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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
 

2022. június 22-én (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 Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására 
2. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására: Gyál 076/2 hrsz.-ú 

területre vonatkozóan A partnerségi egyeztetési szakasz lezárása 
3. Javaslat a Gyál 014/31 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására 
4. Javaslat tervező módosítására a közvilágítási hálózat fejlesztéséhez 
5. Javaslat a Gyál, optikai hálózatok összekötésére (I. és II. ütem) vonatkozó nyomvonal kijelölésére 

(Később kerül kiküldésre) 
6. Javaslat Gyál, 5. és 6. ivóvízvételi kút fúrására 
7. Javaslat parkgondozó gép vásárlásához szükséges pénzeszköz biztosítására a Gyál Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek 
8. Javaslat a nyári napközi megszervezésére fordított keretösszeg három millió forinttal történő 

megemelésére 
9. Javaslat a Gyál, Erdősor u. 162. (4404 hrsz) alatti ingatlan villamosenergia-ellátásával kapcsolatos 

tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
10. Javaslat a Gyál, Erdősor utca 198. szám alatti 4364/28 hrsz.-ú ingatlan gázellátásával kapcsolatos 

tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
11. Javaslat a Gyál, Határ út 51. szám (hrsz.152/16) alatti ingatlan villamosenergia ellátásával 

kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
12. Javaslat a Gyál, Kassai utca 51. szám alatti, 5849 hrsz.-ú ingatlan gázellátásával kapcsolatos 

tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
13. Javaslat a Gyál, Madách Imre utca 12. szám (hrsz.4354) alatti ingatlan villamosenergia ellátásával 

kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
14. Javaslat a Gyál, Wesselényi utca 32. szám alatti, 1822 hrsz.-ú ingatlan gázellátásával kapcsolatos 

tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
15. Javaslat a Gyál, Széchenyi-Somogyi Béla utca kereszteződésnél buszöböl és gyalogosátkelőhely 

létesítésének útépítési és forgalomtechnikai egyesített engedélyezési és kiviteli tervével kapcsolatos 
tulajdonosi nyilatkozat kiadására 

16. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak 
ellátására kiírt pályázat elbírálásra 

 

G y á l, 2022. június 16. 
 
 Erős József s.k. 
 a PGB elnöke 
A kiadmány hiteléül:  
2022. június 16. 
 
Tóth Istvánné 
bizottsági titkár 



 
 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló 1/2022. (I.31.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak szerint: 
„ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 
    (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat 
bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. 
    (3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében 
meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási 
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.” 
 
A hivatkozott jogszabály 34. § (4) bekezdése pedig kimondja, hogy 
„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha 
év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben 
meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” 
 
A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés b) pontja alapján. 
 
Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét.  
 
 
1. Gyál Város Önkormányzat 
 
A) Bevételek 
 
 

Önkormányzatok működési célú támogatása (B11): 
Gyáli Bóbita Bölcsőde / szoc. ágazati pótlék 1-4.hó 018010 465 489 Ft 
Kertváros Szociális Központ / szoc. ágazati pótlék 1-4. hó 018010 16 545 047 Ft 
Bérintézkedések támogatása 018010 134 765 644 Ft 
Gyermekétkeztetés támogatása – korrekció 018010 -4 513 591 Ft 
Önkormányzatok működési célú támogatása összesen: 147 262 589 Ft 
 
Működési bevételek (B4): 
Kiszámlázott áfa / földterület értékesítés áfája 013350 5 265 000 Ft 
Bérleti díj / Hiteles Kft. B402 65/2022.(III.30.) KT. hat. 013350 290 000 Ft 
Kiszámlázott áfa / bérleti díj áfája 013350 78 300 Ft 
Áfa visszatérítés / ivóvíz hálózat felújítás áfa visszaigénylés K407 011130 107 175 150 Ft 
Működési bevételek összesen: 112 808 450 Ft 
 
Felhalmozási bevétel (B5): 
Földterület értékesítés 0107/8 hrsz. 49/2022.(II.24.) KT. hat. 013350 19 500 000 Ft 
Felhalmozási bevételek összesen:  19 500 000 Ft 
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Finanszírozási bevételek (B8): 
ÁHT-n belüli megelőlegezés január 018010 3 818 904 Ft 
ÁHT-n belüli megelőlegezés közfoglalkoztatás 018010 458 343 Ft 
Költségvetési maradvány 018030 467 997 638 Ft 
Finanszírozási bevételek összesen:  472 274 885 Ft 
 
            
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások (K1):  
Külső személyi juttatások / kitüntetés céltartalékról K123 maradv. 011130 250 000 Ft 
Reprezentáció / átcsoportosítás K3-ra Nagyadózó rend. K123 011130 -63 000 Ft 
Reprezentáció / átcsoportosítás P.H. kirándulás 011130 1 574 803 Ft 
Személyi juttatások összesen: 1 761 803 Ft  
                      
Munkaadókat terhelő járulékok (K2):  
Szociális hozzájárulási adó / kitüntetés céltartalékról maradv. 011130 38 750 Ft 
Egészségügyi hozzájárulás / P.H. kirándulás 011130 306 800 Ft 
Munkáltatói szja / P.H. kirándulás 011130 354 000 Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 699 550 Ft 
 
Dologi kiadások (K3): 
Bérleti díj K333 / átcsoportosítás K1-ről 011130 63 000 Ft 
Működési célú előzetes áfa / P.H. kirándulás K351 011130 425 197 Ft 
Közüzem / Villamos energia – kötött maradvány K331 066020 22 744 Ft 
Működési célú áfa / villamos energia áfa K351 066020 5 902 Ft 
Közüzem /Vízdíj – kötött maradvány K331 066010 3 146 359 Ft 
Működési célú áfa / vízdíj áfa 066010 849 517 Ft 
Vásárolt élelmezés Zrínyi Iskola / kötött maradvány K332 096015 1 682 907 Ft 
Vásárolt élelmezés Bartók Iskola / kötött maradvány K332 096015 1 176 446 Ft 
Vásárolt élelmezés Ady Iskola / kötött maradvány K332 096015 1 524 470 Ft 
Vásárolt élelmezés diétás étkezés / kötött maradvány K332 096015 152 540 Ft 
Vásárolt élelmezés diétás / kötött maradvány K332 104037 18 983 Ft 
Működési célú áfa / étkezések áfája kötött maradvány K351 096015 1 224 817 Ft 
Működési célú áfa / diétás étkezés áfa 104037 5 125 Ft 
Karbantartás / kötött maradvány K334 011130 360 577 Ft 
Működési célú áfa / kötött maradvány áfa 011130 97 355 Ft 
Karbantartás / maradvány K334 064010 355 060 Ft 
Működési célú áfa / maradvány áfa 064010 95 866 Ft 
Reklám, propaganda / kötött maradvány K342 066020 1 605 200 Ft 
Működési célú áfa / reklám áfa 066020 1 350 Ft 
Közvetített szolgáltatás / kötött maradvány K335 013350 23 736 Ft 
Működési célú áfa / közvetített szolg. áfa 013350 6 178 Ft 
Közvetített szolgáltatás / kötött maradvány K335 045140 449 625 Ft 
Működési célú áfa / közvetített áfa 045140 121 399 Ft 
Közvetített szolgáltatás / kötött maradvány K335 081030 563 076 Ft 
Működési célú áfa / közvetített áfa 081030 148 460 Ft 
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás / kötött maradvány K337 013350 210 000 Ft 
Működési célú áfa / üzemeltetési áfa 013350 56 700 Ft 
Egyéb dologi kiadások / kötött maradvány K355 011130 2 300 000 Ft 
Működési célú áfa / egyéb dologi áfa 011130 621 000 Ft 
Fizetendő áfa / földterület eladás után fizetendő áfa 011130 5 265 000 Ft 
Karbantartás / ivóvíz hálózat felújítás K334 063080 128 594 981 Ft 
Működési célú áfa / ivóvíz hálózat felújítás áfa 063080 34 720 645 Ft 
Dologi kiadások összesen: 185 894 215 Ft  
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Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 
Gyáli Egyetemista Program K48 107060 3 350 000 Ft 
Lakhatási támogatás K48 – maradvány 107060 45 000 Ft 
Tanulmányi ösztöndíj K48 – maradvány 107060 30 000 Ft 
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 3 425 000 Ft 
 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506): 
„Kertváros” ÖT támogatás / szoc. ágazati pótlék 1-4. hó 018030 16 545 047 Ft 
„Kertváros” ÖT támogatás / normatív t. – bérintézkedések tám. 018030 21 041 120 Ft 
„Kertváros” ÖT támogatás / működési hj. – bérintézkedés tám. 018030 -13 813 653 Ft 
Közfoglalkoztatás előleg visszafiz. K5021 maradvány 018010 141 036 Ft 
Érd és Térsége tagdíj K506 maradvány 018030 620 150 Ft 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen: 24 533 700 Ft 
 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre (K512):  
Gyál Városüz. Kft. műk. támog. / hóeltakarítás lekérés 045160 961 525 Ft 
Bundás Barát Egyesület ivartalanítási akció K512 084032 1 000 000 Ft 
„Tiszta udvar, rendes ház” - Maradvány K512 066020 500 000 Ft 
Iskolai alapítványok támogatása 011130 2 000 000 Ft 
Gyál Városgazda Kft. tőkevisszapótlás 79/2022.(IV.28.) KT. hat. 011130 26 732 000 Ft 
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre összesen: 31 193 525 Ft 

 
Általános tartalék (011130) (K513): 
Arany János Közösségi Ház bérelvonás EMMI támogatás miatt 12 061 452 Ft 
Bérintézkedések támogatása  134 765 644 Ft 
Bérintézkedés támogatásból „Kertváros” ÖT normatív támogatási része  -21 041 120 Ft 
Bérintézkedés támogatás miatt „Kertváros” ÖT működési hozzájárulás változás Gyál 13 813 653 Ft 
Gyermekétkeztetés támogatása – korrekció  -4 513 591 Ft 
Földterület értékesítés 0107/8 hrsz.  19 500 000 Ft 
Bérleti díj / Hiteles Kft. 65/2022.(III.30.) KT. határozat  368 300 Ft 
Általános tartalék összesen: 154 954 338 Ft 
  
Céltartalék változása (011130) (K513): 
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Bóbita Bölcsőde törzsgárda 2 fő -169 500 Ft 
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tátika Óvoda jub. jutalom 2 fő -2 691 697 Ft 
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Bóbita Bölcsőde jub. jutalom -871 384 Ft 
SNI gyermekek ellátása / Gyáli Tulipán Óvoda gyógyped. fejlesztés 1-4. hó -306 081 Ft 
SNI gyermekek ellátása / Gyáli Liliom Óvoda gyógyfejlesztés 1-4. hó -527 716 Ft 
SNI gyermekek ellátása / Gyáli Tátika Óvoda gyógyfejlesztés 1-3. hó -300 000 Ft 
Városi rendezvények / Arany J. Közösségi Ház részére Böllér, Kultúra Napja, Március 15. -3 738 858 Ft 
Értéktár Bizottság / átcsoportosítás Arany J. Közösségi Ház részére könyvkiadás -799 988 Ft 
A. J. Közösségi Ház többletfeladatok / Közösségi Ház lehívás felhasználás szerint -337 179 Ft 
Járóbeteg szakellátás / Városi Egészségügyi Központ lehívás  -7 204 004 Ft 
Gyáli Egyetemista Program / felszabadítás felhasználás szerint K4-re  -3 350 000 Ft 
Hóeltakarítás / Gyál Városüzemeltetési Kft lekérés  -961 525 Ft 
Ivartalanítási akció / átadás Bundás Barát Egyesület részére  -1 000 000 Ft 
Liliom Óvoda SNI csoport / átcsoportosítás Liliom Óvoda részére  -3 300 000 Ft 
Iskolai alapítványok támogatása / 62/2022.(III.30.) KT. hat  -2 000 000 Ft 
Költségvetési maradvány / Víziközmű számlaegyenleg  3 429 400 Ft 
Költségvetési maradvány / Környezetvédelmi alap számlaegyenleg  2 009 599 Ft 
Költségvetési maradvány / Építéshatósági számlaegyenleg  2 107 821 Ft 
Költségvetési maradvány / Letéti számlaegyenleg  36 701 064 Ft 
Költségvetési maradvány / Lakás számlaegyenleg  2 894 000 Ft 
Költségvetési maradvány / Csatorna számlaegyenleg  7 222 220 Ft 
Költségvetési maradvány / Kötött maradvány   54 907 081 Ft 
Költségvetési maradvány / Szabad maradvány  320 665 984 Ft 
Költségvetési maradvány / Szabad maradvány – ingatlan vásárlás 0107/8 hrsz. -16 500 000 Ft 
Költségvetési maradvány / Szabad maradvány – Városgazda Kft. tőkevisszapótlás -26 732 000 Ft 
Költségvetési maradvány / Szabad maradvány – nyári intézmény felújítások -2 973 205 Ft 
Ivóvíz hálózat felújítás / átcsoportosítás felhasználás szerint  -396 945 000 Ft 
Céltartalék változása összesen:  -40 770 968 Ft  
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Beruházások (K6): 
Ingatlanok beszerzése / átcsoportosítás járdafelújítás tervre K62 066010 -500 000 Ft 
Beruházási áfa / átcsoportosítás áfa K672 066010 -135 000 Ft 
Immateriális javak beszerzése / átcsop. járdafelújítás tervre K61 045160 500 000 Ft 
Beruházási áfa / átcsoportosítás áfa K672 045160 135 000 Ft 
Ingatlanok beszerzése / ingatlan vásárlás 0107/8 hrsz. 48/2022.(II.24.) KT hat.013350 16 500 000 Ft 
Immateriális javak beszerzése / Némediszőlő terv maradvány K61 045120 4 659 000 Ft 
Beruházási áfa / maradvány áfa 045120 1 257 930 Ft 
Ingatlanok beszerzése / Tátika Óvoda beruházás visszat. maradv. K62 091140 311 978 Ft 
Egyéb tárgyi eszköz besz. / Tátika Ó. visszatart. maradv. K64 091140 347 287 Ft 
Beruházási áfa / kötött maradvány Tátika Óvoda 091140 93 768 Ft 
Ingatlanok beszerzése / Ady Sporttelep maradvány K62 081030 682 465 Ft 
Beruházási áfa / áfa Ady Sporttelep maradvány 081030 184 265 Ft 
Ingatlanok beszerzése / gyalogátkelők maradvány K62 045120 536 699 Ft 
Beruházási áfa / gyalogátkelők maradvány 045120 144 908 Ft 
Ingatlanok beszerzése / Árpád téri játszótér maradvány K62 066020 875 520 Ft 
Beruházási áfa / Árpád téri játszótér áfa 066020 236 390 Ft 
Ingatlanok beszerzése / Bacsó B. útfelújítás maradvány K62 045120 8 094 434 Ft 
Beruházási áfa / Bacsó útfelújítás áfa 045120 2 185 497 Ft 
Beruházások összesen:  36 110 141 Ft      
 
Felújítások (K7): 
Ingatlanok felújítása / Szükséges int. felújítások K71 091140 -5 895 590 Ft 
Felújítási áfa / Szükséges int. felújítások K74 091140 -1 591 810 Ft    
Ingatlanok felújítása / Ivóvíz hálózat felújítás K71 063080 268 350 019 Ft 
Felújítási áfa / áfa ivóvíz hálózat 063080 72 454 505 Ft 
Felújítások összesen: 333 317 124 Ft 
 
Finanszírozási kiadások (K91): 
Intézményi támogatás  018030 16 450 249 Ft 

Gyáli Bóbita Bölcsőde / szoc. ágazati pótlék 1-4.hó 465 489 Ft 
Gyáli Bóbita Bölcsőde / törzsgárda 2 fő 169 500 Ft 
Gyáli Bóbita Bölcsőde / jub. jutalom 871 384 Ft 
Gyáli Bóbita Bölcsőde / nyári intézmény felújítás 1 870 710 Ft 
Arany J. Közösségi Ház / Böllérfesztivál 3 544 883 Ft 
Arany J. Közösségi Ház / Kultúra Napja 73 975 Ft 
Arany J. Közösségi Ház / Március 15. ünnep 120 000 Ft 
Arany J. Közösségi Ház / Könyvkiadás Értéktár Bizottság 799 988 Ft 
Arany J. Közösségi Ház / többletfeladatok 337 179 Ft 
Arany J. Közösségi Ház / elvonás dupla finanszírozás miatt -12 061 452 Ft 
Városi Egészségügyi Központ / járóbeteg szakellátás  7 204 004 Ft 
Gyáli Tulipán Óvoda / SNI ellátás támogatás 306 081 Ft 
Gyáli Tulipán Óvoda / nyári intézmény felújítás 2 863 695 Ft 
Gyáli Liliom Óvoda / SNI ellátás támogatás 527 716 Ft 
Gyáli Liliom Óvoda / autista csoport miatti létszámbővítés 3 300 000 Ft 
Gyáli Liliom Óvoda / nyári intézmény felújítás 1 950 000 Ft 
Gyáli Tátika Óvoda / jub. jutalom 2 fő 2 691 697 Ft 
Gyáli Tátika Óvoda / SNI ellátás 300 000 Ft 
Gyáli Tátika Óvoda / nyári intézmény felújítás 3 776 200 Ft 
Gyáli Polgármesteri Hivatal / reprezentáció átcsoportosítás -2 660 800 Ft 

ÁHT-n belüli megelőlegezés január 018010 3 818 904 Ft 
ÁHT-n belüli megelőlegezés közfoglalkoztatás 018010 458 343 Ft 
Finanszírozási kiadások összesen: 20 727 496 Ft 
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2. Gyáli Polgármesteri Hivatal 
 
A ) Bevételek 
 
Finanszírozási bevételek (B8): 
Költségvetési maradvány 2021. évi – kötött 018030 7 987 704 Ft 
Költségvetési maradvány – szabad 018030 3 526 617 Ft 
Költségvetési támogatás – reprezentáció átcsop. Önkormányzathoz 018030 -2 660 800 Ft 
Finanszírozási bevételek összesen: 8 853 521 Ft 
 
 
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások (K1): 
Költségvetési maradvány – szabad 011130 3 120 900 Ft 
Reprezentáció – átcsoportosítás Önkormányzathoz P.H. kiránd. 011130 -1 574 803 Ft 
Személyi juttatások összesen:  1 546 097 Ft  
 
Munkaadókat terhelő járulékok (K2): 
Költségvetési maradvány – szabad 011130 405 717 Ft 
Járulék – átcsoportosítás Önkormányzathoz P.H. kirándulás 011130 -660 800 Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:  -255 083 Ft 
 
Dologi kiadások (K3): 
Költségvetési maradvány - kötött 011130 4 853 606 Ft 
Költségvetési maradvány - kötött 011220 83 266 Ft 
Költségvetési maradvány - kötött 031030 40 135 Ft 
Dologi kiadás – átcsoportosítás Önkormányzathoz P.H. kiránd. 011130 -425 197 Ft 
Dologi kiadások összesen:  4 551 810 Ft 
 
Felhalmozási kiadások (K6). 
Költségvetési maradvány – kötött 011130 3 010 697 Ft 
Felhalmozási kiadások összesen:  3 010 697 Ft 
 
 
 
  
3. Intézmények 
 
Gyáli Tulipán Óvoda 
 

K1 Személyi juttatások / SNI ellátás támogatása 1-4. hó 091110 274 020 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / SNI ellátás 091110 32 061 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / SNI támogatás 018030 306 081 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / átcsoportosítás 091110 -64 172 Ft 
K1 Személyi juttatások /átcsoportosítás 091140 64 172 Ft 
K3 Dologi kiadások / átcsoportosítás 091140 2 700 000 Ft 
K3 Dologi kiadások / átcsoportosítás 096015 -2 700 000 Ft 
 
K3 Dologi kiadások / kötött maradvány 091140 3 199 591 Ft 
K3 Dologi kiadások / kötött maradvány 096015 916 532 Ft 
B813 Költségvetési maradvány / kötött maradvány 018030 4 116 123 Ft 
K6 Felhalmozási kiadások / szabad maradvány 091140 3 713 896 Ft 
B813 Költségvetési maradvány / szabad maradvány 018030 3 713 896 Ft 
 
K6 Felhalmozási kiadások / nyári intézmény felújítás 091140 2 863 695 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás  018030 2 863 695 Ft 
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Gyáli Liliom Óvoda 
 

K1 Személyi juttatások / SNI ellátás támogatása 1-4. hó 091110 472 441 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / SNI ellátás 091110 55 275 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / SNI támogatás 018030 527 716 Ft 
 
K3 Dologi kiadások / biztosítói kártérítés 091140 1 278 055 Ft 
B4 Működési bevételek / biztosítói kártérítés 091140 1 278 055 Ft 
 
K3 Dologi kiadások / kötött maradvány 091140 496 581 Ft 
K3 Dologi kiadások / kötött maradvány 096015 1 738 781 Ft 
B813 Költségvetési maradvány / kötött maradvány 018030 2 235 362 Ft 
K6 Felhalmozási kiadások / szabad maradvány 091140 1 323 940 Ft 
B813 Költségvetési maradvány / szabad maradvány 018030 1 323 940 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / autista csoport létszámbővítés 091110 3 300 000 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / autista csoport 018030 3 300 000 Ft 
 
K6 Felhalmozási kiadások / nyári intézmény felújítás 091140 1 950 000 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás  018030 1 950 000 Ft 
 

 
Gyáli Tátika Óvoda 
 

K1 Személyi juttatások / jub. jutalom 2 fő 091110 2 382 033 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jutalom 091110 309 664 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / jub. jutalom 018030 2 691 697 Ft 
 
K3  Dologi kiadások / SNI ellátás támogatása 1-3. hó 091120 300 000 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / SNI támogatás 018030 300 000 Ft 
 
K3 Dologi kiadások / kötött maradvány 091140 1 049 353 Ft 
K3 Dologi kiadások / kötött maradvány 096015 1 824 563 Ft 
K3 Dologi kiadások / kötött maradvány 091120 5 350 Ft 
K3 Dologi kiadások / kötött maradvány 091110 24 075 Ft 
B813 Költségvetési maradvány / kötött maradvány 018030 2 903 341 Ft 
K1 Személyi juttatások / szabad maradvány 091110 3 236 742 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / szabad maradvány 091110 420 777 Ft 
B813 Költségvetési maradvány / szabad maradvány 018030 3 657 519 Ft 
 
K6 Felhalmozási kiadások / nyári intézmény felújítás 091140 3 776 200 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás  018030 3 776 200 Ft 
 

 
Gyáli Bóbita Bölcsőde 
 

K1 Személyi juttatások / törzsgárda  104031 150 000 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda 104031 19 500 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / törzsgárda 018030 169 500 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / ágazati pótlék 1-4. hó 104031 411 937 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék 104031 53 552 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / ágazati pótlék 018030 465 489 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / jub. jutalom 104031 771 136 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jutalom 104031 100 248 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / jub. jutalom 018030 871 384 Ft 
 
K6 Felhalmozási kiadások / nyári intézmény felújítás 104031 1 870 710 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás  018030 1 870 710 Ft 
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K3 Dologi kiadások / kötött maradvány 104031 187 415 Ft 
K3 Dologi kiadások / kötött maradvány 104035 445 557 Ft 
K7 Felhalmozási kiadások / kötött maradvány 104031 879 221 Ft 
B813 Költségvetési maradvány / kötött 018030 1 512 193 Ft 
K7 Felhalmozási kiadások / szabad maradvány 104031 920 047 Ft 
B813 Költségvetési maradvány / szabad 018030 920 047 Ft 
 
 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
 

K1 Személyi juttatások / Böllérfesztivál 082092 292 576 Ft 
K3 Dologi kiadások / Böllérfesztivál 082092 3 239 309 Ft 
K6 Felhalmozási kiadások / Böllérfesztivál 082092 12 998 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / Böllérfesztivál 018030 3 544 883 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / Kultúra Napja 082092 59 974 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / Kultúra Napja 082092 14 001 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / Kultúra Napja 018030 73 975 Ft 
 
K3 Dologi kiadások / Március 15-i ünnepség 082092 120 000 Ft 
B816 Önkormányzati támogatások / Március 15. 018030 120 000 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / többletfeladatok  082092 298 387 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / többletfeladatok 082092 38 792 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / többletfeladatok 018030 337 179 Ft 
 
K3 Dologi kiadások / Értéktár Bizottság könyvkiadás 082092 799 988 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / könyvkiadás 018030 799 988 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / béremelés támogatása EMMI 082092 10 673 851 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / bértámogatás 082092 1 387 601 Ft 
B16 Működési célú támogatás ÁH-n belül / bértámogatás 018030 12 061 452 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / elvonás dupla finanszírozás miatt 082092 -10 673 851 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / elvonás 082092 -1 387 601 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / elvonás 018030 -12 061 452 Ft 
 
K3 Dologi kiadások / kötött maradvány 082092 5 683 103 Ft 
B813 Költségvetési maradvány / kötött maradvány 018030 5 683 103 Ft 
K3 Dologi kiadások / szabad maradvány (gázdíj) 082092 1 684 150 Ft 
K6 Felhalmozási kiadások / szabad maradvány (projector) 082092 1 930 000 Ft 
B813 Költségvetési maradvány / szabad maradvány 018030 3 614 150 Ft 
 
K3 Dologi kiadások / átcsoportosítás 082042 100 000 Ft 
K6 Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás 082092 -100 000 Ft 
 

 
Városi Egészségügyi Központ 
 

K1 Személyi juttatások / Szakrendelés 12-4. hó 072210 805 000 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / Szakrendelés 072210 58 434 Ft 
K3 Dologi kiadások / szakrendelés 072210 6 340 570 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / szakrendelés 018030 7 204 004 Ft 
 
K3 Dologi kiadások / kötött maradvány 072111 103 081 Ft 
K3 Dologi kiadások / kötött maradvány 072112 4 614 732 Ft 
K3 Dologi kiadások / kötött maradvány 072210 1 271 698 Ft 
K3 Dologi kiadások / kötött maradvány 074031 190 922 Ft 
K3 Dologi kiadások / kötött maradvány 074032 504 200 Ft 
K3 Dologi kiadások / kötött maradvány 076010 272 036 Ft 
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K7 Felhalmozási kiadások / kötött maradvány 074031 1 209 040 Ft 
K7 Felhalmozási kiadások / kötött maradvány 076010 789 940 Ft 
B813 Költségvetési maradvány / kötött 018030 8 955 649 Ft 
K1 Személyi juttatások / szabad maradvány 074031 8 763 073 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / szabad maradvány 074031 1 139 200 Ft 
B813 Költségvetési maradvány / szabad 018030  9 902 273 Ft 
 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Az előterjesztést készítette:  Bedzsó Piroska irodavezető-helyettes 
     
Az előterjesztést ellenőrizte:  Mitku-Orosz Krisztina irodavezető  
 
 
Gyál, 2022. május 27. 
 
 
 
 
 

           Pápai Mihály 
            Polgármester  
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
nemzeti vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetésének módosításáról az alábbiakat rendeli el: 

1. § 

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti 
vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének   
bevételi főösszegét 7 417 834 447 Ft-ban,   
kiadási főösszegét 7 417 834 447 Ft-ban   
állapítja meg az 1. melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.” 

2. § 

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
nemzeti vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép. 

