
Invitech ICT Services Kft. – 2040 Budaörs, Edison u. 4. 
 
Hálózat tulajdonos adatai: 
Invitech ICT Services Kft. – 2040 Budaörs, Edison u. 4. 
 
Üzemeltető adatai: 
Invitech ICT Services Kft. – 2040 Budaörs, Edison u. 4. 
 
Kivitelező: 
Invitech ICT Services Kft. – 2040 Budaörs, Edison u. 4. 
 
Tervező adatai: 
Szarvák Ferenc e.v. - 2119 Pécel, József A. u. 18. 
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1.1  Előzmények 
 
A CETIN Hungary Zrt. (Telenor) megbízta az Invitech ICT Services Kft-t, hogy optikai kábellel érje el a 
PE-0047 bázisállomását, Gyál, Dobó Katica utcában lévő víztorony tetején. A tervezett optikai kábel a 
Dobó Katica utcában, a víztorony előtt csatlakozik az Invitech ICT Services Kft. gerinc optikai 
hálózatára. A tervezési és engedélyeztetési feladatokkal az Invitech ICT Services Kft. bízott meg. 
  

1.2  Tervezési irányelvek 
A tervezési feladat meghatározása szerint a víztoronyba új optikai kábel kiépítést kell tervezni, a 
meglévő Invitech alépítményben lévő optikai kötéstől, meglévő védőcsőben a víztorony épületébe. Az 
optikai hálózat kiépítésének terve az Invitech tervezési irányelve és a tervindító jegyzőkönyvben 
foglaltak szerint készült. Jelen terv az Invitech  meglévő, földalatti infrastruktúrájától kiépítendő, 
alépítményes optikai hálózatot mutatja be.  
 

1.3  Kivitelezési feladatok leírása 
 
Optikai hálózat építés 
 
A Dobó Katica utcában lévő víztorony épülete előtt található az Invitech meglévő optikai hálózata, 
meglévő alépítményben. A torony előtt lévő, földalatti megszakítóban található optikai kötéstől, új 
Fve2x12B/T optikai kábel kerül behúzásra, meglévő acél csőbe, a víztoronyba. Az acélcső már 
korábban kiépült és a torony alsó szintjére érkezik. A torony alsó szintjén az acélcsövek végén 
található Roxtec modulok egyikén érkezik be az épületbe a tervezett optikai kábel. Innen 20mm-es 
gégecsőben kerül kiépítésre, falra rögzítve, a földszinti, bejárat melletti vízszintes kábellétráig, majd a 
kábellétrára rögzítve eléri a belső helységet, ahol a mászó létra szerkezet található. Innen a 
függőleges meglévő kábellétrához kerül rögzítésre a gégecsőbe húzandó tervezett optikai kábel, 
végig a tetőkibúvóig. A víztorony 54m magas, ezért kb. 27m magasságnál, a vertikális nyomvonalon, a 
meglévő kábellétra mellett, szükséges egy 2m-es tehermentesítő kábeltartalék képzés. Ehhez egy 
Csatári Plast által gyártott, CSP404012 típusú műa. dobozt szükséges a falon elhelyezni, a meglévő 
kábellétra mellé. A tetőkibúvónál az egyik üres kibújó csövön keresztül jut ki a kábel a torony tetejére, 
majd a kibúvó mellett lévő, Telenor szekrénybe érkezik, a szekrény melletti 20m tartalékképzést 
követően.  
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2. Egészségügyi és Munkavédelmi terv fejezet 

A dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági – és egészségvédelmi koordinátor 
közreműködésével készült. 
A munkaterület kialakításakor és azon történő munkavégzéskor a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM 
együttes rendeletet, mely az építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó 
minimális munkavédelmi követelményekről rendelkezik, a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes 
rendeletet, mely a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjét határozza meg, 
valamint az ágazati előírásokban leírtakat kell figyelembe venni.  
A munkavédelmi tervfejezet a tárgyi tervhez került összeállításra. 
A tervezés során a tervező figyelembe vett minden olyan körülményt, amely a biztonságos 
munkavégzést teszi lehetővé. 
A hírközlési hálózatépítések kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások figyelembevételével 
készülnek, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is figyelembe kell venni.  
Építési és szerelési munkát csak munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási oktatásban 
részesített dolgozók végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók 
kezelhetnek. 
Telephelyen vagy idegen munkaterületen figyelembe kell venni a telephely üzemeltető vagy generál 
kivitelező illetve az alkalmazott Munkavédelmi Koordinátor előírásait, erről külön oktatást kell tartani. 
Az egyes munkafolyamatokhoz a rá vonatkozó technológiai utasításokban részletesen ismertetésre 
kerülnek az elvégzendő tevékenységek, azok helyes sorrendje, minőségi előírásai, az elvégzéshez 
szükséges emberi erőforrások, szerszámok, alkalmazott anyagok, azok minőségi követelményei, a 
munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint 
környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményei is. A mennyiben különleges építési technológiát kell 
alkalmazni, azt a tervnek részletes leírás keretén belül tartalmaznia kell. A kivitelezés során olyan 
munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan technológiát választani, amely a személy- 
és vagyonbiztonságot veszélyezteti, vagy bármilyen okból veszélyhelyzetet teremthet. 
A Felelős Műszaki Vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles a dolgozókkal a 
munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból a munkavégzésből eredő veszélyeket 
(veszélyforrást, veszélyhelyzetet) és annak megelőzésével, elhárításával kapcsolatos teendőket 
ismertetni. 
Amennyiben a munkavégzés során valamilyen okból balesetveszélyes helyzet áll elő, a munkát 
azonnal le kell állítani, a dolgozókat, eszközöket biztonságba kell helyezni. A veszélyhelyzet 
megszűntéig a területet le kell zárni, és meg kell kezdeni a balesetveszély elhárítását. 
Munka közben előforduló sérüléseknél a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni. Ha 
járóképes, orvoshoz kell kísérni, cselekvőképtelenség esetén a mentőket kell értesíteni. Balesetnél 
minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni! 

A munka helyszínéről minden felesleges anyagot, szerszámot, törmeléket el kell szállítani, nehogy az 
forgalmi akadályt képezzen és balesetet idézzen elő. Ha az elszállításra nincs mód, a helyszínen 
maradó anyagokat korláttal körül kell zárni, ki kell világítani, szükség esetén őrt kell állítani.  

A munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszerelések és eszközök használata kötelező, 
melyeknek biztosítása a Munkaadó és a Felelős Műszaki Vezető feladata.   