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
nemzeti vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. 
melléklet lép. 

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
nemzeti vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. 
melléklet lép. 

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
nemzeti vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. 
melléklet lép. 

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
nemzeti vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. 
melléklet lép. 
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(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
nemzeti vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. 
melléklet lép. 

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
nemzeti vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. 
melléklet lép. 

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
nemzeti vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. 
melléklet lép. 

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
nemzeti vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. 
melléklet lép. 

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
nemzeti vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. 
melléklet lép. 

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
nemzeti vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. 
melléklet lép. 

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
nemzeti vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. 
melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. július 4-én lép hatályba.  



 1. melléklet
adatok Ft-ban

B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 6 416 949 185 7 168 795 109
     Működési célú bevételek 4 295 224 074 4 555 295 113
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1 472 710 954 1 619 973 543
        Közhatalmi bevételek 2 519 180 000 2 519 180 000
        Működési bevétel 303 333 120 416 141 570
        Működési célú átvett pénzeszközök 0 0

     Felhalmozási célú bevételek 258 863 233 278 363 233
        Felhalmozási célú önk. támogatás 0 0
        Felhalmozási bevétel 194 163 233 213 663 233
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 64 700 000 64 700 000

    Finanszírozási bevételek 1 862 861 878 2 335 136 763

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 26 989 714 38 504 035
     Működési célú bevételek 26 989 714 26 989 714
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 0
        Intézményi működési bevétel 26 989 714 26 989 714
    Felhalmozási célú bevételek
    Finanszírozási bevételek 0 11 514 321

3. Intézmények bevételei 148 658 200 210 535 303
     Működési célú bevételek 148 658 200 161 997 707
        Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 89 575 000 101 636 452
        Intézményi működési bevétel 59 083 200 60 361 255
     Felhalmozási célú bevételek 0 0
     Finanszírozási bevételek 0 48 537 596

B e v é t e l e k összesen: 6 592 597 099 7 417 834 447

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 4 515 788 216 5 251 183 891
     Működési célú kiadások 2 592 746 992 2 954 438 155
        Személyi juttatások 89 942 417 91 704 220
        Munkaadókat terhelő járulékok 20 437 313 21 136 863
        Dologi kiadások 396 886 033 582 780 248
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 950 000 29 375 000
        Egyéb működési célú kiadások 2 059 531 229 2 229 441 824

      Felhalmozási célú kiadások 1 864 132 786 2 233 560 051
         Beruházások 1 843 025 386 1 879 135 527
         Felújítások 21 107 400 354 424 524
         Egyéb felhalmozási kiadások 0 0

      Finanszírozási kiadások 58 908 438 63 185 685

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 559 980 372 568 833 893
     Működési célú kiadások 549 577 032 555 419 856
         Személyi juttatások 352 336 437 353 882 534
         Munkaadókat terhelő járulékok 55 984 811 55 729 728
         Dologi kiadások 141 255 784 145 807 594
    Felhalmozási célú kiadások 10 403 340 13 414 037
    Finanszírozási kiadások 0 0

3. Intézmények kiadásai 1 516 828 511 1 597 816 663
     Működési célú kiadások 1 448 367 338 1 508 215 803
         Személyi juttatások 971 671 680 992 888 999
         Munkaadókat terhelő járulékok 133 994 769 136 236 273
         Dologi kiadások 342 700 889 379 090 531
      Felhalmozási kiadások 68 461 173 89 600 860
      Finanszírozási kiadások 0 0

K i a d á s o k összesen: 6 592 597 099 7 417 834 447

2022. évi eredeti 
ei.

M e g n e v e z é s
2022. 06. hó mód. 

ei.

2022. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt 
előirányzatonként



2. melléklet
adatok Ft-ban

4 295 224 074 4 555 295 113

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1 1 472 710 954 1 619 973 543
Önkormányzatok működési támogatása B11 1 472 710 954 1 619 973 543
          Támogatások 1 472 710 954 1 619 973 543

Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B16 0 0

Közhatalmi bevételek B3 2 519 180 000 2 519 180 000
Vagyoni típusú adók B34 308 000 000 308 000 000
                Építményadó 308 000 000 308 000 000
                ebből: letéti 5 000 000 5 000 000
Termékek és szolgáltatások adói B35 2 200 000 000 2 200 000 000
                Iparűzési adó 2 200 000 000 2 200 000 000
                ebből: letéti 0 0

               Gépjárműadó 0 0
Egyéb közhatalmi bevételek B36 11 180 000 11 180 000
               Mezőőri járulék 50 000 50 000
               Helyi adóbírság, pótlék 4 500 000 4 500 000
                Egyéb közhatalmi bevétel(behajtási ,közterület h.) 5 150 000 5 150 000
               Talajterhelési díj 900 000 900 000
               Közigazgatási, hulladékgazdálkodási bírság,egyéb közhatalmi bevétel 580 000 580 000

Működési bevételek B4 303 333 120 416 141 570
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B402
Szolgáltatási  bevételek B402 179 488 357 179 778 357
   Bérleti díj Mezőhúsgép 4 800 000 4 800 000
   Bérleti díj Navax 3 622 068 3 622 068
   F.C.C. kompenzációs jut. 120 000 000 120 000 000
   Bérleti díj DPMV Zrt. (közműhálózat) 600 000 600 000
   Bérleti díj Eisberg Kft. 2 320 728 2 320 728
   Bérleti díj Cetin Hungary Zrt 2 500 000 2 500 000
   Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. 2 956 804 2 956 804
   Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt 3 174 286 3 174 286
   Bérleti díj  Eötvös szolgálati lakás 180 000 180 000
   Bérleti díj Digi Távközlési és Szolg Kft. 3 316 928 3 316 928
   Bérleti díj F.C.C. (régi kukásautó) 2 158 824 2 158 824
   Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) 13 492 588 13 492 588
   Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület 281 108 281 108
   Bérleti díj Milano sunset 358 884 358 884
   Bérleti díj GY.T.H. irodahelyiség 490 000 490 000
   Üzemeltetési díj (Sportcsarnok és szálloda) 1 953 100 1 953 100
   Bérleti díj Mária Rádió 500 000 500 000
   Bérleti díj Véraq Kft 600 000 600 000
   Csatorna hozzájárulás 0 0
   Vállalkozói park bérleti díj 16 183 039 16 183 039
   Bérleti díj Hiteles Kft. 0 290 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 15 962 007 15 962 007
Tulajdonosi bevételek B404 0 0
Ellátási díjak B405 35 633 590 35 633 590
   Általános iskolák étkezési bevételei 35 633 590 35 633 590
               -Ady Endre Általános Iskola 19 274 595 19 274 595
               -Bartók Béla Általános Iskola 8 788 425 8 788 425
               -Zrínyi Miklós Általános Iskola 7 308 795 7 308 795
              - Diétás közétkeztetés 261 775 261 775
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 67 249 166 72 592 466
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 107 175 150
Kamatbevételek B408 5 000 000 5 000 000
Kártérítés B410 0 0
Egyéb működési bevétel B411 0 0

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi bevételei 

Gyál Város Önkormányzat

Működési célú bevételek

M e g n e v e z é s
2022.évi eredeti 

ei.



2. melléklet
adatok Ft-ban
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mód. ei.
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M e g n e v e z é s
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Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0

Felhalmozási célú bevételek 258 863 233 278 363 233

Felhalmozási célú önkormányzati támog. B2 0 0

Felhalmozási bevétel B5 194 163 233 213 663 233
      Ingatlanok értékesítése B52 194 163 233 213 663 233

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívűlről B7 64 700 000 64 700 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B74 0 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B75 64 700 000 64 700 000
     Egyéb  felhalmozási c.átvett pénzeszköz 64 700 000 64 700 000

B8 1 862 861 878 2 335 136 763
      Maradvány igénybevétele B813 1 862 861 878 2 330 859 516
      ÁHT-n belüli megelőlegezés 0 4 277 247

Önkormányzat bevételei összesen: 6 416 949 185 7 168 795 109

Finanszírozási bevételek



3. melléklet
adatok Ft-ban

2. sz. 1.1  A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 440 144 066 448 658 962

Általános támogatás (1.1.) 440 144 066 448 658 962

2. sz.

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B112 605 017 950 675 500 200
1.2.1.1.Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 
segítők bértámogatása

II.2. Óvodaműködtetési támogatás (1.2.1.1.) 90 090 000 106 470 000
1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása 351 486 450 380 507 670
1.2.3. Kieg.támogatás ped.és a ped.szakképz.rendelkező segítők min.adódó többl. 11 664 000 12 627 630

1.2.5.1. Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása 
szakképz nem rendelkezők 146 916 000 170 632 000

1.2.5.2.Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása 
szakképz  rendelkezők 4 861 500 5 262 900
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó 
többletkiadásokhoz 0 0

2. sz.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása B113 372 584 657 440 850 100

1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása 121 016 377 142 057 497
       1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat 31 298 312 37 441 262
       1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ 23 572 047 29 548 217
      1.3.2.3.1. szociális étkezés 6 441 950 7 011 950
       1.3.2.4.1. Szociális segítés 50 000 50 000
       1.3.2.4.3. Személyi gondozás társulás által történő feladatellátás 34 683 600 42 145 600
       1.3.2.6.1. időskorúak nappali intézményi ellátása 2 256 300 2 826 300
       1.3.2.8.1. demens személyek nappali intézményi ellátása 2 997 840 3 317 840
       III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 19 716 328 19 716 328

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 124 840 000 151 389 600
       1.3.3.1.1.  Felsőfokú végzettségű gyermeknevelők, szaktanácsadók bértámog. 15 300 000 20 972 100
        1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknev., szaktan. Bértámogatása 74 550 000 95 427 500
        1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás 34 990 000 34 990 000

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 126 728 280 130 392 467
        1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása 77 313 720 85 491 498
         1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 49 130 130 44 616 539
        1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása 284 430 284 430

Ágazati pótlék 0 17 010 536

2. sz. 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 54 964 281 54 964 281
        1.5.2. Települési önkorm.nyilv.könyvtári és közművelődési feladatainak tám. 54 964 281 54 964 281

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 1 472 710 954 1 619 973 543

2022. évi 
megalapozó 
felmérés + 

pótelőirányzatok

Gyál Város Önkormányzat
2022. évi  támogatásai

2022. évi 
megalapozó 

felmérés
Kv.tvr.     
mell.

Megnevezés



4. melléklet
adatok Ft-ban

Rovat-
szám

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó mód. 
ei.

Személyi juttatások K1 89 942 417 91 704 220

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 6 000 000 6 000 000

    Közmunka foglalkoztatás K1101 6 000 000 6 000 000
Külső személyi juttatások K12 83 942 417 85 704 220

    Polgármester, alpolgármester alapilletménye K121 22 230 000 22 230 000
    Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K121 440 624 440 624
    Költség térítés K121 3 334 500 3 334 500

    Képviselők tiszteletdíja K121 27 831 180 27 831 180
    Állományba nem tartozó megbízási díja K123 3 200 000 3 200 000
    Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez.) K123 26 906 113 28 667 916

Munkaadókat terhelő járulékok K2 20 437 313 21 136 863
    Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 8 427 438 8 466 188
    Szoc. Hozzájár.( Egészségügyi hozzájárulás %-os) 5 683 156 5 989 956
    Munkáltatói személyi jövedelamadó 6 326 719 6 680 719

Dologi kiadások K3 396 886 033 582 780 248
Készletbeszerzés K31 34 940 000 34 940 000
    Üzemeltetési anyagok K31 34 940 000 34 940 000
         Hajtó- és kenőanyag K312 1 440 000 1 440 000
         Munka és védőruha K312 100 000 100 000
         Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés K312 33 400 000 33 400 000

Kommunikációs szolgáltatások K32 2 360 000 2 360 000

    Informatikai szolgáltatás igénybevétele K321 2 360 000 2 360 000

Szolgáltatási kiadások K33 188 200 163 326 544 667

    Közüzemi díjak K331 23 300 000 26 469 103

          Közvilágítás K331 17 300 000 17 300 000
          Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K331 6 000 000 9 169 103
    Vásárolt élelmezés K332 91 125 690 95 681 036

                 - Ady Endre Á.I. 38 956 005 40 480 475
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 24 125 850 25 808 757
                 - Bartók Béla Á.I. 25 450 265 26 626 711
                 - Nyári gyermekétkeztetés 1 350 000 1 350 000
                 - diétás étkeztetés 1 243 570 1 415 093
    Bérleti és lízingdíjak K333 150 000 213 000
    Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K334 5 683 500 134 994 118
    Közvetített szolgáltatások K335 15 962 007 16 998 444
    Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336 0 0
    Egyéb szolgáltatások K337 51 978 966 52 188 966

          Biztosítási díjak K337 5 678 766 5 678 766
          Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K337 8 050 000 8 050 000
          Szállítási szolgáltatás K337 3 358 800 3 358 800
          Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K337 34 891 400 35 101 400

Megnevezés

Gyál Város Önkormányzat
2022. évi működési célú kiadások



4. melléklet
adatok Ft-ban
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szám
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ei.
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ei.

Megnevezés

Gyál Város Önkormányzat
2022. évi működési célú kiadások

Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások K34 28 638 192 30 243 392
    Kiküldetések kiadásai K341 0 0
    Reklám és propaganda kiadások K342 28 638 192 30 243 392

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 142 747 678 188 692 189

    Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 70 231 079 108 610 590
    Fizetendő általános forgalmi adó K352 63 062 599 68 327 599
    Kamatkiadások K353 625 000 625 000
    Egyéb dologi kiadások K355 8 829 000 11 129 000

          Kártérítések K355 300 000 300 000
          Egyéb különféle dologi kiadások K355 8 529 000 10 829 000

K4 25 950 000 29 375 000
Családi támogatások K42 0 0
Egyéb nem intézményi ellátások K48 25 950 000 29 375 000
    Lakhatási támogatás 600 000 645 000
    Települési támogatás 13 000 000 13 000 000
    Köztemetés 1 500 000 1 500 000
    Beiskolázási segély 100 000 100 000
    Szociális tanulmányi ösztöndíj 400 000 430 000
    Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program) 10 350 000 10 350 000
    Egyetemista program 3 350 000

Egyéb működési célú kiadások K5 2 059 531 229 2 229 441 824
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K5021 0 141 036
Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései K5022 631 010 648 631 010 648
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506 256 204 846 280 597 510
    "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. 252 536 366 276 308 880

                           - tagdíj 745 110 745 110
                           - működési hozzájárulás 130 774 879 116 961 226
                           - normatív támog. 121 016 377 142 057 497
                           - egyéb (ágazati pótlék, stb.) 0 16 545 047
     Bursa Hungarica 2 675 000 2 675 000
     Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj 745 110 1 365 260

                FAÖT tagdíj 248 370 248 370
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre K508 0 0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K512 363 038 130 394 231 655
    Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 2 547 050 2 547 050
    Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 4 000 000 4 000 000
    Gyáli Fúvószenekar támogatása 500 000 500 000
    BKSE és sportpálya működési támogatás 34 000 000 34 000 000
    Polgármester által felhaszn.keret 10 000 000 10 000 000
    Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 272 209 000 273 170 525
    Volánbusz buszjáratok 38 482 080 38 482 080
    FEGY támogatása 1 200 000 1 200 000
    Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása 100 000 100 000
    Bundás Barát Egyesület támogatása 0 1 000 000
    "Tiszta udvar, rendes ház" program 0 500 000
    Iskolai alapítványok támogatása 0 2 000 000
    Gyál Városgazda Kft. Tőkevisszapótlás 0 26 732 000
Tartalékok K513 809 277 605 923 460 975
    Általános tartalék 5 000 000 159 954 338
    Céltartalék 804 277 605 763 506 637

Ellátottak pénzbeli juttatásai



5. melléklet
adatok Ft-ban

Civil szervezetek támogatása 19 000 000 19 000 000
     Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 6 000 000 6 000 000
     Ifjúsági és Sport  Bizottság 10 000 000 10 000 000
     Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 3 000 000 3 000 000

8 890 000 8 890 000

Közbiztonság támogatása 1 200 000 1 200 000

Nyári napközis tábor 3 500 000 3 500 000

Iskolai alapítványok támogatása 2 000 000 0

Városi rendezvények 900 000 900 000

100 000 000 96 261 142

Város által alapított díjak 3 288 750 3 288 750

Díszpolgári cím adományozása 1 000 000 1 000 000

Gyáli Egyetemista program 6 250 000 2 900 000

1 000 000 0

Pályázati pénzeszközök 4 600 000 4 600 000
     ebből: közművelődési támogatás 3 000 000 3 000 000
       ebből: könyvtári támogatás 1 600 000 1 600 000

Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) 36 260 973 32 528 392

SNI gyerekek ellátása 2 500 000 1 366 203

Hóeltakarítás 961 525 0

Pályázattól függő beruházások önrésze 50 000 000 50 000 000

Közút karbantartás 26 670 000 26 670 000

66 474 049 66 474 049

5 000 000 5 000 000

Járóbeteg szakellátás 28 700 000 21 495 996

Honlapok kialakítása, frissítése 3 000 000 3 000 000

3 321 838 2 984 659

10 000 000 10 000 000

3 175 000 3 175 000

1 500 000 1 500 000

3 300 000 0

12 000 000 12 000 000

1 000 000 1 000 000

397 485 470 540 470

800 000 12

Biztonságos kerékpároktatás bevezetése ált. iskolákba 500 000 500 000

Maradvány 2021. 383 731 964
Környezetvédelmi számla egyenleg 2 009 599
Víziközmű számla egyenleg 3 429 400
Csatorna számla egyenleg 7 222 220
Lakás számla egyenleg 2 894 000
Építéshatósági számla egyenleg 2 107 821
Letéti számla egyenleg 36 701 064
Kötött maradvány 54 907 081
Szabad maradvány 274 460 779

Céltartalék összesen: 804 277 605 763 506 637
  

Általános tartalék 5 000 000 159 954 338

Értéktár bizottság 

Megnevezés
2022. évi 
eredeti ei.

TAO pályázat II. félévi önrész

Intézmények egyéb pótlékok

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Parkgondozás

2022. 06. hó 
mód. ei.

Gyál Város Önkormányzat

2022. évi cél- és általános tartaléka

Ivóvízhálózat felújítás, tisztítás

Jubiláló egyesületek, intézmények támogatása

Faültetés---környezetvédelmi alap

Ivartalanítási akció

Arany János Közösségi Ház többletfeladatok

Jubileumi Városi rendezvények

Gyermekek átmeneti otthona ellátás díja---igénybevétel esetén

Közüzemi díjak emelkedésére elkül. Összeg

Liliom óvoda SNI csoport 

Hulladékgyűtő akció lakosság részére



6. melléklet
adatok Ft-ban

Beruházások K6 1 843 025 386 1 879 135 527
1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) 1 451 201 091 1 483 208 474
Immateriális javak beszerzése K61 156 029 162 161 188 162
   Gördülő fejlesztési terv 600 000 600 000
   Természetvédelmi terület kezelési terv idősotthon 435 000 435 000
   Járdafejlesztési koncepció 199 000 699 000
   Idősek Otthona tanulmány, engedélyezési-, kiviteli terv 95 500 000 95 500 000
   Gyál, Városközpont engedélyezési és kiviteli  terve 46 165 000 46 165 000
   Energia megtakarítási intézkedési terv 360 000 360 000
   Közvilágítás tervezése 2 820 162 2 820 162
   Fenntartható Városfejlesztési stratégia 9 450 000 9 450 000
   Vállalkozói park --elmű -átadás terv, szabványosítás 500 000 500 000
   Némediszőlő terv 0 4 659 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése K62 1 155 416 499 1 181 917 595
   Életfa projekt tájépítés 2 000 000 2 000 000
   Termelői kút létesítése 60 000 000 60 000 000
   Újtemető parkoló rendezése 2 362 205 2 362 205
   Gyál-alsó vasútállomás 946 320 946 320
   Parképítések 1 054 476 676 1 053 976 676
   Gyalogátkelők 9 486 613 10 023 312
   Útfelújítás 22 609 685 22 609 685
   Tátika pálya öntöző rendszer kiépítése 1 000 000 1 000 000
   Parkokba 3 db wc 2 035 000 2 035 000
   Ady sporttelep (wpc burkolat javítása, stb) 500 000 1 182 465
   Bacsó B. útfelújítás 0 8 094 434
   Árpád téri játszótér 0 875 520
   Tátika Óvoda 0 311 978
   Ingatlan vásárlás 0107/8 hrsz 0 16 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 139 755 430 140 102 717
   Közvilágítási eszközök beszerzése 122 880 000 122 880 000
   Önk épület bojler csere (Somogyi 1) 196 850 196 850
   Tablet beszerzése képviselők részére 2022-külső biz tagok 660 000 660 000
   Tablet beszerzése Ady E. ált isk smart school 7 500 000 7 500 000
    Életmentő defib. Beszerzése 500 000 500 000
   Kamerarendszer bővítése, fejlesztése 5 750 000 5 750 000
   Árpád játszótér, napvitorla létesítése 1 038 000 1 038 000

        Árpád téri játszótér gumiburkolat 875 520 875 520
   Kálvin tér lámpa, kamera 355 060 355 060
   Tátika Óvoda eszközök 0 347 287
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 0

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 0 0
Beruházási Áfa K67 391 824 295 395 927 053

Felújítások K7 21 107 400 354 424 524
Ingatlanok felújítása K71 16 620 000 279 074 429
   Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 10 620 000 4 724 410
   Tolózár tűzcsapok felújítása 6 000 000 6 000 000
   Ivóvíz hálózat felújítása 0 268 350 019

Felújítási áfa K74 4 487 400 75 350 095

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 0

Finanszírozási kiadások K9 1 960 069 407 1 980 796 903
    Költségvetési támogatások 1 901 160 969 1 917 611 218
        Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 532 990 658 530 329 858
        Gyál Város intézményeinek támogatása 1 368 170 311 1 387 281 360
   ÁHT-n belüli megelőlegezések 58 908 438 63 185 685
   Betétlekötés

2022. 06. hó mód. 
ei.

Gyál Város Önkormányzat
2022. évi felhalmozási  és finanszírozási célú kiadások

2022. évi eredeti 
ei.

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s



7. melléklet
adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2022.évi  kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó mód. 
ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó mód. 
ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó mód. 
ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

6 520 600 113 695 750 0 0 234 362 703 239 996 003 1 472 710 954 1 619 973 543 0 0 0 0 0 0
Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1 472 710 954 1 619 973 543
Közhatalmi bevételek 5 230 000 5 230 000
Intézményi működési bevételek 1 290 600 108 465 750 234 362 703 239 996 003
Működési célú pénzeszköz átvétel

0 0 0 0 258 863 233 278 363 233 0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel 194 163 233 213 663 233
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 64 700 000 64 700 000

4 277 247 1 862 861 878 2 330 859 516

6 520 600 113 695 750 0 0 493 225 936 518 359 236 1 472 710 954 1 624 250 790 0 0 1 862 861 878 2 330 859 516 0 0

1 007 759 628 1 162 268 480 0 0 41 946 027 42 242 641 0 141 036 631 010 648 631 010 648 253 529 846 277 922 510 6 780 000 6 780 000
Személyi juttatások 83 942 417 85 704 220 6 000 000 6 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok 19 657 313 20 356 863 780 000 780 000
Dologi kiadások 94 882 293 104 014 422 13 989 027 14 285 641
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások 809 277 605 952 192 975 27 957 000 27 957 000 141 036 631 010 648 631 010 648 253 529 846 277 922 510

2 057 400 2 057 400 0 0 8 505 000 25 005 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Beruházások 2 057 400 2 057 400 885 000 17 385 000
Felújítások 7 620 000 7 620 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások

58 908 438 63 185 685 1 901 160 969 1 917 611 218

1 009 817 028 1 164 325 880 0 0 50 451 027 67 247 641 58 908 438 63 326 721 631 010 648 631 010 648 2 154 690 815 2 195 533 728 6 780 000 6 780 000

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

018030018020018010013350

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

011140011130 041233



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

7. melléklet
adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2022.évi  kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

0 0 2 278 670 2 278 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 278 670 2 278 670

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 278 670 2 278 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 40 951 250 41 522 274 12 719 000 13 680 525 24 952 000 24 952 000 0 0 6 350 192 6 350 192 28 956 000 29 406 926

2 469 170 3 040 194 22 225 000 22 225 000 6 350 192 6 350 192 28 956 000 29 406 926

38 482 080 38 482 080 12 719 000 13 680 525 2 727 000 2 727 000
44 015 029 60 893 497 1 201 826 1 201 826 0 635 000 0 0 0 0 191 916 050 191 916 050 160 090 132 160 090 132
44 015 029 60 893 497 1 201 826 1 201 826 635 000 191 916 050 191 916 050 160 090 132 160 090 132

44 015 029 60 893 497 42 153 076 42 724 100 12 719 000 14 315 525 24 952 000 24 952 000 0 0 198 266 242 198 266 242 189 046 132 189 497 058

061030051030045160045140045120 064010062020



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

7. melléklet
adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2022.évi  kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó mód. 
ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

0 0 15 146 488 15 146 488 0 0 0 0 0 0 0 0

15 146 488 15 146 488

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 15 146 488 15 146 488 0 0 0 0 0 0 0 0

65 664 000 69 659 876 49 146 489 49 858 025 4 265 676 4 265 676 3 047 050 3 047 050 14 100 000 15 100 000 6 119 000 6 119 000 0 0

3 810 000 7 805 876 15 146 489 15 858 025 4 265 676 4 265 676

61 854 000 61 854 000 34 000 000 34 000 000 3 047 050 3 047 050 14 100 000 15 100 000 6 119 000 6 119 000
1 422 222 449 1 421 587 449 635 000 1 501 730 0 0 0 0 0 0 13 487 400 6 753 033
1 422 222 449 1 421 587 449 635 000 1 501 730 753 033

13 487 400 6 000 000

1 487 886 449 1 491 247 325 49 781 489 51 359 755 4 265 676 4 265 676 3 047 050 3 047 050 14 100 000 15 100 000 6 119 000 6 119 000 13 487 400 6 753 033

081043081030066010 013320084032084031 091140



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

7. melléklet
adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2022.évi  kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó mód. 
ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

0 0 45 254 659 45 254 659 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 2 513 950 000 2 513 950 000 0 0

2 513 950 000 2 513 950 000
45 254 659 45 254 659 5 000 000 5 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 45 254 659 45 254 659 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 2 513 950 000 2 513 950 000 0 0

115 935 460 118 070 656 202 464 126 208 225 306 0 0 1 714 500 1 738 608 72 389 200 75 814 200 0 0 0 0

44 320 460 45 955 656 114 015 126 119 776 306 0 0 1 714 500 1 738 608 43 764 200 43 764 200
25 950 000 29 375 000

71 615 000 72 115 000 88 449 000 88 449 000 2 675 000 2 675 000
20 002 500 21 114 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 002 500 21 114 410

135 937 960 139 185 066 202 464 126 208 225 306 0 0 1 714 500 1 738 608 72 389 200 75 814 200 0 0 0 0

104037900060096015066020 052080900020107060



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

7. melléklet
adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2022.évi  kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi eredeti 
ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 295 224 074 4 555 295 113
1 472 710 954 1 619 973 543
2 519 180 000 2 519 180 000

303 333 120 416 141 570
0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 863 233 278 363 233
0 0

194 163 233 213 663 233
64 700 000 64 700 000

1 862 861 878 2 335 136 763

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 416 949 185 7 168 795 109

2 946 900 2 946 900 0 0 0 0 0 163 315 626 0 0 2 592 746 992 2 954 438 155
89 942 417 91 704 220
20 437 313 21 136 863

977 900 977 900 163 315 626 396 886 033 582 780 248
25 950 000 29 375 000

1 969 000 1 969 000 2 059 531 229 2 229 441 824
0 0 0 0 0 0 0 340 804 524 0 0 1 864 132 786 2 233 560 051

1 843 025 386 1 879 135 527
340 804 524 21 107 400 354 424 524

0 0
1 960 069 407 1 980 796 903

2 946 900 2 946 900 0 0 0 0 0 504 120 150 0 0 6 416 949 185 7 168 795 109

051050 Cofog összesen041140063080086010041280



8. melléklet
adatok Ft-ban

559 980 372 568 833 893

26 989 714 26 989 714
Működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 0
Működési bevételek 26 989 714 26 989 714
Közhatalmi bevétel 0 0

0 0

532 990 658 541 844 179
Irányító szervi támogatás 532 990 658 530 329 858
Maradvány igénybevétel 11 514 321

559 980 372 568 833 893

549 577 032 555 419 856
Személyi juttatások 352 336 437 353 882 534
Munkaadókat terhelő járulékok 55 984 811 55 729 728
Dologi kiadások 141 255 784 145 807 594

Felhalmozási célú kiadások 10 403 340 13 414 037

0 0Finanszírozási kiadások

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

M e g n e v e z é s

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Működési célú bevételek

2022. 06. hó 
mód. ei.

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2022. évi bevételei és kiadásai

2022. évi eredeti 
ei.

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei



9. melléklet
adatok Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2022. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

Működési bevételek 25 275 214 25 275 214 0 0 0 0 0 0 1 714 500 1 714 500 0 0 0 0 26 989 714 26 989 714
Közhatalmi bevételek 0 0
Működési célú bev. ÁH-n belül
Működési bevételek 25 275 214 25 275 214 1 714 500 1 714 500 26 989 714 26 989 714

0 0
Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 532 990 658 541 844 179 0 0 532 990 658 541 844 179
Irányíró szervi támogatás 532 990 658 530 329 858 532 990 658 530 329 858
Maradvány 11 514 321 0 11 514 321

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 25 275 214 25 275 214 0 0 0 0 0 0 1 714 500 1 714 500 532 990 658 541 844 179 0 0 559 980 372 568 833 893

Működési kiadások 474 985 738 480 705 161 40 967 512 41 050 778 0 40 135 7 847 400 7 847 400 2 925 500 2 925 500 0 0 22 850 882 22 850 882 549 577 032 555 419 856
Személyi juttatások 298 538 146 300 084 243 32 592 158 32 592 158 4 000 000 4 000 000 2 075 400 2 075 400 15 130 733 15 130 733 352 336 437 353 882 534
Munkaadókat terhelő járulékok 48 450 003 48 194 920 4 354 913 4 354 913 520 000 520 000 240 500 240 500 2 419 395 2 419 395 55 984 811 55 729 728
Dologi kiadások 127 997 589 132 425 998 4 020 441 4 103 707 40 135 3 327 400 3 327 400 609 600 609 600 5 300 754 5 300 754 141 255 784 145 807 594
Felhalmozási kiadások 10 403 340 13 414 037 10 403 340 13 414 037

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 485 389 078 494 119 198 40 967 512 41 050 778 0 40 135 7 847 400 7 847 400 2 925 500 2 925 500 0 0 22 850 882 22 850 882 559 980 372 568 833 893

COFOG összesen031030018030016030016010031030011220011130



10. melléklet
adatok Ft-ban

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó mód. 
ei.

B e v é t e l e k

6 120 540 6 120 540 5 891 380 7 169 435 2 124 760 2 124 760 19 500 000 31 561 452 112 499 000 112 499 000 2 522 520 2 522 520 148 658 200 161 997 707

      Int. működési bevételek 6 120 540 6 120 540 5 891 380 7 169 435 2 124 760 2 124 760 19 500 000 19 500 000 22 924 000 22 924 000 2 522 520 2 522 520 59 083 200 60 361 255

     Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 0 0 0 0 0 0 0 12 061 452 89 575 000 89 575 000 0 0 89 575 000 101 636 452
OEP támogatás 89 575 000 89 575 000 89 575 000 89 575 000

12 061 452

264 890 154 275 889 949 249 517 881 258 854 899 343 107 559 356 436 316 160 765 161 162 876 987 141 058 360 167 120 286 208 831 196 214 640 519 1 368 170 311 1 435 818 956

Önkormányzati támogatás 264 890 154 268 059 930 249 517 881 255 295 597 343 107 559 349 875 456 160 765 161 153 579 734 141 058 360 148 262 364 208 831 196 212 208 279 1 368 170 311 1 387 281 360
7 830 019 3 559 302 6 560 860 9 297 253 18 857 922 2 432 240 0 48 537 596

B e v é t e l e k összesen: 271 010 694 282 010 489 255 409 261 266 024 334 345 232 319 358 561 076 180 265 161 194 438 439 253 557 360 279 619 286 211 353 716 217 163 039 1 516 828 511 1 597 816 663

K i a d á s o k

270 113 494 274 535 698 252 490 293 259 831 426 337 123 765 346 676 322 163 267 061 175 597 341 223 528 769 247 591 715 201 843 956 203 983 301 1 448 367 338 1 508 215 803
      Személyi juttatások 192 276 367 192 550 387 185 216 497 188 988 938 246 897 228 252 516 003 74 914 885 75 565 822 123 793 397 133 361 470 148 573 306 149 906 379 971 671 680 992 888 999

      Munkaadókat terhelő járulékok 27 825 463 27 857 524 26 777 587 26 832 862 33 713 719 34 444 160 9 292 850 9 345 643 15 279 893 16 477 527 21 105 257 21 278 557 133 994 769 136 236 273

      Dologi kiadások 50 011 664 54 127 787 40 496 209 44 009 626 56 512 818 59 716 159 79 059 326 90 685 876 84 455 479 97 752 718 32 165 393 32 798 365 342 700 889 379 090 531

897 200 7 474 791 2 918 968 6 192 908 8 108 554 11 884 754 16 998 100 18 841 098 30 028 591 32 027 571 9 509 760 13 179 738 68 461 173 89 600 860

K i a d á s o k összesen: 271 010 694 282 010 489 255 409 261 266 024 334 345 232 319 358 561 076 180 265 161 194 438 439 253 557 360 279 619 286 211 353 716 217 163 039 1 516 828 511 1 597 816 663

Gyáli Liliom ÓvodaGyáli Tulipán Óvoda

Intézmények 2022. évi bevételei és kiadásai

ÖsszesenGyáli Bóbita BölcsődeVárosi Egészségügyi Központ
Arany János Közösségi Ház 

és Városi Könyvtár
Gyáli Tátika Óvoda

Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Finanszírozási bevétel 

Pénzmaradvány igénybevétel

Működési célú támogatások

Működési kiadások



11.  melléklet
adatok Ft-ban

Intézmények 2022.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

15 423 000 15 423 000 6 705 000 6 705 000 796 000 796 000 0 0 0 0 0 0 900 000 900 000

    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
    Intézményi működési bevételek 15 423 000 15 423 000 6 705 000 6 705 000 796 000 796 000 900 000 900 000
Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen: 15 423 000 15 423 000 6 705 000 6 705 000 796 000 796 000 0 0 0 0 0 0 0 0 900 000 900 000

6 001 800 6 104 881 62 182 171 66 796 903 5 029 000 13 504 702 64 406 745 74 499 940 29 875 650 30 379 850 56 033 403 56 305 439 0 100 000 20 483 523 20 483 523
      Személyi juttatások 805 000 53 052 001 61 815 074 24 866 814 24 866 814 45 874 582 45 874 582 14 757 280 14 757 280
      Munkaadókat terhelő járulékok 58 434 6 517 921 7 657 121 3 122 706 3 122 706 5 639 266 5 639 266 1 803 855 1 803 855
      Dologi kiadások 6 001 800 6 104 881 62 182 171 66 796 903 5 029 000 12 641 268 4 836 823 5 027 745 1 886 130 2 390 330 4 519 555 4 791 591 100 000 3 922 388 3 922 388

3 810 000 3 810 000 19 050 000 19 050 000 1 009 091 2 218 131 6 159 500 6 949 440

K i a d á s o k összesen: 9 811 800 9 914 881 62 182 171 66 796 903 24 079 000 32 554 702 65 415 836 76 718 071 29 875 650 30 379 850 62 192 903 63 254 879 0 100 000 20 483 523 20 483 523

082044

Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

082042076010074032074031072210072112072111



    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
    Intézményi működési bevételek
Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

11.  melléklet
adatok Ft-ban

Intézmények 2022.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

4 000 000 4 000 000 14 600 000 14 600 000 0 0 0 0 36 000 1 314 055 14 100 680 14 100 680 0 0

4 000 000 4 000 000 14 600 000 14 600 000 36 000 1 314 055 14 100 680 14 100 680

4 000 000 4 000 000 14 600 000 14 600 000 0 0 0 0 36 000 1 314 055 14 100 680 14 100 680 0 0

16 296 161 16 296 161 126 487 377 138 717 657 0 0 386 823 580 397 266 496 29 054 526 29 359 876 357 113 043 365 900 795 86 736 403 88 516 279 190 937 688 192 631 476
1 546 200 1 546 200 58 611 405 59 262 342 335 667 020 345 268 084 24 937 614 24 937 614 263 785 458 263 849 630 148 573 306 149 906 379

180 905 180 905 7 308 090 7 360 883 45 293 063 46 110 840 3 345 930 3 345 930 39 677 776 39 677 776 21 105 257 21 278 557
14 569 056 14 569 056 60 567 882 72 094 432 5 863 497 5 887 572 770 982 1 076 332 53 649 809 62 373 389 86 736 403 88 516 279 21 259 125 21 446 540

16 998 100 18 841 098 0 0 11 924 722 25 552 453 0 0 9 509 760 13 179 738

16 296 161 16 296 161 143 485 477 157 558 755 0 0 386 823 580 397 266 496 29 054 526 29 359 876 369 037 765 391 453 248 86 736 403 88 516 279 200 447 448 205 811 214

086020082092083030 104031096015091140091120091110



    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
    Intézményi működési bevételek
Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

11.  melléklet
adatok Ft-ban

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2022. évi 
eredeti ei.

2022. 06. hó 
mód. ei.

2 522 520 2 522 520 89 575 000 101 636 452 148 658 200 161 997 707

89 575 000 101 636 452 89 575 000 101 636 452
2 522 520 2 522 520 59 083 200 60 361 255

1 368 170 311 1 435 818 956 1 368 170 311 1 435 818 956

2 522 520 2 522 520 1 457 745 311 1 537 455 408 1 516 828 511 1 597 816 663

10 906 268 11 351 825 0 0 1 448 367 338 1 508 215 803
0 0 971 671 680 992 888 999

133 994 769 136 236 273
10 906 268 11 351 825 342 700 889 379 090 531

68 461 173 89 600 860

10 906 268 11 351 825 0 0 1 516 828 511 1 597 816 663

Cofog összesen018030104035



12.  melléklet

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Összesen

Teljes 
munkaidősre 
átszámított 

létszám 

Megbízási 
díjasok

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Összesen

Teljes 
munkaidősre 
átszámított 

létszám 

Megbízási 
díjasok

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Összesen

Teljes 
munkaidősre 
átszámított 

létszám 

Megbízási 
díjasok

Gyál Város Önkormányzat 2 0 12 14 14 2 0 12 14 14 2 0 12 14 14
Önkormányzat összesen 2 0 12 14 14 0 2 0 12 14 14 0 2 0 12 14 14 0

Gyáli Polgármesteri Hivatal 56 1 0 57 56,5 56 1 0 57 56,5 56 1 0 57 56,5
Gyáli Polgármesteri Hivatal összesen 56 1 0 57 56,5 0 56 1 0 57 56,5 0 56 1 0 57 56,5 0

Intézmények
Gyáli Tulipán Óvoda 46 1 0 47 46,5 46 1 0 47 46,5 47 0 0 47 47
Gyáli Liliom Óvoda 46 0 0 46 46 51 0 0 51 51 51 0 0 51 51
Gyáli Tátika Óvoda 56 0 0 56 56 56 0 0 56 56 56 0 0 56 56
Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár 16 0 0 16 16 15 16 0 0 16 16 15 16 0 0 16 16 15
Városi Egészségügyi Központ 14 7 0 21 18,25 14 14 7 0 21 18,25 14 14 7 0 21 18,25 14
Gyáli Bóbita Bölcsőde 28 2 0 30 29 1 28 2 0 30 29 1 28 2 0 30 29 1
Intézmények összesen 206 10 0 216 211,75 30 211 10 0 221 216,75 30 212 9 0 221 217,25 30

Mindösszesen 264 11 12 287 282,25 30 269 11 12 292 287,25 30 270 10 12 292 287,75 30

adatok: fő

Nyitólétszám 2022. okt. 01-jén

Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Gyáli Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetési létszámkerete

Nyitólétszám 2022. jan. 01-jén

Intézmény megnevezése

Nyitólétszám 2022. szept. 01-jén
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Végső előterjesztői indokolás 

I. A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A tervezetnek társadalmi, gazdasági hatása nincs. 
A rendeletmódosítás költségvetési hatása az előterjesztésben részletezettek szerint alakul. 

II. A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei 

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi hatása nincs. 

III. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A rendeletmódosítás elfogadásáról az előirányzat módosítással érintett intézmények 
Intézményvezetői belső intézkedés formájában kapnak írásos tájékoztatást. Az előirányzatokban 
történt módosulásokat az előirányzat nyilvántartásokon és a könyvelésen át kell vezetni. 

IV. A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következményei 

A tervezet szükségességét a 2022. évi gazdálkodás és a képviselő-testületi döntések hatásainak 
költségvetési rendeleten való átvezetése indokolja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület – az első negyedév 
kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. 
Amennyiben a többletforrások nem kerülnek átvezetésre a költségvetési rendeleten, úgy azok terhére 
nem vállalható kötelezettség a jogszabály alapján. 

V. A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

A feltételek biztosítottak. 

VI.A rendeletmódosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, az 
Európai Unió intézményeivel és tagállamaival való egyeztetési, előzetes bejelentési 
kötelezettség nincs. 



 
 
 

 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek 
részleges módosítására: Gyál 076/2 hrsz.-ú területre 
vonatkozóan 
A partnerségi egyeztetési szakasz lezárása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 178/2021.(IX.30.) sz. határozatában döntött arról, hogy 
 

1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál 076/2 hrsz.-ú 
ingatlanra vonatkozó hatályos Településszerkezeti tervet, Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a 
szabályozási tervet az alábbiak szerint: 

• A jelenleg Má-1 övezetbe sorolt 076/2 hrsz.-ú terület Településszerkezeti és Szabályozási 
tervének módosítása, Kb jelű beépítésre nem szánt különleges energetikai övezet kialakítása 

• Az új Kb jelű beépítésre nem szánt különleges energetikai övezet előírásainak meghatározása 
(napelempark telepítése céljára) 

2. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a gazdaságfejlesztő beruházás 
megvalósítása érdekében, a fejlesztést érintő Gyál 076/2 hrsz.-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja;  

3. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a 
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján – tárgyalásos eljárás keretében folytatja le; 

4. a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.évi LIII. tv.43.§ (5) bekezdése, valamint az egyes 
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§. (2) és (3) 
bekezdése szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek; 

5. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem 
állapít meg; 

6. a tervezési munka elkészítésére négy oldalú szerződést köt - a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, 
Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel és Makkai Krisztina egyéni vállalkozóval, mint tervezővel és 
ImpulzusProjekt s.r.o. Magyarországi Fióktelepével, mint költségviselővel;  

7. tárgyi tervezési szerződés aláírása előtt a szabályozási terv készítésével kapcsolatosan az érintett ingatlan 
tulajdonosával (és/vagy a beruházóval) településrendezési megállapodást köt arról, hogy az érintett ingatlan 
tulajdonosa és/vagy a beruházó - szabályozási terv módosításának jóváhagyása előtt – 580-Ft/m2 
településfejlesztési hozzájárulást az Önkormányzat részére befizeti. 

 
A háromoldalú tervezési szerződést és a településrendezési megállapodást megkötöttük.  
A tervezési munka során az érintett tulajdonosokkal is egyeztetve, a módosítási igények vizsgálatát és a változtatási 
koncepció felállítását követően elkészült GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES 
MÓDOSÍTÁSA Gyál 076/2 hrsz.-ú területre vonatkozóan partnerségi egyeztetési dokumentációja.  

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök 
készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati 
rendeletében foglaltak szerint a tervanyag egyeztetése a település hivatalos honlapján, a Polgármesteri Hivatal 
épületében lévő hirdetőtáblán és a Gyáli Mi Újságban 2022. májusi számában megjelenő felhívás közzétételével 
megtörtént. A lakossági fórum 2022. június 01-én 9.00 órától a Gyáli Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartásra 
került, és erről jelenléti ív (emlékeztető) készült. A lakossági fórumon a partnerek részéről csak kérdés, illetve 
tájékoztatás kérés volt, így a tervdokumentációval kapcsolatosan véleményt nem tartalmaz. A továbbiakban írásos 
javaslatot, véleményt a partnerek egyike sem adott a tervről. 
A fentiek alapján a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakasza a 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet 29/A. §-a és az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelet alapján lezárható, és az állami 
főépítész részére végső szakmai véleményezésre megküldhető.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést és mellékleteit tanulmányozni és 
döntésüket meghozni! 
 
 



 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. egyetért a GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA Gyál 
076/2 hrsz.-ú területre vonatkozóan PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJABAN 
foglaltakkal;  

2. a partnerségi egyeztetést a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 29/A. §.-ában és a településfejlesztési, 
településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint lefolytatta és lezárja. A 
tervezett gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítására és a településrendezési eszköz módosítására vonatkozó 
igények támogathatók, azok ellen kifogás nem érkezett; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítésznél 
kezdeményezze.  

 
Határidő:  2021. július 15. (a véleményezési anyag 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. június 2. 
 
      
 

Pápai Mihály  
         polgármester 
 
 
Mellékletek: 

  
1. GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA Gyál 076/2 hrsz.-

ú területre vonatkozóan – PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 
Alátámasztó javaslat 

2. Településszerkezeti Terv módosítása határozat és leírás 
3. TSZT/M6 tervezet 
4. HÉSZ rendelet módosítási tervezet 
5. SZT-21/M2 szelvény tervezet 
6. SZT-22/M1 szelvény tervezet 
7. SZT-25/M2 szelvény tervezet 
8. SZT-26/M1 szelvény tervezet 
9. A Képviselő-testület 178/2021.(IX.30.) sz. határozata 
10. Emlékeztető és jelenléti ív a lakossági fórumról. 

 
 
 
 
 
 
 



Gyál Város Önkormányzata 
 

 

 
 

GYÁL VÁROS 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES 

MÓDOSÍTÁSA 
Gyál 076/2 hrsz-ú területre vonatkozóan 

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 
 

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 
(tárgyalásos eljárás) 

 
 

2022. április hó 
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2 Gyál Város településszerkezeti és szabályozási tervének részleges módosítása – Alátámasztó javaslat 

 
 

Gyál Város Településrendezési eszközeinek  
tárgyalásos eljárásban történő részleges módosítása  

Gyál 076/2 hrsz-ú területére vonatkozóan 
Megrendelő: Gyál Város Önkormányzat 

(2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
 

Tervező: Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft 

 
(1085 Budapest, VIII. Kőfaragó u. 9.; Telefon: 267-0508, 267-7078 
Honlap: http://www.pestterv.hu; E-mail: pestterv@pestterv.hu) 

 

 
 

T E R V E Z Ő K   N É V S O R A; A L Á Í R Ó L A P 
 

SZAKÁG NÉV JOGOSULTSÁG ALÁÍRÁS 

Településrendezés: Makkai Krisztina e.v. TT/ 01-4921  
Közlekedés: 

Közlekedés Kft. 
Rhorer Ádám 

kamarai szám:01-3157 
TKö  

Közműellátás: 
DIMA Mérnöki Iroda 

Kft. 
Dima András 

MMK 01-2130 VZ-T, TE-T, 
TH-T, TV-T  

Tervlap szerkesztés, 
grafika: 

Makkai Krisztina e.v. TT/ 01-4921  

Ügyvezető igazgató: Schuchmann Péter TR1-01-5068 
 

 
 
 
 
 
 

Bp. – Gyál 2022. április hó 

http://www.pestterv.hu/
mailto:pestterv@pestterv.hu
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BEVEZETÉS 

 
Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos előzetes 
Önkormányzati intézkedések: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 178/2021.(IX:30.) Kt. határozatában döntött Gyál 
Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása tárgyában. (2. számú melléklet) 
 
A képviselő-testület a Gyál 076/2 hrsz-ú területeinek módosítását gazdasági célú beruházás 
megvalósulása érdekében támogatja és kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a területet 
tervezett új beépítésre nem szánt különleges megújuló energiaforrás hasznosításának övezete 
(napelempark) megvalósítása érdekében. Döntését a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 32. § (6) bek. c) 
pontja alapján hozta meg. 
 
A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. sz. mellékeltben szerepeltetett véleményező szervek 
előzetes véleményét nem kérte meg az Önkormányzat, mivel a jelen jogszabályi környezet lehetővé 
teszi az tárgyalásos eljárás lefolytatását és tervezői megítélésünk szerint nincs olyan területi 
befolyásoló tényező, ami az előzetes véleménykérést indokolta volna. A település 2013-2015 évi 
felülvizsgálat és részterületi módosítások során a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete 
alapján megkért adatszolgáltatások és az új területrendezési tervek lehatárolásának adatai 
rendelkezésre állnak. 
 
 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELJÁRÁS 
 

Gyál Város Helyi Építési Szabályzatát és szabályozási tervét a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 32.§.(1) 
bek. c) pontja és az 1997.évi LXXVIII. Építési törvény alapján a 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 
2018. január 1-től hatályos eljárási szabályok  és tartalmi követelményeknek megfelelően módosítja. 
(A partnerségi egyeztetés és partnerségi záró döntés időpontjától függően tervezési ciklusváltás 
miatt a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet eljárási szabályaira térhet át az egyeztetési eljárás.) A 
településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárása a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 
42.§. szerint történik tárgyalásos eljárás keretében és az alátámasztó javaslat a 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 3. melléklet tartalmi követelmények, valamint az OTÉK vonatkozó előírásainak 
figyelembevételével, főépítészi feljegyzés alapján készülnek. 
 
 

A MEGBÍZÁS 
 
Gyál Város Önkormányzata 2022 márciusában bízta meg a Pest megyei Terület-, Település-, 
Környezet Tervező és Tanácsadó (továbbiakban: PESTTERV) Kft-t a településszerkezeti tervének 
(TSZT), Helyi építési szabályzatának (továbbiakban: HÉSz) és a Szabályozási tervi (továbbiakban: 
SZT) mellékletének a részleges módosításával a 072/6 hrsz-ú területre vonatkozóan. 
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INDOKLÁS 
 

A 076/2 hrsz-ú. tervezési terület a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló napelem-
park terület (Kb-En) Gyál külterületén található a bezárt és törlés alatt lévő Gyál II. homokbánya 
területen, az M0-M5 csomópont keleti oldalán. 
 
Erőmű létesítésnek célja 
A létesítés tárgya egy 4000 kW villamos teljesítményű napelemes kiserőmű. A napelemes kiserőmű 
Gyál külterületén, a 076/2 hrsz-ú területen tervezett. Az ingatlantulajdonos napelemparkhoz 
hozzájáruló nyilatkozatot biztosított.   
A Projekt részét képezi egy 4000 kW teljesítőképességű, mintegy 7,4 ha területigényű napelem-
park, a hozzá tartozó kapcsoló és átalakító berendezésekkel, és egyéb kiszolgáló létesítményekkel 
(továbbiakban: Napelem-park), valamint a középfeszültségű hálózatra történő rácsatlakozást 
szolgáló termelői vezeték. 
 

A telek külterületen található, de a szükséges közlekedési és közmű feltételek biztosítottak, illetve 
kiépíthetők.  
A tervezett projektet - a környezet és a természet védelme, a fogyasztók ellátása, az elsődleges 
energiaforrások felhasználásának megtakarítása, a felhasználható energiaforrások, a természeti 
kincsek kiaknázásának bővítése érdekében- mind Magyarország, mind az Európai Unió 
energiapolitikája támogatja.  
 
A tervezet projekt megvalósítása érdekében Gyál Városnak többek között a településrendezési 
eszközeit településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat (HÉSZ), a 
szabályozási terv) is módosítania kell, amelyre a megvalósulás érdekében szükség van. 
Ezzel a módosítással a mezőgazdasági területe csökken, de ezen gazdasági célú beruházást az 
Önkormányzat kedvező folyamatként értékel. A jelen fejlesztési cél és tervmódosítás 
önkormányzati bevételi forrást generáló funkció növekszik, melyek Gyál gazdasági pontenciálját 
erősítik. 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVELŐZMÉNYEK 
A településen jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:  
• 189/2014.(XI.27.) határozat Gyál Város településfejlesztési koncepciójáról 
• 190/2014.(XI.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M1) 

178/2015.(VII.16.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M1jav) -
egységes szerkezetben 
130/2018.(VI.28.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M2) -egységes 
szerkezetben 
125/2019.(VI.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M3) -egységes 
szerkezetben 
37/2020.(II.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M4) -egységes 
szerkezetben 
72/2022.(III.30.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M5) -egységes 
szerkezetben 

• 17/2014.(XII.01.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatáról (HÉSZ) 
16/2015. (VII.16.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatáról 17/2014.(XII.01.) önk. rendelet 
módosításáról 
2/2017.(I.30) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról. 
18/2018.(VI.29.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról. 
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4/2019. (II.01.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
9/2019. (V.31.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
11/2019. (VI.28.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
7/2020.(II.28.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
5/2020.(V.29.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
14/2021.(VI.25.) Önk. rendelete Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
5/2022.(III.31.) Önk. rendelete Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
 

A HÉSZ rajzi módosuló mellékletei: 
Rajzjel Rajz megnevezése Méretarány 

SZT Szabályozási terv; szelvényszám: 21, 25 (3 db A3)  M= 1:4.000 
 

TERVEZÉSI FELADAT 
 
1.  A hatályos településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat - HÉSZ (mellékleteként a 

szabályozási terv) részleges módosítása az alábbiak szerint 
a) A településszerkezeti terv módosítása (Kb-En megújuló energiaforrások hasznosításának 

céljára szolgáló terlet kijelölése a 076/2 hrsz területre vonatkozóan)  
b) A szabályozási terv módosítása a 076/2 hrsz-ú területet érintően (Kb-En jelű övezet 

kialakítása érdekében. 
A módosítás a fent felsorolt, elsősorban Fejlesztő által kezdeményezett és Önkormányzat által 
meghatározott, alábbi pontokba foglalt tématerületekre terjed ki, annak alátámasztására 
irányuló rövid helyzetfeltáró leírás is a módosítással érintett területre készül a szükséges 
településrendezési, közmű és közlekedési szakági alátámasztó munkarészekkel.  