Csak olyan eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal szabad dolgozni, amelyek a biztonságtechnikai 
előírásoknak megfelelnek, ennek tényéről a Felelős Műszaki vezetőnek minden nap meg kell 
győződnie.  

A dolgozók közül egy személynek vizsgázott elsősegély nyújtónak kell lennie. A munkaterületen a 
dolgozok létszámának megfelelő méretű mentőládát kell tartani, melyet ha szükséges ki kell 
egészíteni további elsősegély anyagokkal. A mentőládában el kell helyezni a legközelebbi 
elsősegélynyújtó hely, orvosi rendelő vagy kórház címét, elérhetőségét 
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A Felelős Műszaki Vezető köteles a munkát biztonságos módon megszervezni, szükséges létszámról, 
szerszámról, eszközökről gondoskodni, ellenőrizni a munkavédelmi berendezések, felszerelések 
használatát valamint a munkavédelmi utasítások betartását. 

2.1 Alépítményben végzett munkák munkavédelmi szabályai 

A távközlési alépítményt, szekrényt, aknát, istolyt mindaddig veszélyes légtérnek kell tekinteni, míg 
ellenkezőjéről meg nem győződtünk.  
Leszállás előtt minden esetben méréssel kell meggyőződnünk a légtér veszélytelenségéről. 
Munkavégzés alatt folyamatos gázmérést kell végezni. 
A gázmérést végző eszköznek érvényes hitelesítéssel kell rendelkeznie.  

A megengedettnél nagyobb gázkoncentráció észlelésének tényéről a Gázműveket. értesíteni kell.  
A gázveszéllyel kapcsolatos intézkedéseket rögzíteni kell az építési naplóban 

Az alépítményeken csak olyan fedlap helyezhető el, amely lehetőséget biztosít az előzetes 
gázmérésre. 
A fedlapokat csak a rendszeresített emelőeszközzel, az emelés munkavédelmi szabályit figyelembe 
véve (18 év feletti egészséges férfi max, 50 kg) szabad kinyitni. A kinyitáshoz szikrát okozó eszközt 
tilos igénybe venni. A nyitott alépítményt a forgalom elől el kell korlátozni.  
Az alépítményben dolgozni csak felső felügyelettel szabad.  

2 méternél mélyebb alépítménynél a menekülésre alkalmas emelő szerkezetet kell alkalmazni. 
Alépítmény fal áttörésénél meg kell győződni, hogy a falba vagy mögötte eltakart közművezeték nincs.  
Minden bevezető csőnyílást, áttörést víz és gázzáró tömítéssel el kell tömíteni. A csőnyílástömítő 
anyagnak meg kell felelnie a magasabb tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiség, épület 
osztályelőírásainak! 

 

2.2 A munkavégzés során szigorúan betartandó jogszabályok. 

• 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról 

• 14/2004. (IV.9.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 
követelményeinek minimális szintjéről 

• 18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról 

• MSZ 07-3608-1991- A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom biztonsági 
követelményei. 

• 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
• MSZ 14399-80 Technológiai és munkavédelmi követelmények 
• 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
• 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. A munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 
• engedélyezők előírásait,  
• megrendelő előírásait 
• érintett idegen telephelyek, üzemek előirásait 

Ha bármilyen említett előírást betartani nem lehet, a munkát le kell állítani és a tervezővel illetve a 
Megrendelővel a kapcsolatot fel kell venni. 
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3. Környezetvédelmi, tájvédelmi és hulladékgazdálkodási fejezet 

A tervkötet alapján megépülő távközlő hálózat rendeltetésszerű használat mellett a környezetet nem 
szennyezi. A tervezett hírközlési munkák szakszerű elvégzése esetén a környezet nem szennyeződik. 
A környezet tisztaságának megóvása érdekében a munkák befejezése után a munkahelyek 
takarítását a kivitelező köteles elvégezni és az érintett területeket eredeti formájában helyreállítani. 

A kivitelezési munkák végzésénél a természet és környezet védelmét az alábbiak betartásával kell 
biztosítani: 

4. A nyomvonal és munkagödrök feltárásánál az élő fákat 1 m-nél jobban megközelíteni nem szabad 
, a fák 5 cm átmérőnél nagyobb gyökerét elvágni tilos. 

5. Az építési területen a fák törzsét deszkavédelemmel kell ellátni. 
6. Környezetre ártalmas anyagot csak előírásszerűen szabad tárolni, szállítani. 
7. Az ebből keletkező hulladékot csatornába, vízfolyásba és munkaterületre kiönteni, kiszórni tilos!  
8. A kivitelező a környezet védelmének biztosítása érdekében köteles a munka megkezdése előtt a 

közműtulajdonosokat a munkakezdés idejéről értesíteni és szakfelügyeletet kérni. A kivitelezéssel 
párhuzamosan biztosítani kell a nyíltárkos geodéziai bemérést. 

 

A tárggyal kapcsolatos legfontosabb jogszabályok : 

- 1994 évi LV. törvény “A termőföldről” 

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

- 225/2015 (VIII.7.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 
részletes szabályairól 

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól 

- 72/2013. (VII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 

- 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 
szabályokról és feltételekről 

A munkálatok során tekintettel kell lenni az ott lakókra, a környezetben tartózkodókra, a növényzet és 
bármilyen létesítmény épségére. Az építés során a környezetben a lehető legkisebb kár keletkezzen. 
A felelős tervező ennek biztosítására hívja fel a legnyomatékosabban a kivitelező figyelmét. 

A kivitelező részéről ugyancsak szigorúan betartandók a szakhatóságok és közműtulajdonosok e 
tárgyra vonatkozó előírásai. 

Fokozott figyelemmel kell lenni “A termőföldről ...” szóló 1994. évi LV. törvény rendelkezéseire. E 
törvény 70.§-szerint gondoskodni szükséges a talajfelszín alatti munkák esetében a termőréteg 
megmentéséről. A talaj építést megelőző szerkezetének visszaállításáról. 

A kivitelezés során talált muzeális értékeket az illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni 
szükséges. A további munkaütemezésről ilyen esetben a felelős beruházó és az illetékes múzeum 
szakembere által tartott konzultációt követően történjen döntés. 
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A beruházással összefüggő bontási munkálatok elvégzésére a felelős tervező külön felhívja a 
kivitelező figyelmét. 

A helyreállításoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztosítsák a kitűzött cél 
elérését, a minél kisebb mértékű rongálást. 