 
Tervezési cél SZT terület 

 
A hatályos településszerkezeti és 
szabályozási terv 076/2 hrsz-ú jelenlegi 
általános mezőgazdasági 
területfelhasználásba és övezetbe sorolt, 
művelésből kivont terület, ahol Kb-En jelű 
övezet kialakítása tervezett napelempark 
céljára. A tervmódosítás a 
településszerkezeti terv (TSZT), HÉSZ 
rendelet és a mellékletét képező SZT - 21, 
22, 25, 26 tervlapszelvényre terjed ki. 

 
 
A tervezési területek lehatárolását, városon belüli elhelyezkedését az 1 ábra (áttekintő térkép) 
mutatja be. Az egyes részterületi változásokat az SZT módosítás a 1:4000 léptékben mutatjuk be és 
dokumentáljuk, az érintett 21, 22, 25, 26-osö szelvényen. Településtervi módosítás a település 
egyéb területeit nem érinti, a fent leírt TSZT és SZT módosítással érintett területén kívüli 
településrészekre a jelenleg érvényes településrendezési terv hatályos.  
A módosítás az alábbi feladatokra és munkarészekre nem terjed ki: 
- Magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése a HÉSZ-be és egységes szerkezetű HÉSZ 

készítése 
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ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP 

(tárgyalásos eljárás keretében a módosuló területek bemutatásával /SZT/) 1.ábra 
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 
1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 
1.1.1.1. Beépítésre szánt területek  
------------------------- 
 

1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek - (közlekedési területek) 
 

Közlekedési területek 
 
A módosítási területet érintő útszakaszok a fejlesztési területeket a szükséges mértékben feltárják.  
 
Mezőgazdasági területek 
 
A Napelem-park területe művelésből kivett, volt homokbánya terület. vagyis a terület nem 
mezőgazdasági hasznosítású. 
 
Beépítésre nem szánt különleges terület: 
 
Jelen tervmódosítás keretében beépítésre nem szánt különleges Kb-En jelű megújuló energiaforrás 
hasznosításának (Napelem-park) kialakítása tervezett, beruházás megvalósítása érdekében, a 076/2 
hrsz-ú művelésből kivont külterületi területen. 
A tervmódosítás keretében (szabályozási tervben is realizált) Kb-En jelű megújuló energiaforrás 
hasznosításának területfejlesztési részleteit a 1.2.1. fejezet tartalmazza. 
 
1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 

Az alábbi korlátozó elemek érintik a tervmódosítás területét: 
- Nincs ilyen érintettség 
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1.2 A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
1.2.1. A településszerkezeti és szabályozási tervi változások bemutatása 

 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ TERÜLET 
A változás iránya sorszám Terület 

(ha)) 
Helyrajzi 

szám 
(hrsz.) 

TSZT Terület-felhasználás módosítás 
hatályos                  tervezett 

Beépítésre nem szánt 
területen belüli 
területfelhasználás 
változás 

1 7,4 076/2 

Má 
általános 

mezőgazdasági 
terület 

Kb-En 
különleges 

beépítésre nem 
szánt megújuló 
energiaforrás 

hasznosításának 
területe 

Kivonat a tervezett településszerkezeti tervi módosítás TSZT tervlapjából 

 
 

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a településszerkezeti tervi leírás területi mérlegében pontosítottuk a 
hatályos TSZT területi mérleg adatait, mivel főképp a mezőgazdasági terület adataként nagyobb 
számadat szerepelt a táblázatban, mint a lemért mezőgazdasági területfelhasználási 
területnagyság.  
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Szabályozási tervi módosítást igénylő beavatkozások: 
s.sz Érintett területek/cél Hrsz. Terület/ha Hatályos övezeti 

besorolás 
Tervezett övezeti 

besorolás 

1. 
tervezett napelempark 

terület 
076/2 7,4 ha  

(Má-1) 
általános 

mezőgazdasági 
övezet 

(Kb-En) 
különleges 

beépítésre nem 
szánt megújuló 
energiaforrás 

hasznosításának 
övezete 

Kivonat a tervezett Szabályozási tervi módosítás SZT tervlapjából 

 
 

Összefoglalva: 
- A fejlesztési terület 076/2 hrsz területe Má-1 jelű mezőgazdasági övezetből Kb-En jelű 

különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás hasznosításának övezetébe kerül.  
- A terület a 4602 jelű összekötő út felől a 14. csatorna menti földúton, az M0 feletti felüljárón 

áthaladva közelíthető meg. A felüljárótól a területig a csatlakozó mezőgazdasági út, illetve a 
075/1 hrsz. út a kapcsolat. A Napelem parknak nincs rendszeres forgalma, a fenntartás járművei 
szórt ill. földúton meg tudják közelíteni a létesítményt. 

- A napelemes kiserőműhez közműellátást igénylő létesítmény nem kerül kialakításra. Ennek 
megfelelően ellátó vízi – vízellátó és szennyvízcsatorna, illetve energiaellátást biztosító ellátó 
hálózatok kiépítése nem szükséges. 
A napelem kiserőmű által termelt energiát a napelemes transzformátorállomása és az új 
távműködtetett oszlopkapcsoló között 22 kV-os földkábel kerül lefektetésre a 075/1 hrsz. út 
mentén, mely csatlakozik a 22 kV-os „Tesco” megnevezésű gerincvezetéki hálózatra. 
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A TERÜLET ADOTTSÁGAI-MÓDOSÍTÁSI PROGRAM BEMUTATÁSA 
 

A 076/2 hrsz-ú. tervezési terület a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló napelem-
park terület Gyál külterületén a bezárt Gyál II. homokbánya, művelésből kivett területén, a M0-M5 
autópálya csomópont keletin oldalának közelében található. 
A terület a településrendezési eszközökben mezőgazdasági területbe sorolt, de a tényleges jelenlegi 
használat szerint művelésből kivett bánya terület.  Energiagazdálkodási szinten reálisan a megújuló 
energiahordozók közül a nap energiája hasznosítható. Gyál kedvező természeti adottsága, hogy 
1950 - 1980 közötti a napos órák száma, ennek aktív hasznosításával hagyományos energiahordozó 
megtakarítás érhető el. Az aktív hasznosítás a napkollektorok és a napelemek alkalmazásával 
érhető el. A napelemekkel a villamosenergia felhasználás csökkenthető. A ma már elfogadott ad-
vesz rendszer alkalmazásával a többlet termelt villamosenergia egyszerűen a közhálózatra 
terhelhető, hiány esetén ugyanazzal a hálózati rendszerrel a közhálózati vételezés megoldható. 
 
Kivonat a 4000 kW villamos teljesítményű napelemes kiserőmű csatlakozási tervéből (Lakatos 
Dániel. e.v.): 
 
„Erőmű létesítésnek célja 
A létesítés tárgya egy 4000 kW villamos teljesítményű napelemes kiserőmű. 
Az övezet céljára kijelölt telek területe 7,4 ha. A tervezett övezeti előírások alapján a 2%-os 
beépíthetőséggel 1480 m2-nyi alapterületű építmény (jellemzően kiszolgáló építmény) helyezhető el. A 
telek fennmaradó részén (is) elhelyezhetők a napelemek, amelyek elhelyezése nem építési engedély 
köteles. 
 
Tulajdoni és üzemeltetési határ 
A Soroksár 132/22kV-os alállomásból induló Tesco 22kV-os hálózat 22325 azonosítójú oszlopára 
szerelt, a későbbiek során a Hálózati engedélyes tulajdonába kerülő távműködtetett oszlopkapcsolóra 
csatlakozó 22 kV-os termelői vezeték áramkötései. A rendszerhasználói tulajdonú 22 kV-os kábelek 
túlfeszültség védelmének biztosítása érdekében az áramhálózati tulajdonú szabadvezetéki oszlopra 
felszerelésre tervezett támszigetelő típusú túlfeszültség korlátozó a rendszerhasználó tulajdonában 
marad. 
A csatlakozást biztosító 22 kV-os hálózati környezet 
A 22 kV-os „Tesco” megnevezésű gerincvezetéki hálózat 22325. számú oszlopára telepítendő új, ABB 
Sectos zárt oszlopkapcsolón keresztül fog csatlakozni a villamos hálózatra. 
A kiserőmű mellé transzformátor‐állomás építése szükséges, melyet teljes körű védelemmel kell ellátni. 
A csatlakozást a kiserőmű és az új oszlopkapcsoló között közvetlen célkábellel kell megoldani. 
A kábelhálózat létesítésére a későbbiek során nyomvonalterv készül. A napelem 
transzformátorállomása és az új távműködtetett oszlopkapcsoló között 22 kV-os földkábel kerül 
lefektetésre. A 22 kV-os kábelek lefektetését a nyomvonal terv fogja tartalmazni. 
A hálózatra kiadásra kerülő villamos energia elszámolási mérése a 22 kV-os átvételi ponton lesz, mely a 
napelem parkban telepítendő transzformátor-állomás külső felére, a bejárati ajtó mellé kerül 
elhelyezésre. Minden mérési célú feszültségváltónak 0,2, áramváltónak 0,2S osztálypontosságúnak kell 
lennie, és állami MKEH hitelesítéssel kell rendelkeznie. A mérést illeszteni kell az ELMŰ Hálózati Kft. 
elszámolási mérés rendszerébe. 
Az elszámolási mérés távleolvashatóságát a termelő számára is biztosítani kell egy GSM modem 
segítségével.” 
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googlemaps felvétel 

 
 

A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  A kivonat a hatályos szabályozási tervből 

 

 

 
 

A tervmódosítás a Településszerkezeti tervet és a Hész övezeti előírásait is érinti, ahol új övezet 
bevezetése indokolt. A Hész módosítása továbbá a mellékletét képező SZT-21,22 25,26 jelű 
tervlapot érinti. 
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Hatályos övezeti előírások: 

 
 

„42. A mezőgazdasági területek (Má) övezeteinek általános előírásai 
 
93. § (1) A mezőgazdasági terület a település beépítésre nem szánt területének a növénytermesztés és 
állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás, együttesen 
mezőgazdasági termelés és az ahhoz szükséges építmények elhelyezésére szolgáló része. A 
mezőgazdasági területek az általános övezetekhez tartoznak, a szabályozási terven jelölteknek 
megfelelően az alábbiak szerint övezetekre tagolódnak: 
a.) Má-1 jelű általános mezőgazdasági övezet, 
b.) Má-2 jelű korlátozottan beépíthető - általános mezőgazdasági övezet, 
c.) Má-3 jelű nem beépíthető - általános mezőgazdasági övezet. 
d.) Má-4 jelű beépíthető - általános mezőgazdasági övezet 
(2) A mezőgazdasági területként nyilvántartott 1,0 hektárnál nagyobb földrészleten szabályozási terv 
által kijelölt területen - kivéve a természetvédelmi – ökológiai szempontból kiemelt területeket - a 
mezőgazdálkodás fenntartásához vagy a mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó élelmiszeripari rendeltetés 
ellátásához szükséges tanyaudvar-terület létesíthető. 
(3) A tanyaudvar területe nem lehet nagyobb az eredeti telekterület, vagy birtoktest 5,0%-ánál. 
(4) Gyál 1 ha alatti mezőgazdasági területei gazdasági és egyéb célú épületekkel nem építhetők be, de 
az 1.500 m2-t meghaladó földrészleteken üvegház, fóliasátor, komposztálótelep, továbbá szőlőművelés 
esetén max. 100 m2 alapterületű pince is építhető. 
(5) Lakóépület önállóan egyik mezőgazdasági övezetben sem építhető. 
 

43. A mezőgazdasági területek (Má-1 – Má-4) övezeteinek részletes előírásai 

94. § (1) Az övezetek építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok 
legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód 
függvényében – az alábbi táblázat szerint kell meghatározni: 

Mezőgazdasági övezet: Mértékegység Má-1 
Beépíthető legkisebb külterületi telek: ha 5,00 
A max. tanyaudvar-terület: telekterület %-a 5,0 
Beépítési mód: 

 
szabadon álló 

Épület rendeltetése: 
 

tanya, gazdasági* 
A beépítettség legnagyobb mértéke: tanyaudvar %-a 25,0 
Építménymagasság legnagyobb m 4,5 
A tanyaudvar zöldfelület legkisebb értéke: % 25,0 
Terepszint alatti beépített szintterület: tanyaudvar %-a 15,0 
*a gazdasági épületen belül egy lakó rendeltetési egység alakítható ki, amelynek alapterülete nem 

haladhatja meg az épület bruttó szintterületének 25%-át” 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tervezett övezeti előírások 
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2.§ A Rendelet kiegészül a következő 101/A §-sal: 
„(1) A Kb-En jelű övezetben a következő előírásokat kell betartani: 
a) A legkisebb kialakítható telek területe (m2)     10.000 
b) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 2,0 
c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)  2,0 
d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)   6,5 
e) A beépítésnél alkalmazható legkisebb épületmagasság (m)   2,0 
f) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)   40 
(2) Az övezetben megújuló energiaforrásokat hasznosító telep építhető és a naperőmű kialakításához 
szükséges építmények helyezhetők el.  
(3) Az övezetben elhelyezhető melléképítmények és egyéb létesítmények a következők: 
a) közműbecsatlakozási és közműpótló műtárgy, 
b) hulladéktartály-tároló, 
c) ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, 
d) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, szélkerék, 
e) az alternatív energia hasznosításához szükséges egyéb speciális építmények (pl.: szoláris 
energiahasznosító blokk, háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű, geotermikus 
energiahasznosító létesítmények).” 
 
A tervezés során figyelembe kell venni: 
 

- A terület közvetlen környezetében mezőgazdasági, erdő, és különleges beépítésre nem szánt 
bánya terület („Gyál III. sz. homokbánya”) található. 

- A tervezett Napelem-park terület kivett homokbánya terület. A korábbi „Gyál II – homok” 
bánya területén bányászati tevékenységet már nem folytatnak, a terület utóhasznosításának 
egyre gyakoribb módja a megújuló energiatermelés. 

- A terület övezeti paramétereit új beépítésre nem szánt különleges területen belül határozza 
meg a terv (Kb-En). 

- A Napelem parknak nincs rendszeres forgalma, a fenntartás járművei szórt ill. földúton meg 
tudják közelíteni a létesítményt. 

- A napelemes kiserőműhez közműellátást igénylő létesítmény nem kerül kialakításra. Ennek 
megfelelően ellátó vízi – vízellátó és szennyvízcsatorna, illetve energiaellátást biztosító ellátó 
hálózatok kiépítése nem szükséges. 
A napelem kiserőmű által termelt energiát a napelemes transzformátorállomása és az új 
távműködtetett oszlopkapcsoló között 22 kV-os földkábel kerül lefektetésre a 075/1 hrsz. út 
mentén, mely csatlakozik a 22 kV-os „Tesco” megnevezésű gerincvezetéki hálózatra. 

- Mivel új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért biológiai aktivitásérték pótlása 
nem szükséges.  

- A tervezett telekállapotnak megfelelően a településszerkezeti terv, szabályozási tervlap és 
helyi építési szabályzat módosítása megtörténik. 

- A tervmódosítással érintett terület jelenlegi és tervezett funkciója nem sért sem építészeti, 
sem régészeti, sem ökológiai, sem földvédelmi értékeket. 

- A terület jellegéből és elhelyezkedéséből, tervezett funkcióváltásából következően nem 
jelentős zavaró hatású különleges terület jön létre. 

- A terület egyéb más Országos Területrendezési Tervi, vagy Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési Tervi övezetek közül az országos vízminőség-védelmi terület és ásványi 
nyersanyagvagyon övezete által közvetve érintett. 
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1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása 
(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és 
célokkal) 
Tervezési szempontok, településfejlesztési koncepcióval nincs összefüggésben. 
 

2.  SZAKÁGI JAVASLATOK 
2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 
2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 
2.1.2. Természetvédelmi javaslatok 
2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 
 
A tervezett napelem – park beruházás alapvetően környezetvédelmi célokat, a megújuló 
energiaforrások hasznosítását szolgálja.  
A módosítások védett tájelemeket nem érintenek, - a terület Natura 2000 európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi kijelölésnek, valamint az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó 
övezetének nem része, egyéb természetvédelmi területet által sem érintett. Tájképvédelmi 
szempontból is megfelelő az elhelyezkedése, tájképi szempontból érzékeny területre, védendő táj- 
és településképi látványra nincs negatív hatással. 
Összességében megállapítható, hogy jelentős negatív hatások nem várhatók a táji- természeti 
környezetben a beruházás megvalósulása esetén Környezet-, táj- és természetvédelmi szempontból 
a napelempark telepítése, illetve az ehhez szükséges területfelhasználási módosítás elfogadható. 
 
2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 
A tervmódosítás során tervezett területfelhasználási, illetve övezeti változtatások nem teszik 
szükségessé új beépítésre szánt terület kijelölését, ezért a biológiai aktivitásérték egyenlegre való 
hatások vizsgálata sem szükséges, az övezeti módosítások kompenzációt nem igényelnek. 
 

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE  
(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi elemek) 
2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 
2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 
2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 
 

A tervezett napelempark kijelölése a település zöldfelületi rendszerére nincs hatással. Általában a 
napelemek alatti földterület lágyszárú növényekkel (gyakran fűfélékkel) kerül beültetésre, amit 
többnyire legeltetéssel tartanak fenn. A korábbi hasznosításhoz (bányaműveléshez) képest 
közvetetten zöldfelület növekedéssel is jár. 
 

3.  KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
 
KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 
A terület a 4602 jelű összekötő út felől a 14. csatorna menti földúton, az M0 feletti felüljárón 
áthaladva közelíthető meg. A felüljárótól a területig a csatlakozó mezőgazdasági út,  illetve a 075/1 
hrsz. út a kapcsolat. 
A Napelem parknak nincs rendszeres forgalma, a fenntartás járművei szórt ill. földúton meg tudják 
közelíteni a létesítményt. 
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4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 
 
A tervezési terület Gyál város külterületén az M5 –ös autópálya fölött helyezkedik el, a 076/2 hrsz-ú 
ingatlanon. A szabályozási terv módosítása során a 076/2 hrsz-ú terület Má-1 övezete terület-
felhasználása Kb-En jelű övezetre kerül módosításra. 
A Kb-En jelű övezetben a 076/2 hrsz-ú ingatlanon egy 4,0 MW villamos teljesítményű napelemes 
kiserőmű kerülhet létesítésre. 
A tervezési területet felülről, közel északi oldalon a 075/1 hrsz. út határolja, mely alkalmas az 
esetleges közművesítésre. 
 
A közművezetékek közül 120 kV-os nagyfeszültségű, /védőövezete: 13,0 - 13,0 m/, illetve 22 kV 
középfeszültségű /védőövezete 5,0-5,0 m/, szabadhálózat húzódik a tervezési területtől észak- 
keletre, többek között a 22 kV-os „Tesco” megnevezésű gerincvezeték is. 
 
A napelemes kiserőműhez közműellátást igénylő létesítmény nem kerül kialakításra. Ennek 
megfelelően ellátó vízi – vízellátó és szennyvízcsatorna, illetve energiaellátást biztosító ellátó 
hálózatok kiépítése nem szükséges. 
A felszíni csapadékvizek elvezetésére, amennyiben a napelemes kiserőmű területén és a 
hozzávezető út kialakításra szükséges vízelvezetés befogadójaként a 14. számú belvízcsatorna áll 
rendelkezésre.  
A napelem kiserőmű által termelt energiát a napelemes transzformátorállomása és az új 
távműködtetett oszlopkapcsoló között 22 kV-os földkábel kerül lefektetésre a 075/1 hrsz. út 
mentén, mely csatlakozik a 22 kV-os „Tesco” megnevezésű gerincvezetéki hálózatra. 
 
A napelem kiserőmű jellemző adatai beruházói adatszolgáltatás alapján a következő: 
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5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti 
hatások, környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és 
rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában) 
 

A tervezett napelem – park beruházás alapvetően környezetvédelmi célokat, a megújuló 
energiaforrások hasznosítását szolgálja. A korábbi „Gyál II – homok” bánya területén bányászati 
tevékenységet már nem folytatnak, a terület utóhasznosításának egyre gyakoribb módja a 
megújuló energiatermelés. 
 
Általánosságban, a helyi viszonyoktól elvonatkoztatva a termőföld egyik reális, a klímavédelmet is 
támogató, fenntartható módú hasznosítási alternatívája lehet a napelemparkok telepítése. A 
napelemparkok területén legeltetéssel, vagy kaszálóként hasznosított egységes gyepterület 
alakulhat ki. Zaj és károsanyag kibocsátás mentes terület, ami minimális karbantartást igényel. 
A napelemparkok területén a talajpihentetés és a kisarjadó, erősödő növényzet által javul a talaj 
szerkezeti stabilitása, vízáteresztő és vízmegtartó képessége, tápanyagellátottsága és az erózióval 
szembeni ellenálló képessége is, ami elősegíti a termőföld rehabilitációját. 
 
 

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 
BEMUTATÁSA 

(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos településszerkezeti tervben rögzített elhatározásokkal, 
területek aktiválása, ütemezése) 

A 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (6) bekezdés alapján a jelen 6. fejezet összevonásra kerül 
az 1.2.1. sz. fejezettel. 
 
IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 

 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény 7. 
melléklete alapján Agglomeráció szerkezeti terve alapján a módosítással érintett terület a 
mezőgazdasági térségbe tartozik. A településszerkezeti módosítás keretében a tervezési terület 7,4 
ha nagyságú Má általános mezőgazdasági terület Kb-En különleges beépítésre nem szánt megújuló 
energiaforrás hasznosításának övezetébe kerül. 
A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását szükségessé teszi, a település térségi 
területfelhasználási - területi mérlegét befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang 
igazolását területfelhasználási és övezeti szempontból szükségessé teszi. A térségi területi mérleg 
adatai, azaz a területfelhasználási kategóriák nagysága nem változik a módosítás során.  
Megállapítható, hogy a mezőgazdasági térség területén található a módossal érintett terület, ezért 
szakmailag nem indokolt a térségi terveknek való megfelelés részletes kidolgozása. 
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Budapesti Agglomeráció szerkezeti terve (2018. évi CXXXIX. törvény 7. melléklet) 

 
 

 

tervezési terület 
határa 
 
A Vizsgált terület a 
Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési tervében 
a mezőgazdasági térségbe 
tartozik.  
A tervezési terület 
közelében halad a térségi 
ellátást biztosító 132 kV-
os meglévő hálózat 
nyomvonala 
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Az MATrT 11. § b) pontja alapján: „b) * a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a 
mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és 
vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki;” 
 
BATrT 
Térségi területfelhasználási 
kategóriák 

2018. évi CXXXIX. 
törvény 8. melléklet  
Térségi 
területfelhasználási 
kategória területi 
mérlege (hektár) 

2018. évi CXXXIX. 
törvény 
7. melléklet Budapesti 
Agglomeráció 
Területrendezési Terve 
alapján mért térségi 
területek  

2018. évi CXXXIX. 
törvény 29.§ alapján: 
A területi számításnál 
figyelmen kívül 
hagyandó területek:  

Erdőgazdálkodási térség  344,25 --- 
Nagy kiterjedésű 

zöldterületi települési 
térség 

 85,74 
 

Mezőgazdasági térség  505,3  

Kertes mezőgazdasági 
térség 

 --- 
 

Vízgazdálkodási térség  65,46 --- 
Települési térség 1446,65 ha 1445,45  

Sajátos felhasználású térség  46,91  
Gyál közigazgatási területe: 2493,16 

 
Ellenőrizve a hatályos BATrT térségi lehatárolását, megállapítható, hogy Gyál mintegy 505 ha-os 
mezőgazdasági térségében 392,3 ha mezőgazdasági terület van kijelölve Gyál szerkezeti tervében 
(77,6 %). Vagyis a mezőgazdálkodási térség 2,6% -áll rendelkezésre mezőgazdasági területtől eltérő 
területfelhasználás kijelölésére. Jelen tervmódosítás esetben mintegy 13,1 ha-os mozgástere van 
jelenleg Gyálnak a mezőgazdasági térségen belül. Tehát a tervezett napelempark (7,4 ha) kijelölése 
ezzel a lehetőséggel élve a jogszabályi keretek között megvalósítható.  
 
Gyál 2014 évi felülvizsgálata óta új beépítésre szánt területi kijelölés nem történt Gyál TSZT 
módosításai során. 
 

Mezőgazdasági térség Terület 
2018. évi CXXXIX. törvény 11. § b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a 
mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és 
vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki; 

 

− BATrT Szerkezeti tervében mezőgazdasági térségbe sorolt területek 505,3 ha 

− a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági 
terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész 
természetközeli terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra 
szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható; 

378,9 ha 

− A mezőgazdasági térség 25%-ának megfelelő területnagyság  126,3 ha 

− A TSZT-ben a mezőgazdasági területeinek nagysága 396 ha 

− A TSZT-ben a mezőgazdasági térségbe eső mezőgazdasági, területfelhasználásba sorolt 
területek nagysága (392,3 ha-) A TSZT 2022 évi módosítása során mezőgazdasági térséget 
igénybe vevő terület. (7,4 ha) 392,3-7,4 ha= 

384,9 ha 

− Mezőgazdasági térségen belül természetközeli, honvédelmi területek nagysága ---- 

− A TSZT-ben a mezőgazdasági térségbe eső mezőgazdasági, illetve természetközeli terület 
területfelhasználásba sorolt területek aránya: (392,3-7,4):505,3= 

76,17 % 

A TSZT megfelel az előírásoknak, mivel 75%-ot meghaladó a térségbe eső 
mezőgazdasági területek aránya! 
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A BATrT mezőgazdasági térség területei 

A módosítási igény területi lehatárolása 

 
Az MATrT. 12. § (1) bekezdése alapján: 
A módosítási szándékok az MATrT 12.§ (1) a), b), c) pontjával nem ütköznek, mivel új beépítésre 
szánt területet nem jelöl ki a terv.  
„12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben új 
beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: *  
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 
területeinek összenövését, és 
c) *  új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 
tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló  1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti 
barnamezős terület.” 
 
Az MATrT. 38. § (1) bekezdése alapján: 
„Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha 
a) a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez, 
b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi 
és vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, továbbá 
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitás azt lehetővé teszi, 
vagy az a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül, továbbá új lakóterület kijelölése esetén a 
Kormány rendeletében meghatározott feltételek teljesülnek.” 
A módosítási szándék az MATrT. 38. § (1) bekezdésével nem ütköznek, mivel új beépítésre szánt 
területet nem jelöl ki a terv. 
A fentiek alapján e tervdokumentációban rögzített módosítási javaslatokkal kapcsolatban 
megállapítható, hogy 2018. évi CXXXIX. törvény előírásaival összhangban vannak.  
A településszerkezeti terv módosul, de új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv és 2018. 
évi CXXXIX. törvény előírásainak megfelel. 
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A Borvidéki települések szőlő termőhelyi kataszteréről, valamint az Országos Gyümölcs Termőhely 
Kataszterről a NEBIH szolgáltathatna adatot.  
A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény, valamint a szőlő-bor ágazatban 
folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. 
(VII. 16.) Korm. rendelet előírásait figyelembe kell venni. Megállapítható, hogy Gyál nem tartozik 
egyik borvidékhez sem.  
Kijelenthető, hogy a település nem érintett az MATrT 13.§-a által, vagyis a terv megfelel a vonatkozó 
előírásoknak. 
Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a 
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre szánt területté nem minősíthető.” 
A módosítási terület nem érinti a Gyálon fellelhető Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. 
osztályú területeihez tartozó földrészleteket. 
 

IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK 
 
3/3. Erdők övezete (2018. évi CXXXIX törvény alapján) 

 

 

 

 Az módosítási igény területi lehatárolása 
Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra 
kötelezett államigazgatási szerv a NÉBIH és az PM 
Kormányhivatal Földművelésügyi és 
Erdőgazdálkodási Főosztály 
A módosítással érintett terület erdő területet nem 
érint.  
2018. évi CXXXIX törvény 3/3 mellékletének 
lehatárolása alapján. 
 

 
4.melléklet vízminőség védelmi terület 
övezete 9/2019.(VI.14) MvM rendelet 

7. melléklet Ásványi nyersanyagvagyon-
övezete által érintett település 
9/2019.(VI.14) MvM rendelet  

 

 

 

 
Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra 
kötelezett államigazgatási szerv a KDVVH. Az MATrT 
alapján a módosítási területet érinti az országos 
vízminőség védelmi területek övezete. 

Megjegyzés: Település közigazgatási területi 
lehatárolással történt övezeti kijelölés. Az érintettség 
a tervezett fejlesztési terület kialakítását nem gátolja. 
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A BATRT ÉS AZ OTRT TÉRSÉGI ÖVEZETEINEK VALÓ MEGFELELÉS ÖSSZEFOGLALÓ 

 
2018. évi CXXXIX. törvény előírásai alapján érintett térségi övezetek: 

Országos Területrendezési Terv - országos övezetek 
 Gyál 

település 
Módosítási 
területek 

1.ökológiai hálózat magterületének övezete, 
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 

érintett nem érintett 

4.kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete nem érintett nem érintett 
5. jó termőhelyi adottságú szántóterület (1. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

nem érintett nem érintett 

6.erdők övezete érintett nem  érintett 
7.erdőtelepítésre javasolt terület övezete (2. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

nem érintett nem érintett 

8.tájképvédelmi terület övezete 
(3. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) 

nem érintett nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által 
érintett település 

nem érintett nem érintett 

10.vízminőség-védelmi terület övezete (4. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

érintett érintett 

11. nagyvízi meder övezete (5. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) nem érintett nem érintett 
12. VTT-tározók övezete (6. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) A 
Budapesti Agglomeráció területén nem alkalmazott övezet. 

nem érintett nem érintett 

13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település nem érintett nem érintett 
5., 7., 8. és 10–12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 
területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv - térségi övezetek 
   
11. rendszeresen belvízjárta terület övezete (8. melléklet 9/2019.(VI.14) 
MvM rendelet) 

nem érintett nem érintett 

13. ásványi nyersanyagvagyon övezete (7. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

 érintett közvetve 
érintett 

14. földtani veszélyforrás terület övezete (9. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

nem érintett nem érintett 

kiemelt térségi övezetek területi lehatárolását a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja 
meg. 

 

Vízminőség-védelmi terület övezete igazolás: 
A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 5. § alapján: 
„(1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és 
az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten 
belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezésieszközeinek készítése 
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre 
vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 
Az országos vízminőségvédelmi területet a  teljes települést érintik. Az előírásnak megfelelően Gyál 
hatályos településrendezési eszközei tartalmazzák mind a vízvédelemmel érintett területek 
lehatárolását, mind azok területére vonatkozó előírásokat.  
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Az érintettség miatt a helyi építési szabályzatban a közlekedésre, közművesítésre és esetleges 
szennyezett csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó előírásokat ennek figyelembevételével kell 
kialakítani. A módosítási terület kijelölése nem ellentétes az országos vízminőség-védelmi terület 
övezetére vonatkozó előírásokkal. A terv vízminőség védelmi szempontból megfelel. 
 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete igazolás: 
A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 8. § alapján: „(1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a 
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási 
egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati 
kitermelését nem lehetetleníti el.” 
Az ásványi nyersanyagvagyon övezete kijelölése településhatáros és Gyál település érintett. A 
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján elérhető nyilvántartás alapján Gyál területén 
működő bányatelek találhatók. Viszont a jelen módosítással érintett területen működő bányaterület 
nem, csak bezárt és törlés alatt lévő bányaterület található. Vagyis a tervezett módosítás 
ásványvagyon területet nem érint. 
 

Pest Megye Területrendezési Terv 
kiemelt térségi területfelhasználási / övezeti érintettség 

a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 
a módosítással érintett területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 

kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák Közig. terület. Módosítási terület 
Egyedileg meghatározott megyei övezetek:   
innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének 
övezete 

-- -- 

logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete + -- 
turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete -- -- 
kertes mezőgazdasági területek övezete  -- -- 
klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete  -- -- 

 
Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének fejlesztés céljára az önkormányzat által kiemelt 
logisztikai fejlesztési területté minősített területeken igénybe vehetők intenzívebb beépítési 
szabályok. A jelen gazdasági területi módosítás esetében az önkormányzat nem kíván élni a 
lehetőséggel. Vagyis a módosítási elem nem érintett a logisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezete által. 
Fentiek alapján tehát a módosítási terület övezeti érintettsége Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény előírásaival nem 
ellentétes. 
 
VI. Nyilatkozat 
A Gyál Településrendezési tervhez szükséges területrendezési tervelőzményeknek való megfeleltetést a 
területrendezési tervelőzmények fejezetét készítő tervező nyilatkozik, hogy a módosítás megfelel a 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény 
előírásoknak. 

Makkai Krisztina, településmérnök 
városépítési-városgazdasági szakmérnök TT 01-4921 

Budapest, 2022. április 08. 
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8. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás alapelve, a változtatási 
szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása) 

A szabályozás célja a dinamikusan változó Városi igények lekövetése és építésjogi megalapozása a 
2018.január 1-től hatályba lépett építésügyi jogszabályi környezetnek megfeleltetve. A szabályozás 
eszköze a fentieknek megfelelően módosított helyi építési szabályzat, valamint ennek 
szabályozási tervi melléklete. 
A szabályozási típusú módosítások különleges koncepcionális megalapozást nem igényeltek, mivel 
az eljárásban egy részterület beépítésre nem szánt területi kategórián belüli szabályozás merült fel 
igényként napelempark terület céljára. 
A 076/2 hrsz-ú területet érintő tervmódosítási szándék szabályozási tervi mellékletének módosítását 
igényelte, ezek az alábbiak:SZT-21, SZT-22, SZT-25, SZT-26 jelű szabályozási tervlapokat érintően. 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK ÉS A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSOK EREDMÉNYÉNEK ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT, 
SZABÁLYOZÁSI TERVI MEGOLDÁST IGÉNYLŐ MÓDOSÍTÁSI TERÜLET 

módosítási 
terület 

sorszám 

helyrajzi szám 
(hrsz.) 

terület 
(ha.) 

SZT 
övezet módosítás 

HATÁLYOS TERVEZETT 

1. 076/2 7,4 ha 
(Má-1) 

általános mezőgazdasági 
övezet 

(Kb-En) 
Különleges beépítésre nem szánt 

megújuló energiaforrás 
hasznosításának övezete 

 

Tervezett övezeti előírások 
2.§ A Rendelet kiegészül a következő 101/A §-sal: 
„(1) A Kb-En jelű övezetben a következő előírásokat kell betartani: 
a) A legkisebb kialakítható telek területe (m2)     10.000 
b) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%)  2,0 
c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)  2,0 
d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)    6,5 
e) A beépítésnél alkalmazható legkisebb épületmagasság (m)    2,0 
f) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)    40 
(2) Az övezetben megújuló energiaforrásokat hasznosító telep építhető és a naperőmű kialakításához 
szükséges építmények helyezhetők el.  
(3) Az övezetben elhelyezhető melléképítmények és egyéb létesítmények a következők: 
a) közműbecsatlakozási és közműpótló műtárgy, 
b) hulladéktartály-tároló, 
c) ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, 
d) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, szélkerék, 
e) az alternatív energia hasznosításához szükséges egyéb speciális építmények (pl.: szoláris 
energiahasznosító blokk, háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű, geotermikus energiahasznosító 
létesítmények).” 
 

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
(környezeti vizsgálati kötelezettség esetén) 

A tervezett módosítás kapcsán nem várhatók olyan jelentős környezeti hatások, amelyek környezeti 
vizsgálat lefolytatását és külön környezeti értékelési dokumentáció elkészítését tennék 
szükségessé. Környezeti hatástanulmány készítésének szükségessége az övezeti átsorolások 
kapcsán nem merült fel. 
A környezeti szempontok érvényesítése a hatályban lévő magasabbrendű jogszabályokban, 
valamint a hatályos településrendezési eszközökben foglalt előírások betartásával és kontrolljával 
biztosítható.
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET: Főépítészi Feljegyzés 
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2 SZÁMÚ MELLÉKLET: Kt. határozat a településrendezési eszköz 
módosításáról 

 
 



 

 28 

28 Gyál Város településszerkezeti és szabályozási tervének részleges módosítása – Alátámasztó javaslat 

 

3 SZÁMÚ MELLÉKLET: Döntés a partnerségi egyeztetés lezárásáról 
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4 SZÁMÚ MELLÉKLET: Tulajdoni lap 
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Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……./2022. (……….)  határozata 

Gyál Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló  
190/2014.(XI.27.) Kt. képviselő-testületi határozat módosításáról 

 
KIVONAT  

Készült: Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének …………………………-én megtartott 
….ülésének jegyzőkönyvéből 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……igen, …..nem szavazattal és 
…….tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

…………………….. sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy a 190/2014.(XI.27.) Kt. 
önkormányzati határozattal elfogadott Gyál Város TSZT-M5 jelű (M=1:8.000 méretarányú) 
Településszerkezeti Tervét (továbbiakban TSZT), valamint az M-2. mellékletében rögzített 
Településszerkezeti tervről szóló leírását – a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv.13.§. (1) bek.1. pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. 
évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ának (2) bekezdés a) pontjára tekintettel – az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet hatályos állapota alapján, 
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdés figyelembevételével módosítja. 
 
1. Gyál Város Önkormányzata érintett módosítási területeire vonatkozóan jóváhagyja a határozat 1. 

mellékletét képező TSZT/M-6 jelű Településszerkezeti tervét az M-2 melléklet szerinti leírásnak, 
valamint a TSZT/M-6 (M=1:8.000 méretarányú) Településszerkezeti terven ábrázolt 
módosításoknak megfelelően. 
 

2. A településszerkezeti tervi módosítás a 076/2 hrsz -ú. területre terjed ki. A településszerkezeti 
tervbe való illesztése és egységes szerkezetbe foglalása a módosított Településszerkezeti 
tervlapon jelöltek szerint;  
 

3. A TSZT/M-5 jelű tervlap jelen határozat 1. melléklet TSZT/M-6 jelű módosított tervlapjának 
megfelelően módosul.  
 

4. A határozat 1. melléklete: Gyál Város módosított Településszerkezeti terve egységes 
szerkezetben. 
 

5. A Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett fejlesztési területek 
változásai: az M-2. melléklet 2.1. pont szerint. 

 
6. A TSZT-t érintő 2022. évben végrehajtott módosítás települési területi mérleg változásai az M-2. 

melléklet 3. pontja szerint. 
 

7. Biológiai aktivitásérték egyenleg szinten tartása: 
Új beépítésre szánt területi kijelölés nem történik, a beépítésre szánt övezetek területe 
összességében a módosítás során nem növekszik, a biológiai aktivitásérték számítása és 
kompenzációja nem szükséges. 
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8. A módosított településszerkezeti terv összhangban van a 2018. évi CXXXIX. törvény 

előírásaival, ezen belül a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervével. A 2018. évi 
CXXXIX törvényben meghatározott térségi területi mérleg nem változik az M-2. melléklet 4. 
pontja szerint. 
 

9. Jelen határozat kihirdetését követően a TSZT elfogadásáról szóló 190/2014.(XI.27.) 
önkormányzati határozat jelen módosítással együttesen alkalmazható. 
 

Ez a határozat a 1. mellékletét képező településszerkezeti tervlap, és a 2. mellékletét képező leírás 
2022. év ………………… hó ……… napján (a kihirdetésüket követő napon) lép hatályba. 

 
Határidő:  
Felelős: Polgármester 
 
 

K.m.f 
 

  
Pápai Mihály 
polgármester 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
 
 
A kivonat hiteles:  
 
……………………………………………… 
2022. ……………………….……… 
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…/2022.                  határozat M-2. melléklete 
 

Településszerkezeti tervi leírás 
 
Gyál Város Településszerkezeti tervi felülvizsgálatát a Képviselő testület a 190/2014.(XI.27.) sz Kt. 
önkormányzati határozattal fogadta el. A határozat mellékletét a TSZT jelű (M=1:8.000 méretarányú) 
Településszerkezeti terve képezi. 
A TSZT jelen módosítása a település –TSZT módosítási határozat 1.) pontjában meghatározott és vonatkozó 
TSZT/M-6 jelű tervmellékletén ábrázolt- új Kb-En jelű beépítésre nem szánt különleges megújuló energiaforrás 
hasznosításának területi kijelölés érdekében készült. 
 
Az alábbiakban a településszerkezet és területfelhasználás módosításának rövid leírásáról, indoklásáról és 
kategóriáik egymáshoz való viszonyáról esik szó.  
 

1. SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

 
1.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA  

 
Beépítésre nem szánt területek 

1. A TSZT 076/2 hrsz-ú telek. (7,4 ha) területe általános mezőgazdasági (Má) területfelhasználásról Kb-
En beépítésre nem szánt különleges megújuló energiaforrás területfelhasználásra módosul. 

 
A létesítés tárgya egy 4000 kW villamos teljesítményű napelemes kiserőmű. 
A tervezett övezeti előírások alapján a 2%-os beépíthetőséggel 1480 m2-nyi alapterületű építmény (jellemzően 
kiszolgáló építmény) helyezhető el. 
 

1.2. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 
A módosítások védett tájelemeket nem érintenek, - a terület Natura 2000 európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi kijelölésnek, valamint az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetének nem része, 
egyéb természetvédelmi területet által sem érintett. Tájképvédelmi szempontból is megfelelő az elhelyezkedése, 
tájképi szempontból érzékeny területre, védendő táj- és településképi látványra nincs negatív hatással. 
Környezet-, táj- és természetvédelmi szempontból a napelem-park telepítése, illetve az ehhez szükséges 
területfelhasználási módosítás elfogadható. 
 

1.3. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 
 
A tervezett napelempark kijelölése a település zöldfelületi rendszerére nincs hatással. A korábbi hasznosításhoz 
(bányaműveléshez) képest közvetetten zöldfelület növekedéssel is jár. 
 

1.4. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM  
 
A település védendő épített értékei 
A tervmódosítással, változtatással érintett részterületen műemlék, illetve egyéb épített kulturális örökségi elem 
nem található.  
A település védendő régészeti értékei 
Régészeti lelőhellyel való érintettsége nem állapítható meg.  
A fejlesztés során az Önkormányzat fontos feladata az örökségvédelmi előírások betartásának biztosítása, a 
lelőhelyek törvénynek megfelelő feltárásának biztosítása az örökségvédelmi hatóság hatályos engedélyének 
értelmében. 
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1.5. KÖZLEKEDÉS 

 
A terület a 4602 jelű összekötő út felől a 14. csatorna menti földúton, az M0 feletti felüljárón áthaladva 
közelíthető meg. A felüljárótól a területig a csatlakozó mezőgazdasági út, illetve a 075/1 hrsz. út a kapcsolat. 
A Napelem parknak nincs rendszeres forgalma, a fenntartás járművei szórt ill. földúton meg tudják közelíteni a 
létesítményt. 
 

1.6. KÖZMŰ 
A Kb-En jelű övezetben a 076/2 hrsz-ú ingatlanon egy 4,0 MW villamos teljesítményű napelemes kiserőmű 
kerülhet létesítésre. 
A napelemes kiserőműhez közműellátást igénylő létesítmény nem kerül kialakításra. Ennek megfelelően ellátó 
vízi – vízellátó és szennyvízcsatorna, illetve energiaellátást biztosító ellátó hálózatok kiépítése nem szükséges. 
A felszíni csapadékvizek elvezetésére, amennyiben a napelemes kiserőmű területén és a hozzávezető út 
kialakításra szükséges vízelvezetés befogadójaként a 14. számú belvízcsatorna áll rendelkezésre.  
A napelem kiserőmű által termelt energiát a napelemes transzformátorállomása és az új távműködtetett 
oszlopkapcsoló között 22 kV-os földkábel kerül lefektetésre a 075/1 hrsz. út mentén, mely csatlakozik a 22 kV-
os „Tesco” megnevezésű gerincvezetéki hálózatra. 
 

2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK, ÁTSOROLÁSOK) 

 
2.1. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZÁSOK ADATAI ÉS MUTATÓI 

 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ TERÜLET 

A változás iránya sorszám Terület 
(ha)) 

Helyrajzi 
szám (hrsz.) 

TSZT Terület-felhasználás módosítás 
hatályos                  tervezett 

Beépítésre nem 
szánt területen 
belüli 
területfelhasználás 
változás 

1 7,4 076/2 

Má 
általános 

mezőgazdasági 
terület 

Kb-En 
különleges beépítésre 
nem szánt megújuló 

energiaforrás 
hasznosításának területe 

 
Mivel új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv, ezért biológiai aktivitásérték pótlása nem szükséges.  
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3. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE  

 
TERÜLEETI MÉRLEG-2022 évi tervmódosítás (Tárgyalásos eljárás keretében) 

Területfelhasználás 

2014. évi 
TSZT 
terület- 

felhasználás 
(ha) 

2018. évi 
módosítás 
változásai 

(ha) 

2018. évi TSZT 
terület- 

felhasználás 
(ha) 

2020. évi 
módosítás 
változásai 

(ha) 

2020. évi 
TSZT terület 
felhasználás 

(ha) 

2022. évi 
módosítás 
változásai 

(ha) 

2022. évi TSZT 
terület- 

felhasználás 
(ha) 

2022. évi TSZT 
terület- 

felhasználás 
(ha) 

javított 

2022. évi 
módosítás 
változásai 

(ha) 

2022. évi 
TSZT terület- 
felhasználás 

(ha) 

Falusias 
lakóterület  

Lf 
42,57 

--- 
42,57  42,57  42,57 42,57 

 
42,57 

Kertvárosias 
lakóterület 

Lke 
692,3 --- 692,3 -2,15 690,15  690,15 690,07 

 
690,15 

Kisvárosias 
lakóterület  

Lk 
0,55 --- 0,55  0,55  0,55 0,55 

 
0,55 

Településközpont 
terület 

Vt 
58,72 +0,4291 59,211  59,211  59,211 58,71 

 
59,211 

Kereskedelmi-
szolgáltató 

gazdasági terület 
Gksz 

411,47 -0,4291 411,04 +2,15 413,19 -0,31 
-0,0410 412,83 412,68 

 

412,83 

Ipari gazdasági 
terület  

Gip 
4,07 --- 4,07  4,07  4,07 4,07 

 
4,07 

Különleges 
beépítésre szánt 

területek  
K 

126,93 --- 126,93  126,93  126,93 127,17 

 

126,93 

Zöldterületek 
(közpark)  
Zkp, Zke, 

13,7 --- 13,7  13,7  13,7 13,7 
 

13,7 

Védelmi 
erdőterületek  

Ev 
78,27 --- 78,27  78,27 +0,31 78,58 79,53 

 
78,58 

Gazdasági 
erdőterületek  

Eg 
307,58 --- 307,58  307,58  307,58 307,55 

 
307,58 

Általános 
mezőgazdasági 

területek Má 
410,16 --- 410,16  410,16  410,16 396 -7,4 388,6 

Vízgazdálkodási 
területek  

V 
56,26 --- 56,26  56,26  56,26 56,26  56,26 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt terület Kb 

78,58 --- 78,58  78,58  78,58 78,78 +7,4 86,18 

Közúti 
Közlekedési 
terület KÖu 

214,19 --- 214,19  214,19 +0,0410 214,23 214,49 
 

214,23 

Kötöttpályás 
közlekedési 
terület KÖk 

10,94 --- 10,94  10,94  10,94 10,94 
 

10,94 

ÖSSZESEN: 2492,84 
ha 

 2492,84 ha  2492,84 
ha  2492,84 ha 2493,07  2493,07 

ha 
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4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

 
4.1. IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 

 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény 7. melléklete 
alapján Agglomeráció szerkezeti terve alapján a módosítással érintett terület a mezőgazdasági térségbe tartozik. 
A településszerkezeti módosítás keretében a tervezési terület 7,4 ha nagyságú Má általános mezőgazdasági 
terület Kb-En különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás hasznosításának övezetébe kerül. 
A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását szükségessé teszi, a település térségi területfelhasználási - 
területi mérlegét befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását területfelhasználási és 
övezeti szempontból szükségessé teszi. A térségi területi mérleg adatai, azaz a területfelhasználási kategóriák 
nagysága nem változik a módosítás során.  
Megállapítható, hogy a mezőgazdasági térség területén található a módossal érintett terület, ezért szakmailag 
nem indokolt a térségi terveknek való megfelelés részletes kidolgozása. 
 
A Vizsgált terület a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervében a mezőgazdasági térségbe tartozik.  
A tervezési terület közelében halad a térségi ellátást biztosító 132 kV-os meglévő hálózat nyomvonala. 

 
Az MATrT 11. § b) pontja alapján: „b) * a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági 
terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem 
jelölhető ki;” 
 

BATrT 
Térségi területfelhasználási 
kategóriák 

2018. évi CXXXIX. 
törvény 8. melléklet  
Térségi területfelhasználási 
kategória területi mérlege 
(hektár) 

2018. évi CXXXIX. törvény 
7. melléklet Budapesti 
Agglomeráció 
Területrendezési Terve 
alapján mért térségi területek  

2018. évi CXXXIX. 
törvény 29.§ alapján: 
A területi számításnál 
figyelmen kívül 
hagyandó területek:  

Erdőgazdálkodási térség  344,25 --- 
Nagy kiterjedésű zöldterületi 

települési térség  85,74  

Mezőgazdasági térség  505,3  

Kertes mezőgazdasági térség  --- 
 

Vízgazdálkodási térség  65,46 --- 
Települési térség 1446,65 ha 1445,45  

Sajátos felhasználású térség  46,91  
Gyál közigazgatási területe: 2493,16 

 
Ellenőrizve a hatályos BATrT térségi lehatárolását, megállapítható, hogy Gyál mintegy 505 ha-os 
mezőgazdasági térségében 392,3 ha mezőgazdasági terület van kijelölve Gyál szerkezeti tervében (77,6 %). 
Vagyis a mezőgazdálkodási térség 2,6% -áll rendelkezésre mezőgazdasági területtől eltérő területfelhasználás 
kijelölésére. Jelen tervmódosítás esetben mintegy 13,1 ha-os mozgástere van jelenleg Gyálnak a mezőgazdasági 
térségen belül. Tehát a tervezett napelempark (7,4 ha) kijelölése ezzel a lehetőséggel élve a jogszabályi keretek 
között megvalósítható.  
 
Gyál 2014 évi felülvizsgálata óta új beépítésre szánt területi kijelölés nem történt Gyál TSZT módosításai során. 
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Mezőgazdasági térség Terület 
2018. évi CXXXIX. törvény 11. § b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a 
mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és 
vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki; 

 

− BATrT Szerkezeti tervében mezőgazdasági térségbe sorolt területek 505,3 ha 
− a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület 

települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli 
terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 
területfelhasználási egységbe sorolható; 

378,9 ha 

− A mezőgazdasági térség 25%-ának megfelelő területnagyság  126,3 ha 
− A TSZT-ben a mezőgazdasági területeinek nagysága 396 ha 
− A TSZT-ben a mezőgazdasági térségbe eső mezőgazdasági, területfelhasználásba sorolt 

területek nagysága (392,3 ha-) A TSZT 2022 évi módosítása során mezőgazdasági térséget 
igénybe vevő terület. (7,4 ha) 392,3-7,4 ha= 

384,9 ha 

− Mezőgazdasági térségen belül természetközeli, honvédelmi területek nagysága ---- 
− A TSZT-ben a mezőgazdasági térségbe eső mezőgazdasági, illetve természetközeli terület 

területfelhasználásba sorolt területek aránya: (392,3-7,4):505,3= 
76,17 % 

A TSZT megfelel az előírásoknak, mivel 75%-ot meghaladó a térségbe eső 
mezőgazdasági területek aránya! 

 

 
Az MATrT. 12. § (1) bekezdése alapján: 
A módosítási szándékok az MATrT 12.§ (1) a), b), c) pontjával nem ütköznek, mivel új beépítésre szánt területet 
nem jelöl ki a terv.  
„12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben új 
beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: *  
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek 
összenövését, és 
c) *  új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett 
rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló  1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület.” 
 
Az MATrT. 38. § (1) bekezdése alapján: 
„Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha 
a) a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez, 
b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és 
vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, továbbá 
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitás azt lehetővé teszi, vagy az a 
terület igénybevételével párhuzamosan kiépül, továbbá új lakóterület kijelölése esetén a Kormány rendeletében 
meghatározott feltételek teljesülnek.” 
A módosítási szándék az MATrT. 38. § (1) bekezdésével nem ütköznek, mivel új beépítésre szánt területet nem 
jelöl ki a terv.  
A fentiek alapján e tervdokumentációban rögzített módosítási javaslatokkal kapcsolatban megállapítható, hogy 
2018. évi CXXXIX. törvény előírásaival összhangban vannak.  
A településszerkezeti terv módosul, de új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv és 2018. évi 
CXXXIX. törvény előírásainak megfelel. 
 
A Borvidéki települések szőlő termőhelyi kataszteréről, valamint az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszterről 
a NEBIH szolgáltathatna adatot.  
A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény, valamint a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági 
eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 
előírásait figyelembe kell venni. Megállapítható, hogy Gyál nem tartozik egyik borvidékhez sem.  
Kijelenthető, hogy a település nem érintett az MATrT 13.§-a által, vagyis a terv megfelel a vonatkozó 
előírásoknak. 
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Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a különleges 
mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre szánt területté nem minősíthető.” 
A módosítási terület nem érinti a Gyálon fellelhető Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú 
területeihez tartozó földrészleteket. 

 
 

4.2. IGAZOLÁS - ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK 
 
2018. évi CXXXIX. törvény előírásai alapján érintett térségi övezetek: 

Országos Területrendezési Terv - országos övezetek 
 Gyál 

település 
Módosítási 
területek 

1.ökológiai hálózat magterületének övezete, 
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 

érintett nem érintett 

4.kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete nem érintett nem érintett 
5. jó termőhelyi adottságú szántóterület (1. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

nem érintett nem érintett 

6.erdők övezete érintett nem érintett 
7.erdőtelepítésre javasolt terület övezete (2. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

nem érintett nem érintett 

8.tájképvédelmi terület övezete 
(3. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) 

nem érintett nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett 
település 

nem érintett nem érintett 

10.vízminőség-védelmi terület övezete (4. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

érintett érintett 

11. nagyvízi meder övezete (5. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) nem érintett nem érintett 
12. VTT-tározók övezete (6. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) A 
Budapesti Agglomeráció területén nem alkalmazott övezet. 

nem érintett nem érintett 

13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település nem érintett nem érintett 
5., 7., 8. és 10–12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 
területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv - térségi övezetek 
   
11. rendszeresen belvízjárta terület övezete (8. melléklet 9/2019.(VI.14) 
MvM rendelet) 

nem érintett nem érintett 

13. ásványi nyersanyagvagyon övezete (7. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

 érintett közvetve 
érintett 

14. földtani veszélyforrás terület övezete (9. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

nem érintett nem érintett 

kiemelt térségi övezetek területi lehatárolását a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 
 
Vízminőség-védelmi terület övezete igazolás: 
A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 5. § alapján: 
„(1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten 
kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének 
feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezésieszközeinek készítése során ki 
kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi 
szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 
Az országos vízminőségvédelmi területet a  teljes települést érintik. Az előírásnak megfelelően Gyál hatályos 
településrendezési eszközei tartalmazzák mind a vízvédelemmel érintett területek lehatárolását, mind azok 
területére vonatkozó előírásokat.  
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Az érintettség miatt a helyi építési szabályzatban a közlekedésre, közművesítésre és esetleges szennyezett 
csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó előírásokat ennek figyelembevételével kell kialakítani. A módosítási terület 
kijelölése nem ellentétes az országos vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó előírásokkal. A terv 
vízminőség védelmi szempontból megfelel. 
 
Ásványi nyersanyagvagyon övezete igazolás: 
A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 8. § alapján: „(1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, 
építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti 
el.” 
Az ásványi nyersanyagvagyon övezete kijelölése településhatáros és Gyál település érintett. A Magyar 
Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján elérhető nyilvántartás alapján Gyál területén működő bányatelek 
találhatók. Viszont a jelen módosítással érintett területen működő bányaterület nem, csak bezárt és törlés alatt 
lévő bányaterület található. Vagyis a tervezett módosítás ásványvagyon területet nem érint. 
 

Pest Megye Területrendezési Terv 
kiemelt térségi területfelhasználási / övezeti érintettség 

a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 
a módosítással érintett területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 

kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák Közig. terület. Módosítási terület 
Egyedileg meghatározott megyei övezetek:   
innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete -- -- 
logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete + -- 
turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete -- -- 
kertes mezőgazdasági területek övezete  -- -- 
klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete  -- -- 

 
Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének fejlesztés céljára az önkormányzat által kiemelt logisztikai 
fejlesztési területté minősített területeken igénybe vehetők intenzívebb beépítési szabályok. A jelen gazdasági 
területi módosítás esetében az önkormányzat nem kíván élni a lehetőséggel. Vagyis a módosítási elem nem 
érintett a logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete által. 
Fentiek alapján tehát a módosítási területek övezeti érintettsége Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény előírásaival nem ellentétes. 
 
 

5. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENLEGE 

 
A jelen eljárás keretében történő területfelhasználási átsorolás új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
A biológiai aktivitásérték változásának számítása és egyenleg kompenzáció a 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv) 7.§ 
(3) bek. b) pontja szerint jelen módosítás kapcsán nem szükséges, a tervmódosítás a törvényi előírásnak 
megfelel. 
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…./2022………………………….határozat 1. melléklete 
TSZT-M6 jelű tervlap. 

(Az egyeztetés időszakában M=1:8000 méretarányú tervlap A3-as tervlapon dokumentálva.) 
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Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……./2022. (……….)  határozata 

Gyál Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló  
190/2014.(XI.27.) Kt. képviselő-testületi határozat módosításáról 

 
KIVONAT  

Készült: Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének …………………………-én megtartott 
….ülésének jegyzőkönyvéből 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……igen, …..nem szavazattal és 
…….tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

…………………….. sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy a 190/2014.(XI.27.) Kt. 
önkormányzati határozattal elfogadott Gyál Város TSZT-M5 jelű (M=1:8.000 méretarányú) 
Településszerkezeti Tervét (továbbiakban TSZT), valamint az M-2. mellékletében rögzített 
Településszerkezeti tervről szóló leírását – a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv.13.§. (1) bek.1. pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. 
évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ának (2) bekezdés a) pontjára tekintettel – az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet hatályos állapota alapján, 
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdés figyelembevételével módosítja. 
 
1. Gyál Város Önkormányzata érintett módosítási területeire vonatkozóan jóváhagyja a határozat 1. 

mellékletét képező TSZT/M-6 jelű Településszerkezeti tervét az M-2 melléklet szerinti leírásnak, 
valamint a TSZT/M-6 (M=1:8.000 méretarányú) Településszerkezeti terven ábrázolt 
módosításoknak megfelelően. 
 

2. A településszerkezeti tervi módosítás a 076/2 hrsz -ú. területre terjed ki. A településszerkezeti 
tervbe való illesztése és egységes szerkezetbe foglalása a módosított Településszerkezeti 
tervlapon jelöltek szerint;  
 

3. A TSZT/M-5 jelű tervlap jelen határozat 1. melléklet TSZT/M-6 jelű módosított tervlapjának 
megfelelően módosul.  
 

4. A határozat 1. melléklete: Gyál Város módosított Településszerkezeti terve egységes 
szerkezetben. 
 

5. A Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett fejlesztési területek 
változásai: az M-2. melléklet 2.1. pont szerint. 

 
6. A TSZT-t érintő 2022. évben végrehajtott módosítás települési területi mérleg változásai az M-2. 

melléklet 3. pontja szerint. 
 

7. Biológiai aktivitásérték egyenleg szinten tartása: 
Új beépítésre szánt területi kijelölés nem történik, a beépítésre szánt övezetek területe 
összességében a módosítás során nem növekszik, a biológiai aktivitásérték számítása és 
kompenzációja nem szükséges. 
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8. A módosított településszerkezeti terv összhangban van a 2018. évi CXXXIX. törvény 

előírásaival, ezen belül a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervével. A 2018. évi 
CXXXIX törvényben meghatározott térségi területi mérleg nem változik az M-2. melléklet 4. 
pontja szerint. 
 

9. Jelen határozat kihirdetését követően a TSZT elfogadásáról szóló 190/2014.(XI.27.) 
önkormányzati határozat jelen módosítással együttesen alkalmazható. 
 

Ez a határozat a 1. mellékletét képező településszerkezeti tervlap, és a 2. mellékletét képező leírás 
2022. év ………………… hó ……… napján (a kihirdetésüket követő napon) lép hatályba. 

 
Határidő:  
Felelős: Polgármester 
 
 

K.m.f 
 

  
Pápai Mihály 
polgármester 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
 
 
A kivonat hiteles:  
 
……………………………………………… 
2022. ……………………….……… 
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…/2022.                  határozat M-2. melléklete 
 

Településszerkezeti tervi leírás 
 
Gyál Város Településszerkezeti tervi felülvizsgálatát a Képviselő testület a 190/2014.(XI.27.) sz Kt. 
önkormányzati határozattal fogadta el. A határozat mellékletét a TSZT jelű (M=1:8.000 méretarányú) 
Településszerkezeti terve képezi. 
A TSZT jelen módosítása a település –TSZT módosítási határozat 1.) pontjában meghatározott és vonatkozó 
TSZT/M-6 jelű tervmellékletén ábrázolt- új Kb-En jelű beépítésre nem szánt különleges megújuló energiaforrás 
hasznosításának területi kijelölés érdekében készült. 
 
Az alábbiakban a településszerkezet és területfelhasználás módosításának rövid leírásáról, indoklásáról és 
kategóriáik egymáshoz való viszonyáról esik szó.  
 

1. SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

 
1.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA  

 
Beépítésre nem szánt területek 

1. A TSZT 076/2 hrsz-ú telek. (7,4 ha) területe általános mezőgazdasági (Má) területfelhasználásról Kb-
En beépítésre nem szánt különleges megújuló energiaforrás területfelhasználásra módosul. 

 
A létesítés tárgya egy 4000 kW villamos teljesítményű napelemes kiserőmű. 
A tervezett övezeti előírások alapján a 2%-os beépíthetőséggel 1480 m2-nyi alapterületű építmény (jellemzően 
kiszolgáló építmény) helyezhető el. 
 

1.2. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 
A módosítások védett tájelemeket nem érintenek, - a terület Natura 2000 európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi kijelölésnek, valamint az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetének nem része, 
egyéb természetvédelmi területet által sem érintett. Tájképvédelmi szempontból is megfelelő az elhelyezkedése, 
tájképi szempontból érzékeny területre, védendő táj- és településképi látványra nincs negatív hatással. 
Környezet-, táj- és természetvédelmi szempontból a napelem-park telepítése, illetve az ehhez szükséges 
területfelhasználási módosítás elfogadható. 
 

1.3. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 
 
A tervezett napelempark kijelölése a település zöldfelületi rendszerére nincs hatással. A korábbi hasznosításhoz 
(bányaműveléshez) képest közvetetten zöldfelület növekedéssel is jár. 
 

1.4. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM  
 
A település védendő épített értékei 
A tervmódosítással, változtatással érintett részterületen műemlék, illetve egyéb épített kulturális örökségi elem 
nem található.  
A település védendő régészeti értékei 
Régészeti lelőhellyel való érintettsége nem állapítható meg.  
A fejlesztés során az Önkormányzat fontos feladata az örökségvédelmi előírások betartásának biztosítása, a 
lelőhelyek törvénynek megfelelő feltárásának biztosítása az örökségvédelmi hatóság hatályos engedélyének 
értelmében. 
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1.5. KÖZLEKEDÉS 

 
A terület a 4602 jelű összekötő út felől a 14. csatorna menti földúton, az M0 feletti felüljárón áthaladva 
közelíthető meg. A felüljárótól a területig a csatlakozó mezőgazdasági út, illetve a 075/1 hrsz. út a kapcsolat. 
A Napelem parknak nincs rendszeres forgalma, a fenntartás járművei szórt ill. földúton meg tudják közelíteni a 
létesítményt. 
 

1.6. KÖZMŰ 
A Kb-En jelű övezetben a 076/2 hrsz-ú ingatlanon egy 4,0 MW villamos teljesítményű napelemes kiserőmű 
kerülhet létesítésre. 
A napelemes kiserőműhez közműellátást igénylő létesítmény nem kerül kialakításra. Ennek megfelelően ellátó 
vízi – vízellátó és szennyvízcsatorna, illetve energiaellátást biztosító ellátó hálózatok kiépítése nem szükséges. 
A felszíni csapadékvizek elvezetésére, amennyiben a napelemes kiserőmű területén és a hozzávezető út 
kialakításra szükséges vízelvezetés befogadójaként a 14. számú belvízcsatorna áll rendelkezésre.  
A napelem kiserőmű által termelt energiát a napelemes transzformátorállomása és az új távműködtetett 
oszlopkapcsoló között 22 kV-os földkábel kerül lefektetésre a 075/1 hrsz. út mentén, mely csatlakozik a 22 kV-
os „Tesco” megnevezésű gerincvezetéki hálózatra. 
 

2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK, ÁTSOROLÁSOK) 

 
2.1. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZÁSOK ADATAI ÉS MUTATÓI 

 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ TERÜLET 

A változás iránya sorszám Terület 
(ha)) 

Helyrajzi 
szám (hrsz.) 

TSZT Terület-felhasználás módosítás 
hatályos                  tervezett 

Beépítésre nem 
szánt területen 
belüli 
területfelhasználás 
változás 

1 7,4 076/2 

Má 
általános 

mezőgazdasági 
terület 

Kb-En 
különleges beépítésre 
nem szánt megújuló 

energiaforrás 
hasznosításának területe 

 
Mivel új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv, ezért biológiai aktivitásérték pótlása nem szükséges.  
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3. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE  

 
TERÜLEETI MÉRLEG-2022 évi tervmódosítás (Tárgyalásos eljárás keretében) 

Területfelhasználás 

2014. évi 
TSZT 
terület- 

felhasználás 
(ha) 

2018. évi 
módosítás 
változásai 

(ha) 

2018. évi TSZT 
terület- 

felhasználás 
(ha) 

2020. évi 
módosítás 
változásai 

(ha) 

2020. évi 
TSZT terület 
felhasználás 

(ha) 

2022. évi 
módosítás 
változásai 

(ha) 

2022. évi TSZT 
terület- 

felhasználás 
(ha) 

2022. évi TSZT 
terület- 

felhasználás 
(ha) 

javított 

2022. évi 
módosítás 
változásai 

(ha) 

2022. évi 
TSZT terület- 
felhasználás 

(ha) 

Falusias 
lakóterület  

Lf 
42,57 

--- 
42,57  42,57  42,57 42,57 

 
42,57 

Kertvárosias 
lakóterület 

Lke 
692,3 --- 692,3 -2,15 690,15  690,15 690,07 

 
690,15 

Kisvárosias 
lakóterület  

Lk 
0,55 --- 0,55  0,55  0,55 0,55 

 
0,55 

Településközpont 
terület 

Vt 
58,72 +0,4291 59,211  59,211  59,211 58,71 

 
59,211 

Kereskedelmi-
szolgáltató 

gazdasági terület 
Gksz 

411,47 -0,4291 411,04 +2,15 413,19 
-0,31 

-0,0410 
412,83 412,68 

 

412,83 

Ipari gazdasági 
terület  

Gip 
4,07 --- 4,07  4,07  4,07 4,07 

 
4,07 

Különleges 
beépítésre szánt 

területek  
K 

126,93 --- 126,93  126,93  126,93 127,17 

 

126,93 

Zöldterületek 
(közpark)  
Zkp, Zke, 

13,7 --- 13,7  13,7  13,7 13,7 
 

13,7 

Védelmi 
erdőterületek  

Ev 
78,27 --- 78,27  78,27 +0,31 78,58 79,53 

 
78,58 

Gazdasági 
erdőterületek  

Eg 
307,58 --- 307,58  307,58  307,58 307,55 

 
307,58 

Általános 
mezőgazdasági 

területek Má 
410,16 --- 410,16  410,16  410,16 396 -7,4 388,6 

Vízgazdálkodási 
területek  

V 
56,26 --- 56,26  56,26  56,26 56,26  56,26 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt terület Kb 

78,58 --- 78,58  78,58  78,58 78,78 +7,4 86,18 

Közúti 
Közlekedési 
terület KÖu 

214,19 --- 214,19  214,19 +0,0410 214,23 214,49 
 

214,23 

Kötöttpályás 
közlekedési 
terület KÖk 

10,94 --- 10,94  10,94  10,94 10,94 
 

10,94 

ÖSSZESEN: 2492,84 
ha 

 2492,84 ha  2492,84 
ha  2492,84 ha 2493,07  2493,07 

ha 
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4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

 
4.1. IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 

 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény 7. melléklete 
alapján Agglomeráció szerkezeti terve alapján a módosítással érintett terület a mezőgazdasági térségbe tartozik. 
A településszerkezeti módosítás keretében a tervezési terület 7,4 ha nagyságú Má általános mezőgazdasági 
terület Kb-En különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás hasznosításának övezetébe kerül. 
A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását szükségessé teszi, a település térségi területfelhasználási - 
területi mérlegét befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását területfelhasználási és 
övezeti szempontból szükségessé teszi. A térségi területi mérleg adatai, azaz a területfelhasználási kategóriák 
nagysága nem változik a módosítás során.  
Megállapítható, hogy a mezőgazdasági térség területén található a módossal érintett terület, ezért szakmailag 
nem indokolt a térségi terveknek való megfelelés részletes kidolgozása. 
 
A Vizsgált terület a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervében a mezőgazdasági térségbe tartozik.  
A tervezési terület közelében halad a térségi ellátást biztosító 132 kV-os meglévő hálózat nyomvonala. 

 
Az MATrT 11. § b) pontja alapján: „b) * a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági 
terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem 
jelölhető ki;” 
 

BATrT 
Térségi területfelhasználási 
kategóriák 

2018. évi CXXXIX. 
törvény 8. melléklet  
Térségi területfelhasználási 
kategória területi mérlege 
(hektár) 

2018. évi CXXXIX. törvény 
7. melléklet Budapesti 
Agglomeráció 
Területrendezési Terve 
alapján mért térségi területek  

2018. évi CXXXIX. 
törvény 29.§ alapján: 
A területi számításnál 
figyelmen kívül 
hagyandó területek:  

Erdőgazdálkodási térség  344,25 --- 
Nagy kiterjedésű zöldterületi 

települési térség  85,74  

Mezőgazdasági térség  505,3  

Kertes mezőgazdasági térség  --- 
 

Vízgazdálkodási térség  65,46 --- 
Települési térség 1446,65 ha 1445,45  

Sajátos felhasználású térség  46,91  
Gyál közigazgatási területe: 2493,16 

 
Ellenőrizve a hatályos BATrT térségi lehatárolását, megállapítható, hogy Gyál mintegy 505 ha-os 
mezőgazdasági térségében 392,3 ha mezőgazdasági terület van kijelölve Gyál szerkezeti tervében (77,6 %). 
Vagyis a mezőgazdálkodási térség 2,6% -áll rendelkezésre mezőgazdasági területtől eltérő területfelhasználás 
kijelölésére. Jelen tervmódosítás esetben mintegy 13,1 ha-os mozgástere van jelenleg Gyálnak a mezőgazdasági 
térségen belül. Tehát a tervezett napelempark (7,4 ha) kijelölése ezzel a lehetőséggel élve a jogszabályi keretek 
között megvalósítható.  
 
Gyál 2014 évi felülvizsgálata óta új beépítésre szánt területi kijelölés nem történt Gyál TSZT módosításai során. 
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Mezőgazdasági térség Terület 
2018. évi CXXXIX. törvény 11. § b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a 
mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és 
vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki; 

 

− BATrT Szerkezeti tervében mezőgazdasági térségbe sorolt területek 505,3 ha 
− a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület 

települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli 
terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 
területfelhasználási egységbe sorolható; 

378,9 ha 

− A mezőgazdasági térség 25%-ának megfelelő területnagyság  126,3 ha 
− A TSZT-ben a mezőgazdasági területeinek nagysága 396 ha 
− A TSZT-ben a mezőgazdasági térségbe eső mezőgazdasági, területfelhasználásba sorolt 

területek nagysága (392,3 ha-) A TSZT 2022 évi módosítása során mezőgazdasági térséget 
igénybe vevő terület. (7,4 ha) 392,3-7,4 ha= 

384,9 ha 

− Mezőgazdasági térségen belül természetközeli, honvédelmi területek nagysága ---- 
− A TSZT-ben a mezőgazdasági térségbe eső mezőgazdasági, illetve természetközeli terület 

területfelhasználásba sorolt területek aránya: (392,3-7,4):505,3= 
76,17 % 

A TSZT megfelel az előírásoknak, mivel 75%-ot meghaladó a térségbe eső 
mezőgazdasági területek aránya! 

 

 
Az MATrT. 12. § (1) bekezdése alapján: 
A módosítási szándékok az MATrT 12.§ (1) a), b), c) pontjával nem ütköznek, mivel új beépítésre szánt területet 
nem jelöl ki a terv.  
„12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben új 
beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: *  
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek 
összenövését, és 
c) *  új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett 
rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló  1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület.” 
 
Az MATrT. 38. § (1) bekezdése alapján: 
„Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha 
a) a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez, 
b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és 
vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, továbbá 
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitás azt lehetővé teszi, vagy az a 
terület igénybevételével párhuzamosan kiépül, továbbá új lakóterület kijelölése esetén a Kormány rendeletében 
meghatározott feltételek teljesülnek.” 
A módosítási szándék az MATrT. 38. § (1) bekezdésével nem ütköznek, mivel új beépítésre szánt területet nem 
jelöl ki a terv.  
A fentiek alapján e tervdokumentációban rögzített módosítási javaslatokkal kapcsolatban megállapítható, hogy 
2018. évi CXXXIX. törvény előírásaival összhangban vannak.  
A településszerkezeti terv módosul, de új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv és 2018. évi 
CXXXIX. törvény előírásainak megfelel. 
 
A Borvidéki települések szőlő termőhelyi kataszteréről, valamint az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszterről 
a NEBIH szolgáltathatna adatot.  
A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény, valamint a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági 
eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 
előírásait figyelembe kell venni. Megállapítható, hogy Gyál nem tartozik egyik borvidékhez sem.  
Kijelenthető, hogy a település nem érintett az MATrT 13.§-a által, vagyis a terv megfelel a vonatkozó 
előírásoknak. 
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Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a különleges 
mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre szánt területté nem minősíthető.” 
A módosítási terület nem érinti a Gyálon fellelhető Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú 
területeihez tartozó földrészleteket. 

 
 

4.2. IGAZOLÁS - ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK 
 
2018. évi CXXXIX. törvény előírásai alapján érintett térségi övezetek: 

Országos Területrendezési Terv - országos övezetek 
 Gyál 

település 
Módosítási 
területek 

1.ökológiai hálózat magterületének övezete, 
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 

érintett nem érintett 

4.kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete nem érintett nem érintett 
5. jó termőhelyi adottságú szántóterület (1. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) nem érintett nem érintett 

6.erdők övezete érintett nem érintett 
7.erdőtelepítésre javasolt terület övezete (2. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) nem érintett nem érintett 

8.tájképvédelmi terület övezete 
(3. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) nem érintett nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett 
település nem érintett nem érintett 

10.vízminőség-védelmi terület övezete (4. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

érintett érintett 

11. nagyvízi meder övezete (5. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) nem érintett nem érintett 
12. VTT-tározók övezete (6. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) A 
Budapesti Agglomeráció területén nem alkalmazott övezet. nem érintett nem érintett 

13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település nem érintett nem érintett 
5., 7., 8. és 10–12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 
területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv - térségi övezetek 
   
11. rendszeresen belvízjárta terület övezete (8. melléklet 9/2019.(VI.14) 
MvM rendelet) 

nem érintett nem érintett 

13. ásványi nyersanyagvagyon övezete (7. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

 érintett közvetve 
érintett 

14. földtani veszélyforrás terület övezete (9. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

nem érintett nem érintett 

kiemelt térségi övezetek területi lehatárolását a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 
 
Vízminőség-védelmi terület övezete igazolás: 
A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 5. § alapján: 
„(1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten 
kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének 
feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezésieszközeinek készítése során ki 
kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi 
szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 
Az országos vízminőségvédelmi területet a  teljes települést érintik. Az előírásnak megfelelően Gyál hatályos 
településrendezési eszközei tartalmazzák mind a vízvédelemmel érintett területek lehatárolását, mind azok 
területére vonatkozó előírásokat.  
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Az érintettség miatt a helyi építési szabályzatban a közlekedésre, közművesítésre és esetleges szennyezett 
csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó előírásokat ennek figyelembevételével kell kialakítani. A módosítási terület 
kijelölése nem ellentétes az országos vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó előírásokkal. A terv 
vízminőség védelmi szempontból megfelel. 
 
Ásványi nyersanyagvagyon övezete igazolás: 
A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 8. § alapján: „(1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, 
építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti 
el.” 
Az ásványi nyersanyagvagyon övezete kijelölése településhatáros és Gyál település érintett. A Magyar 
Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján elérhető nyilvántartás alapján Gyál területén működő bányatelek 
találhatók. Viszont a jelen módosítással érintett területen működő bányaterület nem, csak bezárt és törlés alatt 
lévő bányaterület található. Vagyis a tervezett módosítás ásványvagyon területet nem érint. 
 

Pest Megye Területrendezési Terv 
kiemelt térségi területfelhasználási / övezeti érintettség 

a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 
a módosítással érintett területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 

kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák Közig. terület. Módosítási terület 
Egyedileg meghatározott megyei övezetek:   
innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete -- -- 
logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete + -- 
turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete -- -- 
kertes mezőgazdasági területek övezete  -- -- 
klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete  -- -- 

 
Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének fejlesztés céljára az önkormányzat által kiemelt logisztikai 
fejlesztési területté minősített területeken igénybe vehetők intenzívebb beépítési szabályok. A jelen gazdasági 
területi módosítás esetében az önkormányzat nem kíván élni a lehetőséggel. Vagyis a módosítási elem nem 
érintett a logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete által. 
Fentiek alapján tehát a módosítási területek övezeti érintettsége Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény előírásaival nem ellentétes. 
 
 

5. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENLEGE 

 
A jelen eljárás keretében történő területfelhasználási átsorolás új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
A biológiai aktivitásérték változásának számítása és egyenleg kompenzáció a 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv) 7.§ 
(3) bek. b) pontja szerint jelen módosítás kapcsán nem szükséges, a tervmódosítás a törvényi előírásnak 
megfelel. 
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…./2022………………………….határozat 1. melléklete 
TSZT-M6 jelű tervlap. 

(Az egyeztetés időszakában M=1:8000 méretarányú tervlap A3-as tervlapon dokumentálva.) 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
../2022. (…..) rendelete 

Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet 42. § (1) és (4) bekezdésben felsoroltak véleményének kikérésével következőket 
rendeli el: 
 

1.§ 
A Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) sz. önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) kiegészül a következő 101/A §-sal: 
 
„(1) A Kb-En jelű övezetben a következő előírásokat kell betartani: 
a) A legkisebb kialakítható telek területe (m2) ................................................ 10.000 
b) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) ....... 2,0 
c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) ........ 2,0 
d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) ........................... 6,5 
e) A beépítésnél alkalmazható legkisebb épületmagasság (m) .............................. 2,0 
f) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) ............................ 40 
(2) Az övezetben megújuló energiaforrásokat hasznosító telep építhető és a naperőmű 
kialakításához szükséges építmények helyezhetők el.  
(3) Az övezetben elhelyezhető melléképítmények és egyéb létesítmények a következők: 
a) közműbecsatlakozási és közműpótló műtárgy, 
b) hulladéktartály-tároló, 
c) ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, 
d) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, szélkerék, 
e) az alternatív energia hasznosításához szükséges egyéb speciális építmények (pl.: szoláris 
energiahasznosító blokk, háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű, geotermikus 
energiahasznosító létesítmények).” 
 

2.§ 
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-21 szelvény jelű szabályozási tervlap 
a jelen rendelet 1.számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-21/M2 jelű szabályozási 
tervlap szerint módosul a jelmagyarázat szerinti „módosítással érintett terület határa" jellel 
körülhatárolt területen. 
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3.§ 
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-22 szelvény jelű szabályozási tervlap 
a jelen rendelet 2.számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-22/M1 jelű szabályozási 
tervlap szerint módosul a jelmagyarázat szerinti „módosítással érintett terület határa" jellel 
körülhatárolt területen. 
 

4.§ 
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-25 szelvény jelű szabályozási tervlap 
a jelen rendelet 3. számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-25/M2 jelű szabályozási 
tervlap szerint módosul a jelmagyarázat szerinti „módosítással érintett terület határa" jellel 
körülhatárolt területen. 
 

5.§ 
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-26 szelvény jelű szabályozási tervlap 
a jelen rendelet 4. számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-26/M1 jelű szabályozási 
tervlap szerint módosul a jelmagyarázat szerinti „módosítással érintett terület határa" jellel 
körülhatárolt területen. 
 

6.§ 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
 
Z Á R A D É K: 
 
A rendelet 2022. …………... napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a 
hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 
 
G y á l, 2022………………………... 
 