Az építési területen a fák törzsét deszkavédelemmel kell ellátni. 

A munkaterületen anyagot, földet tárolni csak úgy szabad, hogy a csapadékvíz természetes elfolyása 
biztosított legyen. Ennek érdekében az összefolyókat csak úgy szabad letakarni, hogy föld, törmelék 
ne juthasson be, de a csapadékvíz eltávozhasson. Meg kell akadályozni, hogy az esőzések során a 
kitermelt földet a víz a lefolyókba behordja. Ezért kiemelt útszegélyek mellett tárolt föld alatt 
(vaspallóval, műanyagcsővel) csapadék továbbvezető csatornát kell kialakítani. 

Téli időszakban végzett munkavégzésnél gondoskodni kell (átrakás, elszállítás), hogy hó formájában 
lehullott csapadék ne keveredhessen a földdel visszatöltés során. 

Építés során minden környezetre káros anyagot biztonságosan kell tárolni. Hálózatépítésnél 
veszélyes anyag a nem beépített telített sós oszlop és ennek hulladéka, az optikai kábel, olajok zsírok. 
Különösen veszélyes az optikai kábel hulladék, az optikai szálhulladék az ólom kábel és hulladéka. 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól, a 225/2015 (VIII.7) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól, a 20/2006. (IV.5) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint 
a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről értelmében meg kell oldani a 
hulladék elhelyezését. 

A kivitelezés során felbontott aszfalt ártalmatlanítását - a 225/2015 (VIII.7.) Kormányrendelet szerint - 
engedéllyel rendelkező vállalkozással kell elvégeztetni. 

A keletkező építési-bontási hulladékokat a helyszínen szelektíven kell gyűjteni. Hulladéklerakóba tilos 
olyan hulladékot átadni lerakás céljából, amely nem vegyes építési-bontási hulladéknak minősül. 
Szelektíven gyűjtött építési-bontási hulladékot környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező 
építési-bontási hulladék hasznosító/feldolgozó szervezetnek lehet átadni. 

A kivitelezőnek az építési naplóhoz Építési és bontási hulladék lapot kell csatolni. Az építési és 
bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes 
rendelet 2-5. számú mellékleteiben megtalálható terv-, és nyilvántartó lapokon az építési-bontási 
hulladékok kezelési módjához a rendelet szerint az alábbi kódszámok írhatók: Amennyiben a hulladék 
hulladékkezelőnél kerül hasznosításra, a táblázatban 1-es kódszámot, amennyiben a hulladék 
ártalmatlanításra kerül 2-es kódszámot, amennyiben a hulladék további felhasználás céljából a 
helyszínen marad 3-as kódszámot kell feltüntetni. 

A kezelési mód helyszínére vonatkozóan a hulladékkezeléshez igénybe vett létesítmény nevét, címét, 
KÜJ és KTJ számát kell feltüntetni. 

Egy csoporton belül a különböző kódszámú hulladékokat, illetve a különböző kezelési mód alá tartozó 
hulladékokat külön sorban kell feltüntetni. 

Az építési-bontási hulladékok jegyzékét és kódszámát a 72/2013. (VII.27.) VM rendelet tartalmazza. 

Amennyiben az építési és/vagy bontási hulladék mennyisége bármelyik csoportban eléri a 45/2004. 
(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet l. számú melléklete szerinti táblázatban közölt mennyiségi 
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küszöbértéket, a teljes hulladékmennyiségről tételes elszámolást kell készíteni. Ekkor az építési, 
illetve bontási tevékenység befejezését követően el kell készíteni az építési tevékenység során 
ténylegesen keletkezett hulladékról a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet IV. sz. melléklete 
szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett 
hulladékról az 5. sz. melléklet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot. 

- Amennyiben keletkezik, a hulladék kábelanyagok a Kivitelező raktárába kerülnek beszállításra. Az 
összegyűjtött hulladék anyagokat a Kivitelező az erre feljogosított vállalkozónak átadja. 

- Az út és járdabontásból, valamint a talajfeltöltésből származó és kikerülő beton és cserép (tégla) 
törmeléket közvetlenül a település Regionális Hulladéklerakó helyére kell szállítani további 
felhasználásra. 

- Az aszfalt járda és útburkolat bontását és helyreállítását útépítő kivitelező szakvállalkozóval kell 
elvégeztetni. Az útépítő cég a bontott aszfaltburkolat szakszerű tárolásáról és újrahasznosításáról 
köteles gondoskodni. 

- A nyomvonal ásás során kitermelt talaj a csőfektetés után a kitermelés helyén visszatöltésre kerül. 

- A kivitelezés során más hulladék anyag nem keletkezik. A kizárólag kézi földmunkával végzett 
kábelárok ásásából származó földet a feltöltésből származó törmelék kivételével réteges terítés 
mellett tömörítve kell visszatölteni. 
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4. Tűzvédelmi tervfejezet 

 

A tervezett létesítmény tűzvédelmi kockázati besorolása: 
 

• NAK – nagyon alacsony kockázat,  

• AK - alacsony kockázat  

 

Tűzállósági fokozat: III: nehezen éghető (MSZE 595:2009 alapján) 

A tervet az érvényben lévő 1996. évi XXXI törvény a tűz elleni védelemről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról, 54/2014 (XII.05.) BM rendelet idevonatkozó részei szerint készítettük el.  

Munkavégzés során is alapvetően e két rendelet előírásait kell szigorúan betartani. Minden tűz- és 
robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani csak az idevonatkozó biztonsági előírások szigorú 
betartása mellett szabad. 

Zárt, idegen munkaterületeken (gyárak, üzemek) az odavonatkozó rendeleteket, helyi utasításokat be 
kell tartani. 

Gyúlékony tűz- és robbanásveszélyes anyagokat a tűzveszélyességi fokozatnak megfelelően kell 
szállítani, raktározni, tárolni és felhasználni. Tárolás és raktározás során az erre vonatkozó általános 
tűzvédelmi előírásokat kell alkalmazni. 

Zárt területen tűz- és robbanásveszély anyaggal történő munkavégzés esetén a folyamatos 
szellőztetést természetes vagy mesterséges úton biztosítani kell. Telephelyeken, anyagtárolásnál a 
közlekedési, kiürítési és menekülési utakat biztosítani kell. 

Amennyiben a területen gázcső hálózat található, a megszakító létesítményekben gáz jelenlétére kell 
számítani. Az alépítmény hálózat, különösképpen a megszakító létesítmények mindaddig 
veszélyes légtérnek minősülnek, amíg az ellenkezőjéről méréssel meg nem győződtünk. 