      ....................................................................................................  
  Rozgonyi Erik 
      ....................................................................................................  
  címzetes főjegyző 
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1. melléklet a …./2022.(……..) önkormányzati rendelethez: 
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet melléklet SZT-21 szelvényének módosítása  

a módosítás területi hatály jelkulccsal jelölt területek vonatkozásában.-SZT-21/M2 tervlap” 
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2. melléklet a …./2022.(……..) önkormányzati rendelethez: 
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet melléklet SZT-21 szelvényének módosítása  

a módosítás területi hatály jelkulccsal jelölt területek vonatkozásában-SZT-22/M1 tervlap” 
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3. melléklet a …./2022.(……..) önkormányzati rendelethez: 
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet melléklet SZT-25 szelvényének módosítása  

a módosítás területi hatály jelkulccsal jelölt területek vonatkozásában.-SZT-25/M2 tervlap” 
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4. melléklet a …./2022.(……..) önkormányzati rendelethez: 
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet melléklet SZT-25 szelvényének módosítása  

a módosítás területi hatály jelkulccsal jelölt területek vonatkozásában -SZT-26/M1 tervlap” 

 
 



 7 

 



 1 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
../2022. (…..) rendelete 

Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet 42. § (1) és (4) bekezdésben felsoroltak véleményének kikérésével következőket 
rendeli el: 
 

1.§ 
A Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) sz. önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) kiegészül a következő 101/A §-sal: 
 
„(1) A Kb-En jelű övezetben a következő előírásokat kell betartani: 
a) A legkisebb kialakítható telek területe (m2) ................................................ 10.000 
b) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) ....... 2,0 
c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) ........ 2,0 
d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) ........................... 6,5 
e) A beépítésnél alkalmazható legkisebb épületmagasság (m) .............................. 2,0 
f) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) ............................ 40 
(2) Az övezetben megújuló energiaforrásokat hasznosító telep építhető és a naperőmű 
kialakításához szükséges építmények helyezhetők el.  
(3) Az övezetben elhelyezhető melléképítmények és egyéb létesítmények a következők: 
a) közműbecsatlakozási és közműpótló műtárgy, 
b) hulladéktartály-tároló, 
c) ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, 
d) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, szélkerék, 
e) az alternatív energia hasznosításához szükséges egyéb speciális építmények (pl.: szoláris 
energiahasznosító blokk, háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű, geotermikus 
energiahasznosító létesítmények).” 
 

2.§ 
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-21 szelvény jelű szabályozási tervlap 
a jelen rendelet 1.számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-21/M2 jelű szabályozási 
tervlap szerint módosul a jelmagyarázat szerinti „módosítással érintett terület határa" jellel 
körülhatárolt területen. 
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3.§ 
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-22 szelvény jelű szabályozási tervlap 
a jelen rendelet 2.számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-22/M1 jelű szabályozási 
tervlap szerint módosul a jelmagyarázat szerinti „módosítással érintett terület határa" jellel 
körülhatárolt területen. 
 

4.§ 
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-25 szelvény jelű szabályozási tervlap 
a jelen rendelet 3. számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-25/M2 jelű szabályozási 
tervlap szerint módosul a jelmagyarázat szerinti „módosítással érintett terület határa" jellel 
körülhatárolt területen. 
 

5.§ 
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-26 szelvény jelű szabályozási tervlap 
a jelen rendelet 4. számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-26/M1 jelű szabályozási 
tervlap szerint módosul a jelmagyarázat szerinti „módosítással érintett terület határa" jellel 
körülhatárolt területen. 
 

6.§ 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
 
Z Á R A D É K: 
 
A rendelet 2022. …………... napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a 
hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 
 
G y á l, 2022………………………... 
 
      ....................................................................................................  
  Rozgonyi Erik 
      ....................................................................................................  
  címzetes főjegyző 

http://www.gyal.hu/
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1. melléklet a …./2022.(……..) önkormányzati rendelethez: 
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet melléklet SZT-21 szelvényének módosítása  

a módosítás területi hatály jelkulccsal jelölt területek vonatkozásában.-SZT-21/M2 tervlap” 
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2. melléklet a …./2022.(……..) önkormányzati rendelethez: 
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet melléklet SZT-21 szelvényének módosítása  

a módosítás területi hatály jelkulccsal jelölt területek vonatkozásában-SZT-22/M1 tervlap” 
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3. melléklet a …./2022.(……..) önkormányzati rendelethez: 
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet melléklet SZT-25 szelvényének módosítása  

a módosítás területi hatály jelkulccsal jelölt területek vonatkozásában.-SZT-25/M2 tervlap” 
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4. melléklet a …./2022.(……..) önkormányzati rendelethez: 
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet melléklet SZT-25 szelvényének módosítása  

a módosítás területi hatály jelkulccsal jelölt területek vonatkozásában -SZT-26/M1 tervlap” 
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Tárgy: Javaslat a Gyál 014/31 hrsz.-ú ingatlan 
belterületbe vonására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyáli 014/31 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 1.8043 m2 területű ingatlan tulajdonosai 1/2 - 1/2-ed arányban 
Dánosiné Krausz Katalin Mária és Krausz Tamás György. 

A tulajdonosok meghatalmazták a szomszédos 2215/70 hrsz.-ú kivett iroda, csarnoképület, árok és udvar művelési 
ágú ingatlan tulajdonosát, az AGRO-LARGO Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.-t (2360 Gyál, Patak utca 5.) - 
amely cég telephely bővítés céljára szeretné megvásárolni tárgyi ingatlant - hogy belterületbe vonással és művelési 
ág változással kapcsolatos eljárásokban képviselje őket. 
Az AGRO-LARGO Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz tárgyi földrészlet 
végleges más célú hasznosítására és belterületbe csatolására vonatkozóan – összhangban Gyál város 
településrendezési eszközeivel – kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági terület céljára. A termőföld más célú 
hasznosításával és belterületbe vonásával járuló költségek megfizetését a cég vállalta. 

A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése szerint külterületi földrészlet belterületbe vonása iránti kérelmet 
kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő. A kérelem megalapozottságát az önkormányzatnak képviselő-testületi 
döntéssel kell igazolnia. 

A Képviselő-testület 190/2014.(XI.27.) számú határozatával elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Terve 
alapján Gyál, 014/31 hrsz.-ú földrészlet beépítésre szánt területen fekvő, belterületbe vonható terület. Gyál Város 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 17/2014.(XII.01.) számú rendelet mellékletét képező 
SZT-12/M4 számú Szabályozási tervlapja tárgyi ingatlant a Gksz-2 gazdasági terület építési övezetbe sorolja.  

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete  

1. a Gyál 014/31 hrsz.-ú 1 ha 8043 m2 területű „szántó” művelési ágú területű – az SZT-12/M4 jelű tervlap 
alapján a beépítésre szánt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetnek jelölt - ingatlant „kivett 
beépítetlen területként” belterületbe vonja, 

2. a termelésből történő kivonás és a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket AGRO-LARGO 
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. (Gyál, Patak u. 5.) viseli, 

3. az AGRO-LARGO Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. (Gyál, Patak u. 5.) a belterületbe-vonási kérelem 
benyújtása előtt településfejlesztési szerződést köt Gyál Város Önkormányzatával és a belterületbe vonással 
kapcsolatos földhivatali határozat véglegessé válásáig megfizeti a belterületbe vonandó ingatlan területére 
1 ha 8043 m2 után az 580 Ft/m2 összegű településfejlesztési hozzájárulást, 

4. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
 

Határidő: 2022. július 15. (a szerződés kötésére és az eljárás megindítására) 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabóné Kovács Anikó Főépítészi Irodavezető-helyettes 
 
Gyál, 2022. június 13. 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
Melléklet: 1 pld. Kérelem+meghatalmazás 

1 pld. Tulajdoni lap 
1 pld. Szabályozási tervlap részlet 
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Tárgy: Javaslat tervező módosítására a 
közvilágítási hálózat fejlesztéséhez 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Városában 2015-ben teljes egészében Európai Uniós forrásból megvalósult a város közvilágítási hálózatán 
a világítótestek teljeskörű modernizációja, korszerű LED-es fényforrásokra cserélve a meglévő lámpatesteket. 
A pályázat eredményeképpen jelentős megtakarítást sikerült elérni a közvilágítás költségén, azonban a pályázat 
szigorú feltétele volt, hogy a fejlesztés eredményeképpen lámpatestek száma nem növekedhetett, tehát bővítésre 
akkor nem volt lehetőség. 
 
A Képviselő-testület 186/2021.(IX.30,) számú határozatával kiválasztotta az ILST-Hungary Kft.-t a városi 
közvilágítási hálózat fejlesztési lehetőségeinek felülvizsgálatára. 
A kiválasztott céggel a tervezési szerződés megkötésre került, több egyeztetés is zajlott, a jelenlegi hálózat 
adatai, mint kiindulási adatok, és az azóta történt felmérések a bővítés szükségességének tekintetében átadásra 
kerültek, azonban az előterjesztés elkészítéséig sajnálatos módon a többszöri ígéret, és a felszólítások ellenére 
sem teljesített a cég. 
Fentiek miatt sajnálatos módon szükségessé vált az ILST-Hungary Kft.-vel kötött szerződéstől való elállás, és a 
feladat másik céggel történő elvégeztetése, hogy a tervezett fejlesztés megvalósulhasson. Mivel a jelenlegi 
tervező nem teljesített, ezért kifizetés sem történt felé, a szerződésszegésből eredő kárunkat pedig érvényesíteni 
kívánjuk a céggel szemben. 
 
A korábbi piacfelmérést követően, a versenyeztetés során csak két cég tudta a megvalósítandó feladatot 
kompletten elvállalni, így a korábban második helyezettként szereplő EUROVILL Kft. nevű céggel – mely közel 
hét éve végzi megbízhatóan a jelenlegi hálózat üzemeltetését – vette fel Hivatalunk a kapcsolatot. 
Az EUROVILL Kft. a tavalyi év folyamán a tervezésre adott bruttó 4 483 100,- Ft-os ajánlatot adott, melynek 
felülvizsgálata részükről folyamatban van. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti ajánlatok alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a tervező nem teljesítése miatt eláll az ILST-Hungary Kft.-vel a közvilágítási hálózat fejlesztésének 
tervezésére kötött szerződéstől. 

2. amennyiben az EUROVILL Kft. a 2021. évben adott ajánlatában szereplő 4 483 100,- Ft összegű 
ajánlatát fenntartja, vagy nem emeli 5%-nál nagyobb mértékben, akkor ezzel a céggel kíván 
szerződést kötni a közvilágítási hálózat fejlesztési lehetőségeinek megtervezésére. 

3. a fentiekhez szükséges fedezetet az érvényes szerződés alapján tervezett 3 581 606,- Ft összegben a 
2022. évi költségvetésben szereplő közvilágítás tervezése sor terhére, a fennmaradó ténylegesen 
szükséges, de legfeljebb bruttó 1 125 650,- Ft összeget pedig a közvilágítás kivitelezésére tervezett 
összeg terhére biztosítja. 

4. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2022. július 31.- 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. június. 16. 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Mitku-Orosz Krisztina 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál, 5. és 6. ivóvízvételi kút fúrására 
 

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, ennek megvalósítása 
a Képviselő-testület 70/2022.(III.30) számú döntése alapján folyamatban van.  
 
A vízhálózaton végzett jelentős munkálatokkal összehangoltan felmerült két újabb ivóvízvételi kút 
kialakításának szükségessége is, mely nagyban javítaná a város vízellátását 
 
A 2011. évi CCIX. törvény (Vktv.) 29.§ (4) bekezdése szerint, ha a víziközmű-fejlesztést a víziközmű-
szolgáltató (Vállalkozó) végzi (kivéve a hibajelleggel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat), az kizárólag a 
víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján végezhető. 
 
A fentiek 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 két új ivóvízvételi kút létesítésének teljeskörű megvalósítására szerződést kíván kötni a DPMV Zrt.-
vel. 

2. a szerződés megvalósításához szükséges nettó 60 000 000,- Ft fedezetet a 2022. évi költségvetésben 
tervezett keret terhére biztosítja, az Áfa összege pedig visszaigénylésre kerül. 

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

 
Határidő: 2022. július 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. 06. 02. 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Mitku-Orosz Krisztina 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: szerződéstervezet 



 

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 

 
 

Vállalkozási szerződés 
  

Amely létrejött egyrészről 
Gyál Város Önkormányzata 
címe:  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
képviselője: Pápai Mihály – polgármester 
(továbbiakban: Megrendelő), másrészről a 
Dél- Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. 
címe:  2360 Gyál, Kőrösi út 190. 
adószáma: 23967531-2-13 
képviselője: Horváth Attila József – vezérigazgató 
bankszámla:  11742300-20015178-00000000  
(továbbiakban: Vállalkozó) között, együttesen továbbiakban Felek között a mai napon az alábbi feltételek 
mellett. 
 
1.) Előzmények, jogszabályi háttér 
 
Felek között 1993. január 01. óta jogfolytonosan bérleti-üzemeltetési jogviszony áll fenn. 
 
A 2011. évi CCIX. törvény (Vktv.) 29.§ (4) bekezdése szerint, ha a víziközmű-fejlesztést a víziközmű-
szolgáltató (Vállalkozó) végzi (kivéve a hibajelleggel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat), az kizárólag a 
víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján végezhető. 
 
2.) A szerződés tárgya 
Jelen szerződés aláírásával Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja Gyálon az 5. számú 95 m 
talpmélységű kút, és a 6. számú 171 m talpmélységű kút kivitelezését a mellékelt csövezési vázlatok 
szerint. 

3.) Teljesítési határidő 
Vállalkozó a 2. pontban vállalt kötelezettségét 2022. december 30. napjáig köteles teljesíteni a 
jogszabályokban meghatározott tartalommal. 
 
4.) Vállalkozó díja 
Vállalkozó a 2. pontban rögzített munkálatoknak a 3. pontban részletezett határidőben történő elvégzésért 
mindösszesen az 5. számú kút tekintetében nettó 25.000.000,- Ft, azaz harmincmillió forint és a 6. számú kút 
tekintetében 35.000.000,- Ft, azaz harmincmillió forint vállalkozói díjra tarthat igényt, mely díjak az Áfa 
törvény 142. § alapján fordított ÁFA körébe tartoznak.  
 
5.) Fizetési feltételek 
5.1. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a vállalkozói díjat, a teljesítés igazolását 
követően a Vállalkozó által kiállított számla alapján 15 napon belül köteles megfizetni, a DPMV Zrt. OTP 
Banknál vezetett 11742300-20015178 számú bankszámlájára.  
 
5.2. Vállalkozó 2 db számla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 



 

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 
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• 1 számla az 5. számú kút elkészülését követően 
• 2 számla a 6. számú kút elkészülését követően 

 
6.) A felek jogai és kötelezettségei 
6.1.  Megrendelő köteles biztosítani a munkálatok megkezdéséhez szükséges területet, valamint a munka 
ellenértékét megfizetni. 
6.2. Vállalkozó jogosult alvállalkozót igénybe venni, az alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga 
végezte volna el.  
6.3. Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén a részhatáridők tekintetében is napi 0,5 % kötbért köteles 
Megrendelő részére megfizetni, minden külön intézkedés és felszólítás nélkül. Amennyiben a késedelem a 15 
napot meghaladja, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Elállás esetén a késedelmi kötbéren felül 
Megrendelő kárigényt is jogosult érvényesíteni, a hatályos polgári jogi szabályok szerint. 
6.4. Vállalkozó, minden fórumon, a törvényi kereteken belül Megrendelő érdekeit képviseli. 
6.5. Megrendelő a helyszíni munkák végzésének feltételeit-, és a szükséges konzultációs lehetőséget, a 
megkeresést követő három munkanapon belül biztosítja, az üzemeltetési adatokat Vállalkozó kérésére közli. 
6.6. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Ptk-ban rögzített késedelmi kamatot köteles Vállalkozó 
részére megfizetni.  
6.7. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt során estlegesen felmerülő, Vállalkozóra, ill. 
Megrendelőre tartozó hiánypótlást - határidőig - elvégzik. 
6.8. Felek jelen Szerződést írásban módosíthatják, ha adatszolgáltatás hiánya, műszaki körülmények 
jelentős változása, Megrendelő rendelkezése, vagy annak hiánya, harmadik személy magatartása, 
tevékenysége akadályozza Szerződés teljesíthetőségét, ill. olyan tevékenységet tesz szükségessé, amelyet 
Felek Szerződés kidolgozásakor még nem vettek figyelembe. Ez a megállapodás vállalkozói mulasztás esetére 
nem vonatkozik. 
6.9. Felek Szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve járnak el. 
6.10. Amennyiben Megrendelő a kivitelezési munkát leállítja, vagy Szerződéstől eláll, Vállalkozó az addig 
elvégzett munkáért járó díjat jogosult leszámlázni, és a számla ellenértékét Megrendelő köteles kiegyenlíteni. 
6.11. Amennyiben a Szerződés tárgyát képező teljesítést követő 60 napon belül minőségi kifogás nem merül 
fel, úgy felek a projektet elfogadottnak tekintik, ha javítás szükséges, azokat Vállalkozó 10 munkanapon belül 
elvégzi. 
6.12. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 
6.13. Valamennyi, a munkák elvégzése során szükséges hozzájárulás, illetve jóváhagyás beszerzése 

Vállalkozó feladata. 
 
7.) Szerződés megbízottjai: 

7.1. Megrendelő megbízottja: 
• Szerződéses kérdésekben: Pápai Mihály polgármester 

tel.: +36-29-540-930 
e-mail: polgarmester@gyal.hu 
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• Műszaki kérdésekben: Donhauzer Ádám irodavezető 
   tel.: +36-70-454-0580 

   e-mail: donhauzer.adam@gyal.hu 
7.2.  Vállalkozó megbízottja  

• szerződéses kérdésekben:  Kovácsné Dr. Molnár Anna jogtanácsos 
tel.: +36-70-505-5340 
e-mail: dr.molnaranna@dpmv.hu 

• műszaki kérdésekben:  Less Krisztián beruházási főmérnök 
   tel: +36-30/453-2620 
   e-mail: lesskrisztian@dpmv.hu 

8.) Záró rendelkezések: 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. Felek az 
esetlegesen felmerülő vitájukat elsősorban békés úton törekednek rendezni. 
A Felek a fentieket olvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, aláírásukkal ellátták. 
 
Jelen szerződés 3 oldalból áll és 2 példányban készült.  

Gyál, 2022. ……….. 
 
 
 
 

………………………….. 
Pápai Mihály 
polgármester 

Gyál Város Önkormányzata 
 

 
 
 
 
 
 

………………………….. 
Horváth Attila József 

vezérigazgató 
A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató 

Zrt. 
 

Jogi ellenjegyző: 
 
 
 
 

………………………….. 
Rozgonyi Erik 

címzetes főjegyző 
Gyál Város Önkormányzata 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 
 
 
 
 

………………………….. 
Mitku-Orosz Krisztina 

Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
Gyál Város Önkormányzata 

 
 



Iktatószám:        57/2022. Tárgy: Javaslat parkgondozó gép 
vásárlásához szükséges pénzeszköz 
biztosítására a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek. 

 

Tisztel Képviselő-testület! 

 

Az elmúlt évek parképítési beruházásai eredményeként jelentősen megnövekedett a gondozandó 
zöldterületek nagysága, amely a 2022. évi parképítésekkel tovább növekszik. A feladatok hatékony, 
kevés munkaerőt igénybevevő és kellő gondossággal történő ellátásához nélkülözhetetlen a 
professzionális munkagép.  

A parkgondozási munkák legnagyobb részét a fűnyírás teszi ki, ezért ezen a területen tartjuk indokoltnak 
a fejlesztést. A professzionális gépek piacát feltérképezve az előterjesztéshez mellékelt ajánlatban 
szereplő gépet tartjuk a legalkalmasabbnak a jelen és jövőbeni fűnyírási feladatok ellátásához. 

A gép beszerzési ára bruttó 10.258.190,- Ft, amely összeg nem áll rendelkezésére a Kft-nek, ezért kérem 
a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fűnyíró gépek beszerzéséhez szükséges összeget biztosítani 
szíveskedjenek.  

 

Határozati Javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft-nek a parkgondozási munkák elősegítése érdekében 10.258.190,- Ft összeget biztosít 
fűnyíró gép beszerzéséhez a 2022. évi költségvetés céltartalékon rendelkezésre álló 2021. évi szabad 
maradvány terhére. 

 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 

Határidő: 2022. július 31. 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor 
 

Gyál, 2022. május 31. 

 

 __________________________ 
 Zsigovits Gábor 
 ügyvezető igazgató 
 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
 __________________________ 
 Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 





Árajánlat
GÉP #2022-60

Keltezés: 2022-05-13 
Érvényes: 2022-05-13 

Tárgy
Husqvarna - Fót hivatalos 
márkakereskedés árajánlata (dízel 
rider+vágóasztal+közúti szett)

Ügyfél
Gyál 

Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft.

Rákóczi Ferenc u. 44.
2360 Gyál

20754299-2-13
Zsigovits Gábor 

(704540581)

Szállítási határidő: 2022-05-13

Fizetés módja: Készpénz
Szállítás módja: Személyes átvétel

Megnevezés Mennyiség Egységár ÁFA Nettó össz.

P525DX (967985301) 
Kedvezmény: 3% 
Husqvarna összkerékhajtású (AWD) rider. Meghajtása: 1100 cm3 

dízel motor. 
Törzs kormányzás, szervókormány, TLT hajtás. 
ALAPGÉP! Vágóasztal és egyéb kiegészítők nélküli ár!

1 db 6 299 204,72 
6 110 229

27% 6 299 205 
6 110 229

COMBI 155x vágóasztal (967978601) 
Kedvezmény: 3% 
Hidraulikus magasságállítással

1 db 1 364 559,06 
1 323 622

27% 1 364 559 
1 323 622

Közúti szett Rider 525DX-hez 
Kedvezmény: 3% 
Teljes elektronika, vezetékköteg, csatlakozók, helyzetjelző, 

index, vezérlő panel, sárga villogó, matricaszett,

1 db 663 365,35 
643 464

27% 663 365 
643 464

8 327 129 HUFNettó összesen:

2 248 325 HUFÁFA összesen:

10 575 454 HUFBruttó összesen:

8 077 315 HUFKedvezményes nettó ár:

10 258 190 HUFKedvezményes bruttó ár:

Gépek professzionális felhasználásra

Árajánlatunk 2022.05.26-ig leadott megrendelés esetén érvényes!

Az ajánlat a piros rendszámot, forgalmit és a forgalomba helyezés költségét nem tartalmazza,
ennek összege kb. 50.000 Ft amelyet a közlekedési felügyelet részére kell megfizetni.

Petyerák Viktor
ügyvezető igazgató
kapcsolat@kertigepcentrum.hu

HUSQVARNA - FÓT
KERTIGÉPCENTRUM KFT. 2151, Fót Károlyi István út 44. 
23063558-2-13

Petyerák Viktor
Kiállító
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Tárgy: Árajánlat tartás
Feladó: <kapcsolat@ker�gepcentrum.hu>
Dátum: 2022. 06. 01. 8:53
Címze�: <zsigovits@varosuzemeltetes-gyal.hu>

Tisztelt Zsigovits Úr!

Kérésére tájékoztatom, hogy a 2022-60 számú árajánlatunk folyamatban lévő projekt státuszú,
ami azt jelen�, hogy nem vonatkozik rá az általános áremelés, levelünkkel az ajánla� határidő 2022.07.01-re módosul.

Köszönettel:

Petyerák Viktor
tulajdonos
06-20-58-53-140

kapcsolat@kertigepcentrum.hu

Husqvarna – Budapest - Fót,
Ker�gépcentrum Kft.
H-1165, Budapest, Veres P. út 149.
H-2151, Fót, Károlyi I. út 44.
www.hq-budapest.hu

A Husqvarna hivatalos márkakereskedése és szervize az Észak-Kelet-Pest régióban.

A� rajánlat tartás
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Mátra-Agro Kft 
3200 Gyöngyös Mátrai út 8. 

Tel/Fax: 06-37/302-198 

Mobil: 06-30/693-2076 

E-mail: husqvarnagyongyos@matra-argo.hu 

Weblap:matra-agro.hu 

 

 
 

 

Tárgy: Árajánlat Dízel Riderre és tartozékaira 

Címzett: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 44. 

 

Megnevezés darabszám egység nettó ár áfa bruttó ár 

P 525DX Husqvarna Rider, összkerék 
meghajtással  1 db 6 299 205 Ft 1 700 785 Ft 7 999 990 Ft 

Combi 155X Husqvarna vágóasztal 1 db 1 365 560 Ft 368 701 Ft 1 734 261 Ft 

Közúti szett Husqvarna Rider 525DX-hez 1 db 663 365 Ft 179 108 Ft 842 473 Ft 

Szállítás beüzemelés 1 db 40 000 Ft 10 800 Ft 50 800 Ft 

      8 368 130 Ft 2 259 395Ft 10 627 525 Ft 

 

Az árajánlat érvényes: 2022.05.26-ig! 

Fizetési kondíció: átutalás 

Szállítás: gyáli telephelyre szállítva 

 

Az árajánlat nem tartalmazza a piros rendszámot, forgalmit és az üzembehelyezést, amelynek költségei és 
ügyintézése a vásárlót terhelik. 

 

 
                                                                                                                          cégszerű aláírás 

 
Mátra-Agro Kft. 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 8. 
Kelt: 2022.05.13. 

mailto:husqvarnagyongyos@matra-argo.hu


Tárgy: Javaslat a nyári napközi 
megszervezésére fordított 
keretösszeg három és fél millió 
forinttal történő megemelésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az elmúlt években a Gyál Város Önkormányzata által szervezett nyári napközi biztosítása a gyermekjóléti 
alapellátások körében, a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formájaként került megszervezésére, 
amelyben rotációs elv alapján váltották egymást a gyáli általános iskolák. 2020. évben az Ady Endre Általános 
Iskola-, míg 2021. évben a Bartók Béla Általános Iskola közreműködésével került megszervezésre a nyári 
napközi. Ezen elv alapján 2022 nyarán a Zrínyi Miklós Általános Iskola (a továbbiakban. Zrínyi Iskola) 
kerül sorra. A Zrínyi Iskola sikeresen pályázott az Erzsébet Alapítványhoz, így 2022. június 20. napjától 
2022. augusztus 12. napjáig a nyári napközi „Erzsébet-napköziként” fog működni. A gyermekek teljes 
heti programja biztosított, napi négyszeri étkezéssel, hetente egy egész napos kirándulással. 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. 
(I.31.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5.sz. mellékletének („Cél és általános 
tartalék”) 4. sora a 2022. évre vonatkozóan 3 500 000.- Ft összeget irányzott elő a nyári napközi 
megszervezésének támogatására. 

A korábbi évek Erzsébet-táborainak sikere hatalmas érdeklődést generált az idei nyári napközis táborra. Az 
előzetes jelentkezések alapján 1 230 fő jelentkezett a 10 hétre. A 187 fő igénylő közül 55 fő 10 hétre, 18 fő 9 
hétre, míg 13 fő 8 hétre kérte gyermeke ellátását a nyári napköziben. Ez az összesen (55+18+13 fő = ) 86 fő 
igénylő 816 fő „jelenlétet” jelent, ami önmagában is azt jelenti, hogy a 86 fő szülő átlag 9,5 hétre gondolta 
elhelyezni gyermekét a nyári napköziben, miközben a teljes nyári szünet időtartama 11 hét. 