Minden olyan csőnyílást, mely bevezető cső-gáz és vízzáró tömítéssel kell ellátni még ideiglenesen is. 

A megszakító létesítményekben a nyílt láng használata TILOS! 

A motoros kisgépek, egyéb robbanómotoros gépek üzemanyagát a rá vonatkozó előírás szerint kell 
kezelni, tárolni. 

Földmunkavégzés során talált robbanószerkezeteket tilos eltávolítani. A munkát le kell állítani 
és az illetékes HM szolgálatot értesíteni kell. A munkaterületet körül kell korlátozni és őrzéséről 
gondoskodni kell a mentesítő alakulat megérkezéséig. A területen további műszeres 
kutatómunkát kell végezni. 

A munkahelyen a dolgozókat rendszeres tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást csak 
tűzvédelmi vizsgával rendelkező dolgozó végezheti. 

Tűzesetet utólag is jelenteni kell. 

 

kelevajdamonika
Kiemelés



Szarvák Ferenc e.v. – távközlési tervező 
2119 Pécel, József Attila u. 18. 
Tel.: (36-20) 9299306 
Mail: szarvak.ferenc@ferconet.hu 
 
    

14 
 

5. Kivitelező kötelességei 

A hírközlési hálózatépítések kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások figyelembevételével 
készülnek, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is figyelembe kell venni.  
A különleges a szokásostól eltérő építési technológiát a terv tartalmazza. 
Az egyes munkafolyamatokra a rá vonatkozó technológiai utasításokban részletesen ismertetésre 
kerülnek az elvégzendő tevékenységek, azok helyes sorrendje, minőségi előírásai, az elvégzéshez 
szükséges létszám, szerszámok, alkalmazott anyagok, azok minőségi követelményei, a 
munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint 
környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményei is.  
Ezek ismerete nélkül a hálózatépítés csökkent műszaki színvonalon valósulhat meg, esetleg az 
üzemeltetéséből adódóan a környezetre veszélyes és káros hatással lehet.  

A hírközlési hálózatépítési és szerelési munkálatokat csak olyan kivitelező végezheti, akinek a 
191/2009 (IX.15) kormányrendelet 12. § (1) alapján, a tevékenységi körében ez szerepel, végzéséhez 
megfelelő minősítéssel, kellő szakemberrel, gépesítéssel rendelkezik és a kivitelezés során a 1997. 
évi LXXVIII. Törvényben foglaltakat betartja.  
A Kivitelezőnek foglalkoztatni kell olyan Felelős Műszaki Vezetőt, aki a 266/2013. (VII.1.) KR. szerinti, 
a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott, szakági felelős műszaki vezetői érvényes igazolással 
rendelkezik és a munkálatokat teljes jogosultsággal irányítja. 
Az építési napló (e-napló) megnyitása, rendelkezésre bocsátása az építtető feladata.  
A kivitelező kötelessége az építési napló vezetése.  
Építési napló nélkül munkavégzés nem kezdhető meg és nem folytatható. 
Az építési napló vezetésével megbízhatja a felelős műszaki vezetőt.  
Az építési naplóba történő bejegyzés a társaság nevében tett nyilatkozatnak minősül,ezért a 
naplóbejegyzést csak a társaság képviseletére jogosult személy teheti meg. A gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében ez a személy a vezető 
tisztségviselő. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a gazdasági társaság 
képviseleti joggal ruházza fel munkavállalóit az ügyek meghatározott csoportjára nézve – akár az 
építési napló vezetésére is. 
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6. Felelős Műszaki Vezető kötelességei 
A Felelős Műszaki Vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles oktatást tartani, az 
oktatás tényét az építési naplóban rögzíteni. 
Zárt munkaterületen a telephely üzemeltető vagy a Generál kivitelező Munkavédelmi Koordinátorának 
utasításait be kell tartani. 

A Felelős Műszaki vezető a munkacsapat létszámát úgy alakítsa ki, hogy az egyrészt igazodjon a 
munkaművelet elvégzéséhez szükséges létszámhoz és személyi feltételekhez, másrészt elégítse ki a 
biztonságos és hatékony munkavégzés feltételét is. 
A munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszerelések és eszközök használata kötelező, 
melyeknek biztosítása a Munkaadó és a Felelős Műszaki Vezető feladata.   

Az érintett közművek nyilatkozatai és engedélyei, az engedélyező hatóságok (önkormányzatok és 
szakhatóságok) hozzájárulási nyilatkozatai, engedélyei tartalmazhatnak olyan kikötéseket, melyeket a 
kivitelezéskor figyelembe kell venni. Ennek megismerése céljából a kivitelező ezeket gondosan 
tanulmányozza át és a kikötéseket a vonatkozó előírásokat a kivitelezéskor vegye figyelembe, tartsa 
be.  

A kiviteli tervtől eltérni csak az Építtető és a Tervező előzetes engedélyével és az építési naplóban 
vagy annak mellékletét képező dokumentáció alapján lehet.  

a. A felelős műszaki vezető feladatai munkakezdés előtt: 

• a munkaterület átadás–átvételi eljárást összehívni. 
• szakfelügyeletet megrendelni 
• munkavégzést a felügyeleti Hatóságnak bejelenteni 
• az építéshez szükséges anyagokat biztosítani, az esetlegesen szükséges alvállalkozók, 

szakkivitelezők munkáját ütemtervben összehangolni, meghatározni. 
• Ha szükséges munka és tűzvédelmi oktatást tartani. 
• Az Építési napló meglétét ellenőrizni,  
• Az Építési naplót megbízás esetén vezetni 

b. A felelős műszaki vezető feladatai munkavégzés alatt: 

• a kivitelezést a jóváhagyott kiviteli tervnek és a munkaterület átadás–átvétel alkalmával az 
építési naplóba vagy külön jegyzőkönyvbe felvettek alapján az érvényes technológiai 
utasításoknak a munkára készített és a Műszaki Ellenőr által elfogadott Technológiai Utasítás 
(TU) és Mintavételi és Minősítési Terv (MMT) alapján megfelelően végeztetni. 

• a munkálatokat úgy szervezni és végezni, hogy a kivitelezés biztonságos munkakörülmények 
megteremtésével a dolgozók, és a környezet veszélyeztetése nélkül folyamatosan a lehető 
legrövidebb időn belül befejeződjön. 

• a Generál kivitelezővel a kapcsolatot folyamatosan fenntartani. 
• a Megrendelővel a kapcsolatot folyamatosan tartani, az előírt munkaütemtervben 

meghatározottakat betartani. Ha ez akadályba ütközik, akkor arról őt értesíteni. 
• az építés naplót folyamatosan vezetni. 
• a munkaterületet rendezett biztonságos állapotban fenntartani. 
• Földalatti közművezetékek megközelítése, védelme. 
• A nyitott munkaárokban a közművédelemről gondoskodni. 
• A nyomvonalat folyamatos nyíltárkos geodéziai felméréssel dokumentálni. 
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• Az esetlegesen bekövetkező különleges eseményekkor: (baleset, rongáláskor a Kivitelező 
köteles az Üzemeltetőt, a Mérnököt, a Megrendelőt valamint a hibaelhárítással kapcsolatban 
eljáró Szervezet értesíteni. A terület műszaki mentését megkezdeni. 

c. A felelős műszaki vezető feladatai munkavégzés után: 

• az építési naplót lezárni, 
• az átadási dokumentációt elkészíteni. 
• az átadás – átvételi eljárás időpontjáról az érintetteket írásban értesíteni. 
• Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozatot tenni 
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7. A munkavégzés során szigorúan betartandó jogszabályok 
• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
• 1997. évi LXXVIII törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 
• 1995. évi LIII. Törvény a Környezetvédelemről 
• 1994. évi LV. Törvény és a módosításáról szóló 2007. évi CXXIV törvény a termőföld védelméről. 
• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 
• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
• 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 
• 2012. évi CLXXV törvény a hulladékgazdálkodásról  
• 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 
• 2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET) 
• 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról  
• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
• 1996. évi XXXI. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, mentésről és 

a tűzoltóságról 
• 343/2006 (XII.25.) kormányrendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről 
• 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
• 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az 

elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 
• 291/2007 (X.31.) kormányrendelet az építésfelügyeleti tevékenységről 
• 7/2002 (XII.20.) IHM rendelet a távközlési építmények építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásról 
• 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő 

szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és 
módosításáról. 

• 245/2006 (XII:05.) kormányrendelet az építésügyi bírságról 
• 4/2002 (II.20.) SzCsM-Eüm rendelet A munkahelyeken és az építési folyamatok során betartandó 

munkavédelmi előírások 
• 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 

minimális szintjéről 
• 65/1999 (XII.22.) Eüm rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 
• 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló 

vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól 
• 238/2005 (X.25.) kormányrendelet az építésfelügyeleti bírságról 
• 5/2011 (X.06.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak 

igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról 
• 8/2012 (I.26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas 

építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről 
• 107/2013 (IV.5.) kormányrendelet a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosításáról 
• 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet az egyes nyomvonal jellegű 

építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 
• 440/2012 (XII.29.) kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségről 
• 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
• 30/1996. (XII.6.) BM r. a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 
• 26/2004.(VI.11.) BM r. az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző 

és tanúsító szervezetek kijelöléséről 
• 6/2007.(III.13.) ÖTM r., a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályozásáról 
• 12/2007.(IV.25.) ÖTM r. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 
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• 27/2009.(X.29.) ÖTM r. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, 
a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga  

• 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és 
értékesítésének részletes  

• 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  

• 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről  
• 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet a levegő védelméről 
• 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 
• 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről 
• 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól szóló  
• 72/2013. (VIII.28.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 
• 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM e. rendelet  A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról  
• 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
• 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről 
• 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos  

• 1995. évi LIII. törvény Környezet védelmének általános szabálya 
• MSZ 20379:1999 Természetvédelem. Nyomvonalas létesítmények és műtárgyaik tájba 

illesztése védett természeti területeken 
• 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól 
• 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet Az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 
• 72/2013. (VII.27.) VM rendelet A hulladékjegyzékről 
• 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet A hulladéklerakással valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos 

egyes szabályokról és feltételekről 
• 2012. évi CLXXXV. törvény      A hulladékról 
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8. Érintett ingatlanok listája és tulajdonosi adatok 

 

HRSZ Cím Tulajdonos Tulajdonos címe 

3407/2  Gyál Város Önkormányzata 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

 

kelevajdamonika
Kiemelés
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Tárgy: Javaslat a Gyál, Tompa Mihály utca 1-23., Juhász 
Gyula utca 15-23., Könyves Kálmán utca 5-27. házszámok 
között kisfeszültségű szabadvezetékes elosztóhálózat 
rekonstrukciójával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat 
kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 A Kábel Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel u. 15.), Molnár Klára felelős tervező elkészítette 2360, Gyál, 
Tompa Mihály utca 1-23., Juhász Gyula utca 15-23., Könyves Kálmán utca 5-27. házszámok között kisfeszültségű 
szabadvezetékes elosztóhálózat rekonstrukciója című, 0212/20-12 tervszámú műszaki engedélyezési 
tervdokumentációt. 

Gyál város területén a Tompa Mihály utca 1-23., Juhász Gyula utca 15-23., Könyves Kálmán utca 5-27. 
házszámok közötti szakaszain az üzemelő kisfeszültségű hálózat mind mechanikai, mind villamos szempontból 
rossz állapotú, ennek következtében rekonstrukcióra szorul. A rekonstrukció további indokául szolgál, hogy a 
jelenlegi oszlopok elhelyezkedése sok esetben veszélyes közelségben van az utcák úttestjéhez, a Könyves Kálmán 
utcán pedig az úttest közepén halad a hálózat. Az említett állapot rendkívül balesetveszélyes, illetve ezzel együtt 
üzembiztonsági kockázatokat is hordoz magában.  

Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezik a fenti munkával érintett Tompa Mihály utca (4984, 
hrsz., 6473/8 hrsz.), Könyves Kálmán utca (5011 hrsz.), Juhász Gyula utca (4953 hrsz.), Puskás utca (5106 hrsz.), 
Kosztolányi Dezső utca (6464 hrsz.), Szélső utca (6608 hrsz.) közterületek. 

A tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan a 
tulajdonosi nyilatkozat kiadását. 
 Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentációk 
ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a.)   a gyáli 4984 hrsz.-ú és 6473/8 hrsz.-ú Tompa Mihály utcai, 5011 hrsz.-ú Könyves Kálmán utcai, 4953 hrsz.-

ú Juhász Gyula utcai, 5106 hrsz.-ú Puskás utcai, 6464 hrsz.-ú Kosztolányi Dezső utcai, valamint a 6608 hrsz.-
ú Szélső utcai közterületeket érintően hozzájárul – a Kábel Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel u. 15.), 
Molnár Klára felelős tervező által készített „2360, Gyál, Tompa Mihály utca 1-23., Juhász Gyula utca 15-
23., Könyves Kálmán utca 5-27. házszámok között kisfeszültségű szabadvezetékes elosztóhálózat 
rekonstrukciója” című, 0212/20-12 tervszámú műszaki tervdokumentáció szerinti közművezeték – 
építéséhez. 

b.)   a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 
 
Határidő:  2022. március 31. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést készítette: Kelevajda Mónika ügyintéző 

Gyál, 2022. március 1. 

 

            Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 

 

 



Melléklet:  

 1 pld. kérelem  
 1 pld. műszaki tervdokumentáció  
 1 pld. bontási tervlap (0212/20-12-1 rajzszám) 
 1 pld. létesítési tervlap (0212/20-12-2 rajzszám) 

 



1148 Budapest Lengyel u. 15.
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1, F p 
 
2, Tartalom-, rajzj  
 

l s 
3.1 0,4 kV-os  
3.2 0,4 kV-  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAJZJEGY  
 
 
 
  
0212/20-12-1 rajz 
0212/20-12-2 Tervezet  
0212/20-12-3  
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3.  zaki le  
 
 

m ek: 
 

  - - n 
utca 5- i szakaszain echanikai, 
mind villamos szempont  
A  a jelenlegi oszlopok elhelyezk  sok esetben 

s k he n pedig a
yes, illetve  

 
  

t z a 31001 szfo - 2  
e. A rekons   0,4 kV-os sza k-h  

hely e a csoportos hi  
 
A  1x36 W FDD  az oszlopokhoz METZ 
szalaggal  , m maradnak annyi 

, hogy a legi 
ak 

 g i erre t
 

 
 
3.1 0,4 kV- - sa 
 
Bont   
 

 (4984 hrsz.): 
 

ntett, 1-23. h  ir lad 
 DK- , az t . A rekons

 (5011 hrsz.) tart, illet   
a  Tompa a (6473/8 hrsz.). 
 

 utca (5011 hrsz.): 
 

ntett, 5-27. h  ir  DNY-  
. A rekons Ba   (4931 

hrsz.)  n 6608) tart, vis  
re, u bbi esetben pedig re van  az 

 keresztutc . A b mvonal elhalad az  h
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Tompa  illetve a DK  szint  Tompa  (6473/8 hrsz.) 
Ferenc (6464 hrsz.)  
 

 utca (4953 hrsz.): 
 

ntett, 5-23. h  ir  
 DK- , az t . A rekons

 6412 hrsz.)  
 (5011 hrsz.) tart. 

 
: 

 
 2 db BB10- vasbeton bakoszlop; 
 3 db B10/13 vasbeton oszlop; 
 1 db B10/8 vasbeton oszlop; 
 14 db B10-200 vasbeton oszlop; 
 16 db T4+2  
 7 db V4+2 + KT sz  
 kb. 2600 fm AASC 50 mm2  
 kb.  1300 fm AASC 35 mm2 k; 
 kb.  15 fm AASC 35 mm2  
 kb.  30 fm AXKA 3x95+25/95 mm2 s ; 
 kb.  35 fm SSzv 3x95+35/95 mm2 s ; 

 
Nyomvonalhossz: 717,5 fm 

sel rintett  sza
 

bontani! 
 
 
3.2 0,4 kV-os k-h  

 
Nyomvonal: 

Tompa Mi  (4984 hrsz.): 
 
Az ezzel 

 ntett, 
1-23. h  ir  az u  DK-i 

, a  1,7 t . A rekons
 (5011 hrsz.) tart, illet   a 

a Tompa a (6473/8 hrsz.).  A 
balesetves y  Tompa M   k
nem egy o helyett 2 db B10/8 , 

 vasbeton oszlop sre   



K l Team Kft.                                                                                                                                    20T-139 
 

5 
 

 
 utca (5011 hrsz.): 

 
 ezzel 

, illetve a 21.  oldali ingatlanok telekha , 
 a ntett, 5-21. h  ir  

DNY-  a t , a telekha -3 
 

n  me  ke a 
 1,7 t .  oka  
a e  

A rekons  Ba   (4931 hrsz.)  a 
n 6608) tart, viszont  

utc ; utca d az e
t en. Ennek oka, hogy  

 A  nyomvonal elhalad az  h  Tompa  
illetve a DK   (6473/8 hrsz.)  (6464 hrsz.) 

 
 

 utca (4953 hrsz.): 
 

ezzel 
 ntett, 

15-23. h  ir   DK-i 
, a ingatlan ti , a telekha 2,5-

. A rekons  6412 hrsz.) a 
  (5011 hrsz.) tart. A balesetves y 

 Juh ves K. k egy o
helyett 2 db B10/8  

sre  
 
 
A tervezett szabadvezet ete: 

AXKA 3x95+25/95 mm2 sodrott, szigetelt  
2 

 
Nyomvonalhossz: 764,0 fm 
 

 
- t : tervezett B10/8 etett , m

B10/13 ok; 
- szlopok: B10/4 pok. 

 
Alapo k: 

-  oszlopok: befogott alapok 
- tart  ok 
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ek:  
-     f  n  
- etelt szabadvezet  
- H2 kengyel  
-  
-  c  
- Pfi -  
- 2-re 
-  2 m-  

 
k: 

 
A T10 jel
elhelyezke  tervezett Bo10/8  oszlopra egy k ka

  a  
  ( K- NY-i)  1- m Biztos

,  lentebb a Z  pont k. 
 
A Tompa .  , M32-  B10/13-
oszlopra szerelt ENSTO szaka
nyitott. Ez -

 kell 
 

 
m: TN-C 

- Z Kft. D_U006-
zerint.  

Minden olyan "villamos szerkezet"-  v
kapja. ri ll vonni lt g alatt 
n   sze yeit: 

o vasosz zlop, 
o betonoszlop, ha az osz ba bevont test van 
o  
o zerelv y, kar, stb. 
o k - - nyek 
o lt r  m szerkezeti elemei, ha azt 

nem tiltja. 

N met alkalmazni a villamos s k 
inth ete kicsi, max. 50*50 m var, szegecs, stb.), Fa 

lopo zigetelt szabadve sze z 
nt nincse  szerkeze csen az 

. 

 
ep  

A on, szakaszb  nyomvonalrajzok
helyeken 3 m-es o de   
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METZ 

t . 
3x2,5 mm2 j  kell  visszaszerelni 2 

. A 
kell arra, hogy jelen

  
 
Csatlakoz e  

 rajzokon megadott 
 helyeken az ott megadott   

 A jelenleg me
 e 
  

a egy-
 a  el  

  

 

A -beli n oz a kiviteli 
rajzon a T1 je ; emiatt SZAMKAtVM  3x240/240 

 talajszintig el kell bontani,   -J 4x240 mm2 
  

 
 on a nul jenek 

sszek  A te T27 
jel , tervezett B10/8  oszlop   B10-1350 

 a T31 jel , tervezett B10/8  oszlop   
7  B10-1350  AASC 95mm2 

 . 
 

A -beli n oz a tervezett 
T10-es, illetve Tompa utca 27. , M32-

 B10/13-as oszlopok   a tervezett T1-es, illetve 
 8/a , M33-  BB10-1350-es oszlopok 

 
et AXKA 3x95+25/95 mm2    

 
  nek t gyen

zatok, amely lesz. 
Az  l

.  
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F  
 
e = (M x 10 )x r ;  

  ; 
r=95 32 /km  szabadvez    
 
megengedhet  11,5 V 
 

Szakaszok m e 

 

Hossz 
(l, m) 

 
 (M, Am) 

Keresztmetszet(
A, mm2) (e, V) 

31488/20  T1 20 28 x 2 = 56 1 120 240 0,14 
T1  T10 210 28 x 2 = 56 11 760 95 3,76 
T10  T31 180 5 x 2 = 10 1 800 95 0,576 

sszesen: 
(T3 ) 

 

  
 

  
4,476 

 

Szakaszok m e 

 

Hossz 
(l, m) 

 
 (M, Am) 

Keresztmetszet(
A, mm2) (e, V) 

31488/20  T1 20 28 x 2 = 56 1 120 240 0,14 
T1  T10 210 28 x 2 = 56 11 760 95 3,76 
T10  T15 150 10 x 2 = 20  3 000 95 0,96 
T15  M20 110 5 x 2 = 10  1 100 95 0,352 

sszesen: 
(M20 ) 

 n l 

  
 

  
5,212 

 

Szakaszok me e 

 

Hossz 
(l, m) 

 
 (M, Am) 

Keresztmetszet(
A, mm2) (e, V) 

31488/20  T1 20 28 x 2 = 56 1 120 240 0,14 
T1  T10 210 28 x 2 = 56 11 760 95 3,76 
T10  T15 150 10 x 2 = 20  3 000 95 0,96 
T15  T22 55 2 x 2 = 4  220 95 0,0704 

sszesen: 
(M20 ) 

.  

  
 

  
4,93 
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Iz>Ik  In;  ahol: Iz= k ; 

n  
 

 
 

Bizto
i 
 

Keresztmetszet 
 

Hossz 
m 

ti impedancia 
am 

 
A 

    szakasz zes  
31488/20  T1 2,5 240 240 20 0.0052 0.0052 17 692 

T1  T10 2,5 95 95 210 0.147 0.1522 604 
T10  T31 2,5 95 95 180 0.126 0.2782 330 

T31- csa   
 2,5 16 16 40 0.1528 0.431 213 

 

 
 

Bizto
i 
 

Keresztmetszet 
 

Hossz 
m 

ti impedancia 
am 

 
A 

    szakasz zes  
31488/20  T1 2,5 240 240 20 0.0052 0.0052 17 692 

T1  T10 2,5 95 95 210 0.147 0.1522 604 
T10  T15 2,5 95 95 150 0.105 0.2572 357 
T15  M20 2,5 95 95 110 0.077 0.3342 275 

M20- csatlak  
 n l 2,5 16 16 40 0.1528 0.487 189 

 

 
 

Bizto
i 
 

Keresztmetszet 
 

Hossz 
m 

ti impedancia 
am 

 
A 

    szakasz zes  
31488/20  T1 2,5 240 240 20 0.0052 0.0052 17 692 

T1  T10 2,5 95 95 210 0.147 0.1522 604 
T10  T15 2,5 95 95 150 0.105 0.2572 357 
T15  T22 2,5 95 95 55 0.0385 0.2957 311 

T22- csa  
.  2,5 16 16 40 0.1528 0.4485 205 

 
 
A tr ban max. NHR: 250 A-  lehetnek, a T10 oszlopra 
tervezett ben m  max. 
NHR: 160 A  alkalmazhat  a   nak 
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1. nap: 
 
1. 31001/2  2   fesz.      
2.         6  
3.         
 
2. nap: 
 
1. 31001/2  2   fesz.       
2.  e     6 a 
3.          1  
4. s         1  
5.         
 
 
 

 
 
 

sak endel
h ru l nek elmulas  fele  
 
A kivi s ezni az MSZ 
1585 vona sainak bet l. 

n fes latt e y annak vesz l
mu  tilos. 
 

solatos 
s l gondoskodni. 

 
A ati m n a kivi si gg. Ezeken 

a s 
 

 
A kivite r - elt megel  dokum  

 
 
A kivitelez  tartozik a megval  o t 

 
 
A kivitel  - re a tervez  a z 

meg kell h vni. 
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A 54/2014. (XII.5.)  BM rendelet

ata sz ezni te  
A tervezett bel re, valamint s re 
kihat  
 
Az alkalomsze yes zakmai  
a ki lt ) k ess skodni. 

 de
t. Az alkaloms v s te  lyi, 

el an kell megh rozni.  
Id .) 

rozni. Hegesz ghez csak m attal rendelke  megfel
jellel el  i zak nt t t lehet haszn  
 

feladata.  
Az elektromos b  anyaggal letakarni tilos!  
Az elektromos bere ez a tt tal ell!  
Elektromos berendez il

et csak v, porolt abad oltani.  
A keletkezet olt kat mi teni kell. 
A hegeszt sek he l  m-  

 
Gondoskodni kell a rben a   
A  elol  a  
tartani. 

t el kel  el kell ke  
z- vesz  folyamato st 
on bizt  

t setben a t le kell 
e kell az i teni. 

lemre az MSZ 13207- s az Msz 1585-ben le   
00-8-9; ill. az MSZ 1610-3-4 tartalmazza. 

 
Csak munkav l

nka megkez tani a54/2014. (XII.5.)BM rendelet 
ell do i, melynek 

munkav ek a helysz m

o egtart kell i. 
n mun

gfelel el kell 
rendelkeznie. 
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delem 

 
 

t m szet-  
 

n nt barlang felsz  
 
A tervezett 14/2010. (V. 11.) KvVM rend  
t  

.  
 
A tervez z igye  eti , 
hogy a tervezett essen. 
 

kitermelt bontott anyagokat 
- helyre kell g j agokat a k

h  
 

rnyezetr tb.), a 
es hull z a i. 

A agok  esetben gondoskodni 
ke  

o  gondoskodni kell. 
 Az anyagsz l ggal kell e yagok 
pa   
 

re az MSZ 13207-ben - . 
etre kat az MSZ 1600-8-9; ill. az MSZ 1610-3-4 tartalmazza. 

Az elektromos  
Az elektromos bere en keletkezett t  olt kell. 

 t z  vizet, ill. rmilyen f  
Az esetleges t -  
A keletkezett nden esetbe  
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let a 45/2004. (VII. 26.) BM-Kv ndelethez 

 

 

 
keletkez  

 
 
 

     um: 
 Neve: 
EL ti Kft. 

 Ne
......................................, 

 ma: ..................  
 2022.  

  
-74 

 
......................................, 

   

  Nev : 
......................................, 

 a: ..................  

Az ai:   
 

0,4 kV-os sza   
 

2360, ,  
Helyraj 4984, 5011, 4953 

   Ke s  

 Sor- 
 

 A h yagi m i  
cso  

 EWC 

m 

 g 
(t) 

   Hely  

 1.  Kitermelt talaj 170504 53 Elsz   

 2.   170101    

 3.   170301    

 4.  Fahullad  170201 0,5   

 5.   170504 0,05   

 6.  M anyag hu  170203 0,02 El   

 7.  Vegyes      

 8.  nyag-hull      

en: 53,57    
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3  4. (VII. 26.) BM- hez 

 

 

ERVLAP 
a bon  khoz 

 
 
 
Az       
 Neve: 

 
 
......................................, 

  
.................. 

 
2022.  

  
1132. Bp. c -74 

 me: 
......................................, 

 
.................. 

 

  
......................................, 

 T
.................. 

 

Az  gzett  
 
                    0,4 kV-os szab   

 
2360, ,  

Helyraj 4984, 5011, 4953 
     

 Sor- 
 

 rinti  
 

 EWC 

m 

 g 
(t) 

 
 

 Hel  

 1.  Kitermelt talaj 170504    

 2.   170101 66 E   

 3.  Aszfalt  170301 1 E   

 4.   170201    

 5.  l  170504 1,2 El   

 6.   170203 0,02 Els   

 7.       

 8.  nyag-hulla      

 68,22   
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7, Munka i fejezet 
 
 

 sz ok: 
 
 
 

1. MSz 1:2002 o k 

2. 
MSz EN 50341-
1:2013 

E et -
l adve

el sok. 
3. MSz 151-3 Tar kezetek (oszlopok) 

4. 
MSZ EN 
50522:2011 

1 kV- gyobb ltako  
 

5. MSz 447:2019 Csatlako fesz  
6. MSz 453:1987 Bi nde ra 
7. MSz 1585:2012 Vill eltet se 

8. 
MSz 1600-
14:1983 

on - gyobb fes
e  villamos beren . 

9. 
MSz HD 60364-
1:2009 

Kisf mos beren ek.  1.  az 
 elemz e, meghat  

10. 
MSz HD 60364-
4-41:2007 

villamos be ek.  4-41. : Bi
 

11. 
MSz HD 60364-
4-42:2011 

end .  4-
a   

12. 
MSz HD 60364-
4-43:2008 

ll  4- . 
delem  

13. MSz 4851-1:1998 
d

zet ak vizsg  

14. MSz 4851-2:1998 
mi vizsg  szerek. A  

fajlagos talajel  

15. MSz 4851-5:1991 
elmi v

szerei 

16. MSz 4851-6:1973 
. 1000 V- nagy

il e  

17. MSz 7487-1:1979 
- lren  

Fogalomme  

18. MSz 7487-2:1980 
- ten. Elhel s a 

nt alatt 

19. MSz 7487-3:1980 
- k elrende ten. Elhelyez

t  

20. MSz 13207:2000 
0,6/1 kV-20,8/36 kV-ig s f

z  fekte  ter e 
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Figyelembe  
 -          ELM Rt. szakmai uta  
-          200 a Villamos Energ r  
-          1993.  
-          199 vi XXXI. T i  
-          54/2014. (XII.5.)  BM rendelet az Or l 
-          8/2001. (III.30) GM rendelet Villamos  i Biz a-  
-          2/2013. (I.22) NGM rendelet a la - len 

vezet  
- 45/2004. (VII.26) MB-KvVM e tes ren zel  

letes sz  
 
A fel uta t okban el  

ldobok, oszlopok, beren sek rakod t cs
rendelkez  
A ki t ilos. Amennyiben a kitermel
oszlopok i  az oszl

al k e v skodni kell. 
ett s kioktatott dolgoz  
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TERV LATKOZAT 
 
Kijelentem, hogy az 

 

- -
utca 5-  

sz  
 

s  az gi e - ezen b
 munka lm ete e  azati (szak k 

figyelembev  
A tervezett m el gszab gi e ja 

 nyezet s  
hogy a fenti terveket a szakh l  

A tervd elm ntb . 
 hogy a rgyi kiviteli tervre gi nyilatkozatok a 20T-139  

nyomvonal ra sra a szakhat  
 
A 

- 382/2007. (XII.23.) Kor nyrendel t el tattuk, 
- el r fogla ilatkozata  nyomvonalrajz(ok) 

felt etet  
- tervezett villamos ya az ett ingatlanok ren

zza, 
- zetv   annak tervez zeti , 

alatt   
- st nem nyel, 
- t, e  got, szervezetet, k et, 

ingatlantulajd  
 

a ok s jog   
     - 2007. s Ener l 
     - 1993.   
     - i X ellen  
     - 54/2014. (XII.5.) BM rende elmi Sz  
     - 8/2001. (III.30) G  Bizto  ei Sza  
     - 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a vill  a te n- ek 

i    
     - 2012. i CLX  
     - 45/2004. (VII. 26.) BM s rendelet az s bont

szab             
 
Nyilatkozom, hogy a terv re jog e ) s mom: EN-VI 01-
15332 
 
Budapest, 2022.   
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