Fentiek miatt arra kértük a táborszervező Zrínyi Iskolát, illetve az igényfelmérésben résztvevő másik két 
általános iskolát, hogy készítsenek új igényfelmérést, oly módon, hogy egy gyermek legfeljebb 4 hétre 
igényelheti a nyári napközit. Így az összes igénylést 1 230 fő-ről 789 fő-re sikerült „leszorítani”. A Zrínyi Iskola 
intézményvezetője elkészítette a gyermekekre felügyelő pedagógusok beosztását, melyben a kilenc nyári 
napközi hétből nyolc héten keresztül 7 fő pedagógus, egy héten pedig 9 fő pedagógus került beosztásra, azaz 65 
fő pedagógus, plusz 1 fő táborvezető, összesen 66 fő. 

2021. évben a pedagógusok megbízási díja 73 530.- Ft/hét volt, ehhez képest az idei évre kalkuláltunk 5%-os 
emelést, így idén a megbízási díj 77 210.- Ft-ra emelkedne, járulékokkal növelten 86 240.- Ft/hét/fő. A 
táborvezető díjazása 5%-os emeléssel br. 420 000.- Ft lenne (járulékokkal: 469 140.- Ft). 65 fő pedagógus, és a 
táborvezető díjazása így 6 074 740.- Ft kiadást jelent összesen Önkormányzatunknak. 

Megnevezés Pedagógusok 
száma (fő) 

Bruttó megbízási 
díj összesen (Ft) 

Bruttó megbízási díj és 
munkáltatói közteher (Ft)  

Pedagógusok juttatása a táborozás teljes 
időszakára 65 5 018 650 5 605 600 

Tábor szervező díjazása 1 420 000 469 140 

Mindösszesen 66 5 438 650 6 074 740 

A fentieknek megfelelően a Rendeletben rendelkezésre álló 3,5 millió forint keretösszeget szükséges 
kiegészíteni, mintegy 3,5 millió forinttal. (2021. évben 6 millió forint keretösszeget biztosítottunk, a jelenlegi 
javaslatban foglalt 7 millió forint 16,5%-os keretösszeg emelkedést jelent.) 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására, és elfogadására. 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. egyet ért azzal, hogy a nyári napközit egy gyermek/tanuló legfeljebb 4 hétre igényelheti, 
2. úgy dönt, hogy a 2022. évi nyári napközi megszervezésére további 3 500 000.- Ft-ot biztosít a 

többletkiadások fedezésére a 2021. évi szabad maradvány terhére, 
3. felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a nyári napközi (napközbeni gyermekfelügyelet), mint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben nevesített 
gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája biztosításának, igénybevételének rendjét dolgozza ki, 
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és terjessze a Képviselő-testület elé, illetve felkéri a Polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: 1-2. pont: azonnal 
   3.    pont: 2022. december 31. 
Felelős:  polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:   Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2022. június 10. 
            
         Nagy József Elek 
            alpolgármester 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 
        Mitku-Orosz Krisztina 
 irodavezető 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyál, Erdősor u. 162. (4404 hrsz) alatti 
ingatlan villamosenergia-ellátásával kapcsolatos tulajdonosi 
nyilatkozat kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 Vincze Szabolcs felelős tervező elkészítette a „Gyál, Erdősor utca 162 (4404 hrsz.) alatti ingatlan 
villamosenergia-ellátása” című, 220762 munkaszámú műszaki tervdokumentációt. 

A tervdokumentáció Gyál, Erdősor u. 162. szám, 4404 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló 
földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.  

Az igényelt villamos energia: 2x2x32 A + 2x3x20A hőszivattyús 
 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett Erdősor utca (4381 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 4381 hrsz.-ú, Erdősor utca közterületet érintően hozzájárul – Vincze Szabolcs felelős tervező által 

készített „Gyál, Erdősor utca 162 (4404 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátása” című, 220762 
munkaszámú műszaki tervdokumentáció szerinti közművezeték – földkábel építéséhez. 

b.)   a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 
 
Határidő:  2022. június 30. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 

Gyál, 2022. június 02. 

 

           Rozgonyi Erik  
         címzetes főjegyző 

 

 

Melléklet:  

 1 pld. kérelem  
 1 pld. műszaki leírás  
 1 pld. nyomvonalrajz  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELMŰ Hálózati Kft. – 1132 Budapest, Váci út 72-74. 

 

T.:  

 
Székhely: 
1132 Budapest, 
Váci út 72-74. 
Budapesti 
Törvényszék Cégbírósága 
Cg. 01-09-874142 

Ügyintéző telefonszáma: 

06-20-227-8245 

 

Ügyintéző e-mail címe: 

szabolcs.vincze@elmu.hu 

 

Ügyintéző neve: 

Vincze Szabolcs 

 

2022.05.25 

 

1132 Budapest, Váci út 72-74. 

ELMŰ Hálózati Kft. 

www.eon.hu 
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Iktatószám: 

05448/2022/VSz/220762 

 
Üzem neve:  

Áramhálózati Regionális  

Központ Budapest 

Regionális Tervezés 

Postacíme:  
1399 Budapest Pf. 673. 

 

Gyál Önkormányzata 

 

 

 

2360 Gyál Kőrösi út 112-114. 

 

 

 

Tárgy: Gyál Erdősor utca 162 (4404 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátása 
 

 
 Tisztelt Címzett! 
  

Társaságunk elkészítette a tárgyi kiviteli terveket (Munkaszám: 220762). Kérjük, 
hogy a mellékelt tervdokumentációk alapján a Gyál, Erdősor utca érintett szakaszára 
(4381 hrsz.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásukat adják meg.  

 

Kérjük, a válaszlevelükben tüntessék fel a tervező nevét (Vincze Szabolcs). 
Válaszukat, amennyiben lehetséges, kérjük emailen (szabolcs.vincze@elmu.hu) 
megküldeni szíveskedjenek. 

 

 

Melléklet: -      1 példány tervdokumentáció.  
Kelt: Budapest, 2022.05.25 

 

Közreműködésüket megköszönve, üdvözlettel: 

 

 

 

Vincze Szabolcs 
Felelős tervező 
 
 

ELMŰ Hálózati Kft. 
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Vincze Szabolcs 
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RAJZJEGYZÉK 
NYRV_220762 Tervezett hálózat, helyszínrajz 1:500; 1:250 

 

Mellékletek: 

• Feszültségesés- és zárlatszámítás 

• Hulladék tervlap 

• Helyszínrajz 
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Gyál Erdősor utca 162 (4404 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátása 

ELŐZMÉNYEK 
Jelen tervdokumentáció a Gyál, Erdősor utca 162 (4404 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátása 

szolgáló újonnan létesítendő földkábeles csatlakozó kiviteli tervét tartalmazza. 

A jelenleg igénybe vett villamos energia: 0 A 

Az igényelt villamos energia: 2x3x32 A + 2x3x20 A Hőszivattyús 

A műszaki terv az ELMŰ Hálózati Kft. (továbbiakban Építtető) megbízása alapján készült. Az 

áramszolgáltató műszaki feltételei alapján az igényelt energia a létesítési rajz szerint Erdősor utcában 

meglévő AXKA 3×95+25/95 mm2 típusú légvezeték hálózatról (31578/20-1 állomás 6. áramköre 

"Kölcsey, Landler, Erdősor u.") 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 Üzemeltetővel és az Építtetővel 

egyeztettünk, alternatív javaslat kidolgozására nem volt szükség. 

A hálózat tulajdonosa (Beruházó):  ELMŰ Hálózati Kft. 

1132 Budapest, Váci út 72-74. 

 

A hálózat üzemeltetője:  ELMŰ Hálózati Kft. 

Áramhálózati Üzem Dél-Pest 

1076 Bp. Péterfy S. u. 21-23. 

 

Felelős tervező : Vincze Szabolcs 

szabolcs.vincze@elmu.hu 

ELMŰ Hálózati Kft. 

Áramhálózati Regionális Központ Budapest 

Regionális Tervezés  

Levelezési cím: 1399 Budapest, Pf: 673 

Tel: 238-3568 

Ellenőr: Freiler Zsolt 

zsolt.freiler@elmu.hu 

ELMŰ Hálózati Kft. 

Áramhálózati Regionális Központ Budapest 

Regionális Tervezés 

Levelezési cím: 1399 Budapest, Pf: 673 

Tel: 238-3193 
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Tervezett 

hálózatfejlesztés 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

Műszaki adatok 

 

A tervezett csatlakozókábel létesítése 

Érintett hálózat: Meglévő 31578/20-1 állomás 6. áramköre 

"Kölcsey, Landler, Erdősor u.", az állomásból 

érkező meglévő AXKA 3×95+25/95 mm2 

légvezeték hálózat  

Hálózati leágazási pont: A közcélú kisfeszültségű szabadvezeték 

tartóoszlopán létesítendő áramkötés 

Csatlakozási pont (Tulajdoni határ): A Csatlakozó elosztó-berendezés (CSE) 

fogyasztó felöli oldalon lévő kábelek elmenő 

kapcsai 

Vezeték típusa: Földkábel 

 

Általános műszaki adatok (létesítés) 

Igényelt energia: 2x3x32 A + 2x3x20 A Hőszivattyús 

Vételezési és mérési feszültségszint: 0,4 kV 

Áramnem: 3 fázisú, váltakozó 

Frekvencia: 50 Hz 

Tervezett csatlakozókábel típusa: NAYY-J 4×50 mm2 SM 0,6/1 kV (Al) 

Tervezett nyomvonalhossz: 16,6 m 

Tervezett kábel szükséglet: 31 m 

 

Közterület adatai (létesítés)  

Hrsz.: 4381 (Erdősor utca) 

Biztonsági övezet által elfoglalt terület: 16,6x0,4=6,64 m2 

 

Tervezett technológiai kialakítás 

Összefoglaló leírás 

A Gyál, Erdősor utca 162 (4404 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátása az Erdősor 

utcában meglévő AXKA 3×95+25/95 mm2 típusú légvezeték hálózatról (31578/20-1 állomás 6. 

áramköre "Kölcsey, Landler, Erdősor u.") biztosítható. Ennek érdekében hálózatfejlesztésre van 

szükség, földkábeles csatlakozót kell létesíteni az alábbiakban részletezettek szerint.  

Tervezett csatlakozókábel létesítése 

Az NAYY-J 4×50 mm2 SM 0,6/1 kV (Al) típusú csatlakozókábelt a zöldterületen található a 

nyomvonalrajzon jelölt B10/200 típusú oszlopról indítjuk. 
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A kábelt az oszlopra a földtől az első 3 m-es szakaszon KPE ∅63 védőcsőben kell vezetni és 

acélszalagos pántolással kell rögzíteni. 

A kábelt a nyomvonalrajzon jelölt módon vezetjük az ingatlanon az elosztói engedélyes által 

létesítendő elosztói tulajdonú CSE-FAK csatlakozó elosztó-berendezésig. 

A nyomvonal szilárd útburkolatot nem érint. 

A nyomvonalrajzon jelölt helyeken a kábelt védőcsőben (gépkocsibejáró- és közmű 

keresztezésénél KG 110 mm átmérőjű) kell vezetni. A kábelnyomvonal teljes szakaszán (kivéve a 

fúrással érintett szakaszokat) kábeljelző szalagot kell elhelyezni a kábel vagy védőcső felett a fektetési 

mélység felében, de legalább 0,3 m távolságban. A kábelek fektetési mélysége, amennyiben  azt jelen 

dokumentum más része, vagy a nyomvonalrajz  másképp  nem jelzi 0,6 m. 

A közművek védelme érdekében, valamint azok pontos helyének meghatározásához a 

földmunkát óvatos kézi feltárással kell végezni. A kábel végeit végelzáróval kell védeni nedvesség és 

egyéb káros behatás ellen, oszlopokon szabadtéri, szekrényekben beltéri kivitelű végelzáró 

alkalmazása szükséges. Más feszültségszintű kábeltől vagy közművezetéktől megközelítés esetén a 

tervezett és a meglévő létesítmények között elválasztás (térköztartó, fedlap) szükséges. 

A munkavégzéssel érintett terület bontását és helyreállítását a közútkezelői hozzájárulásban 

foglaltak szerint kell elvégezni. 

Figyelem! 

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

 

A hálózat bontásakor és létesítésekor a vonatkozó technológiai előírásokat be kell tartani. A hálózat 

bontásának és létesítésének jelen dokumentációban ki nem fejtett részleteit, pontos technológiáját, 

műveleti sorrendjét a kivitelezőnek a kivitelezést megelőzően a helyszínen kell meghatároznia. 

 

Az üzemszerűen feszültség alatt lévő berendezésen munka csak az Üzemeltető által szabályszerűen 

feszültségmentesített állapotában végezhető, kivéve ha jelen dokumentum valamely részművelet 

esetében jelzi a feszültség alatti munkavégzés lehetőségét, amelynek feltételeit a Kivitelezőnek 

szintén az Üzemeltetővel kell egyeztetnie. 

ÜTEMTERV 
A tervezett munkafolyamatokhoz optimális esetben elegendő: 3x8 óra. 
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Ütemterv: 

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

  Földkábel fektetése és hálózatra történő kapcsolása: 1 nap. 

  Terület helyreállítása: 1 nap. 

   

KÁBELSZERELÉSI ELŐÍRÁSOK 
Az MSZ 13207:2020 5.12. pontja alapján a kábelvonalak azonosíthatósága érdekében a kábelekre 

kábeljelzőt kell rögzíteni. Ennek tartalmaznia kell a kábelvonal azonosítási jelét, üzemi feszültségét, 

típusát és a fektetés évét. 

Talajban vezetett kábelek esetén a kábeljelzőt legalább 10 m-enként kell elhelyezni, valamint a 

következő kiemelt helyeken további jelölés szükséges: 

- épületekbe vezetéskor mindkét oldalon a fal síkjától 0,5 m távolságon belül, 

- keresztezések előtt és után 0,5 m távolságon belül; 

- összekötő, illetve elágazó mindkét (három) végén 0,2 m távolságon belül; 

- kábelvédőcső mindkét végén 0,5 m távolságon belül; 

- kábelvégelzárók alatt jól látható helyen 

A kábelszerelvényeknél a fentiekben hivatkozott kábeljelzők mellé fel kell tüntetni a kábelszerelést 

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

- ELMŰ Hálózati Kft. 

- kábel azonosító 

- feszültségszint 

- fektetési év 

Kábeljelzőt kábelcsatornában, kábeltérben stb. fektetett kábelek esetén: 

- a kábel szemmel követhető távolságán belül, de legalább 30 m-enként; 

- keresztezések, kábelszerelvények előtt és után 0,5 m távolságon belül; 

- födém-, faláttörések, tűzgátló falak mindkét oldalán 2 m távolságon belül 

kell elhelyezni. 

Párhuzamosan elhelyezett kábelek esetén a kábeljelzőket valamennyi kábelen azonos keresztmetszet-

szelvényekben kell rögzíteni. 

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. 

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 
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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.  

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). 
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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. 

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! 
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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 az ELMŰ 

Hálózati Kft. által leírt előírásokat és utasításokat maradéktalanul be kell tartani. 

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. 

TŰZVÉDEMI FEJEZET 

Jelen fejezetben a tervező javaslatokat tesz és adatszolgáltatást nyújt a szakági tervező részére, de 

azok nem minősülnek Tűzvédelmi tervnek! 

A tervező az alábbi adatszolgáltatást nyújtja, illetve javaslatokat teszi: 

Az ELMŰ Hálózati Kft. 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! 
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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 

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. 

• 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! 

 

Légvezetékes hálózatokra vonatkozó specifikációk: 
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• Közterületen a munkahely elhatárolásától – különös tekintettel a magasban végzett 

tűzveszélyes tevékenységre – gondoskodni kell! 

• Mező- és erdőgazdasági területeken a területre elrendelt esetleges tűzgyújtási tilalmat 

maradéktalanul be kell tartani! 

• Tűzgyújtási engedély nélkül tilos tűzveszélyes tevékenységet végezni (hegesztés, zsugorítás) 

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET 

Jelen fejezetben a tervező javaslatokat tesz és adatszolgáltatást nyújt a szakági tervező részére, de 

azok nem minősülnek Környezetvédelmi tervnek! 

A tervező az alábbi adatszolgáltatást nyújtja, illetve javaslatokat teszi: 

Az ELMŰ Hálózati Kft. üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a természet- és 

környezetvédelemről szóló törvények, rendeletek, szabványok továbbá az ELMŰ Hálózati Kft. 

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 barlangok 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 területeteket . 

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. Amennyiben egyéb előírás nem teszi 

kötelezővé, a fák statikai védőzónájának érintettsége esetén a fa, vagy fasor kezelője/üzemeltetője 

részéről szakfelügyelet szükséges. 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, fajtánként külön kell 

tárolni, majd a megfelelő jogosultsággal rendelkező helyre kell szállítani, ahol ártalmatlanítják. 

MUNKAVÉDELMI FEJEZET 

Jelen fejezetben a tervező javaslatokat tesz és adatszolgáltatást nyújt a szakági tervező részére, de 

azok nem minősülnek Biztonsági és Egészségvédelmi (BET) tervnek! 

A tervező az alábbi adatszolgáltatást nyújtja, illetve javaslatokat teszi: 
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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: 

A tervezett hálózat aszfaltozott, betonozott vagy földes fő- vagy mellékutat keresztezhet. A tervezett 

kábelhálózat egyéb közműveket keresztezhet. 

Különböző feszültségszintek okozta veszélyforrások: 

• A feszültségszintek:  0,4 kV. 

• 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 

• Magasban végzett munka 

 

Jogszabályi háttér 

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

törvény előírásainak figyelembevételével készítettük el.  
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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 azoknál az építkezéseknél kell készíteni, 

amelyek megvalósítására kiviteli terv készül. 

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 
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A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell: 

• Földelés – munkahelyi földelő rövidrezárók meglétét 

• Rendszer azonosságot 

• Az érintésvédelmi előírások érvényre jutását 

• A környezeti munkabiztonsági feltételek teljesülését 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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.  
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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! 

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 
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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. 

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, gyalogátkelő helyeken 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. 

Oszlopra mászóvassal, speciális létrával vagy emelőkosárral lehet feljutni. 

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

emelőkosárban csak ilyen személy tartózkodhat. 
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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 szenvedettet 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 

• Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete az egyéni védőeszközökről  

• 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 
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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 151-8:2022 Villamos energetikai 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 60364-4-41:2018 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. 

Áramütés elleni védelem 

• MSZ 13207:2020 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű villamosenergia-

kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége 

• MSZ EN 50522 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése 

• MSZ 7487:2021 Közművezetékek elrendezése 

• 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 

 



 
 
 

25 
Gyál Erdősor utca 162 (4404 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátása 

• Az ELMŰ/ÉMÁSZ üzletszabályzata 

• ELMŰ/ÉMÁSZ 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 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9.§ 

alapján kijelentjük, hogy az általunk tervezett 

„Gyál, Erdősor utca 162 (4404 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátása” 

 című és  

220762 

munkaszámú műszaki tervdokumentációban tervezett műszaki megoldások eleget tesznek a 

vonatkozó hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, típusterveknek, az üzemeltetői és az érintett 

hatósági előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A munkavédelemre, tűzvédelemre, 

környezetvédelemre, természetvédelemre, műemlékvédelemre és az épített környezet védelmére 

vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott követelmények betartását az Építtető szakági 

tervezők bevonásával biztosíthatja. A műszaki kiviteli tervtől eltérni csak a tervező előzetes írásbeli 

hozzájárulásával szabad. 

 

Budapest, 2022.05.25 

 

 

 

Vincze Szabolcs 

Felelős tervező 

Kamarai szám:01-15452 

 

Freiler Zsolt 

Ellenőr 

Kamarai szám:01-15361 
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Mellékletek: 

 

Max. 

fesz.esés

vezeték 

HOSSZ

"T" vagy 

légvez-ről 

ind.  csatl γ ρ é

ÁRAM 

max cos(fi) A min.

1% 31,0 m igen 36 0,028 1,73 V 89 A 1 44 mm2

< 1%

< 119 A

400 m

0 m

igény 
sorszáma

igény L1 igény L2 igény L3 jelleg
igény 

sorszáma
igény L1 igény L2 igény L3 jelleg

1 32 A 32 A 32 A lakossági 21 20 A 20 A 20 A H tarifa

2 32 A 32 A 32 A lakossági 22 20 A 20 A 20 A H tarifa

3 0 A 0 A 0 A lakossági 23 0 A 0 A 0 A vezérelt
4 0 A 0 A 0 A lakossági 24 0 A 0 A 0 A közösségi

5 0 A 0 A 0 A lakossági Σ ÁRAM: 89 A 89 A 89 A

6 0 A 0 A 0 A lakossági

7 0 A 0 A 0 A lakossági

8 0 A 0 A 0 A lakossági

9 0 A 0 A 0 A lakossági

10 0 A 0 A 0 A lakossági

11 0 A 0 A 0 A lakossági

12 0 A 0 A 0 A lakossági

13 0 A 0 A 0 A lakossági

14 0 A 0 A 0 A lakossági

15 0 A 0 A 0 A lakossági

16 0 A 0 A 0 A lakossági

17 0 A 0 A 0 A lakossági

18 0 A 0 A 0 A lakossági

19 0 A 0 A 0 A lakossági

20 0 A 0 A 0 A lakossági

Egyidejűség=1 jel legű fogyasztók

Gyál Erdősor utca 162 (4404 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátása

MSZ 447. szerint a csatlakozóvezetéken megengedett feszültségesés engedélyessel történő eltérő 

megállapodás hiányában :1%;  a csatlakozó és méretlen fővezetéken együttes max. feszültségesés: 2%

Feszültségesés a tervezett csatlakozón:

vezeték 

keresztmetszet

50 mm2

0,88%

Bemenő adatok

AZ IGÉNY ADATAI:

Számítás MSZ 447:2019 szerint:

Melegedésre méretezés: 89 A

közcélú vezeték(ek)

50egys

IZÁRLATI NKI max. a tr.-ben

250 A

A fenti zárlatvédelmi NKI max. érték csak a tervezett csatlakozó védelmére vonatkozik!!!! Az érintett 

áramkör teljes védelme ennél kisebb NKI max. értéket is igényelhet, de jelen terv ezt nem vizsgálja!

T/légvez-ről ind. 

csatlakozó zárlatvédelme:

NKI

gR gyors 95köt 722 A
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EWC 

kódszám
2

Tömeg                         
(t)

Megneve-

zése
3 Helyszíne

4

 17 05 04
2,2576 2

 17 01 01
0,0000 2

17 03 02
0,0000

 17 04 02 2
 17 04 05

 17 02 03 2

 17 09 04 2

 17 01 02 2
 17 01 03

 17 01 07 

2,2576

4 A hulladékkezeléshezigénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát kell feltüntetni.

Összesen:

1 Egy csoporton belül a különböző EWC kódszámú hulladékokat, illetve a különböző kezelési mód alá tartozó hulladékokat külön sorban kell feltüntet-

ni. A hulladékok csoportosítása az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló rendelet 1. számú melléklete szerint történik.

2 a 10/2002. (III. 26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII. 18.)KöM rendeletnek megfelelően

3 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., 

6. Műanyag hulladék

7. Vegyes építési és bontási hulladék

8. Ásványi eredetű építőanyag-hulladék

3. Aszfalttörmelék

4. Fahulladék

5. Fémhulladék

Sor-          
szám

Építési hulladék Kezelési mód
A hulladék anyagi minősége szerinti                                            

csoportosítás
1

1. Kitermelt talaj

A
V

E
 T

at
ab

án
ya

 Z
rt

.

2. Betontörmelék

Címe: Gyál Erdősor utca 162 (4404 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátása

Helyrajzi száma: 4381 A végzett tevékenység: villamos hálózat létesítés

felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, továbbépítése. (A kívánt rész aláhúzandó!)

1132 Budapest, Váci út 72-74.

Az építéshely adatai: 

KÜJ, KTJ száma:
 
Címe: Neve, címe: KÜJ, KTJ száma:

ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP
az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Az építtető adatai: A vállalkozók adatai: Dátum:

ELMŰ Hálózati Kft. Neve, címe:



Jelmagyarázat

: Tervezett védőcső

: Tervezett földkábeles csatlakozó

: Meglévő 22 kV-os légvezeték

: Meglévő kisfesz. kötegelt légvezeték

: Meglévő 1F légvez. csatlakozó

: Meglévő 3F légvez. csatlakozó

: Meglévő földkábeles csatlakozó

: Vízvezeték

: Szennyvíz, csatorna

: Gázvezeték

: Digi távközlési légvezeték

: Telekom távközlési légvezeték

: Vodafone távközlési földkábel

: Földrészlet határ

: Burkolatszél

: Betonoszlop

: Szekrény

: Közvilágítási lámpatest

Megbízó:

ELMŰ Hálózati Kft.

1132 Budapest, Váci út 72-74.

M 1:500

M 1:250

Építendő földkábel típusa: NAYY-J 4×50 mm² SM 0,6/1 kV-os földkábel

Nyomvonalhossz: 16,6 m Kábelhossz: 31 m

Védőcsőhossz: 16,6 m Átmérő: KG-PVC Ø110 (nyíltárkos)

Védőcsőhossz: 3 m Átmérő: KPE Ø63 (oszlopon)

EOVVetület:

Munkaszám: Rajz megnevezése:

Nyomvonalrajz

Lépték:

Dátum: Rajzszám:

Alapszint: Balti

220762 NYRV-csatl_2207622022.05.25

Munka címe:

Felelős tervező:

Vincze Szabolcs

01-15452

Ellenőr:

Freiler Zsolt

01-15361

1:500; 1:250

  Megjegyzések

- Az úttestet nem keresztezzük, a nyomvonal többi szakaszán a kábeleket 0,6 m

mélyen, homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni, a meglévő kábelektől térköztartóval elválasztva.

- Meglévő közművek mellett kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárok ásó gép alkalmazása tilos!

- Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani.

- Az érintésvédelem módja kisfeszültségen nullázás, középfeszültségen védőföldelés.

- A kábelekre a közműkeresztezésnél és a jelölt helyeken védőcsövet kell húzni.

- Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni, kivitelezés során a

közműnyilatkozatban foglaltak betartása kötelező!

- A kivitelezés csak érvényes engedélyek birtokában kezdhető meg.

- A meglévő földkábeles csatlakozóvezetékek nyomvonala tájékoztató jellegű, pontosan nem ismert!

- A nyomvonalat külterületen a rajzon feltüntetett helyeken kábeljelzőkövekkel kell megjelölni.

- A rajzon használt jelkulcsok nem méretarányosak!

- Ez a terv az ELMŰ Hálózati Kft. szellemi tulajdona, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.
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Tárgy: Javaslat a Gyál, Erdősor utca 198. szám alatti 
4364/28 hrsz.-ú ingatlan gázellátásával kapcsolatos 
tulajdonosi nyilatkozat kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 Kudar és Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron utca 2.) megbízásából elkészítésre került a „2360 Gyál, 
Erdősor utca 4364/28 hrsz alatti ingatlan utólagos leágazó vezeték gázterve” című, GKU-170/2022. tervszámú 
tervrajz.  

A terv Gyál, Erdősor utca 198. szám alatti, 4364/28 hrsz.-ú ingatlan gázellátását szolgáló leágazó vezeték 
létesítésének engedélyezési tervét tartalmazza.  

Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett 4364/21 hrsz.-ú (Erdősor utca) 
közterület.  

Az OPUS Tigáz Zrt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron utca 2.) 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 szíveskedjen határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő - testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

a.) a gyáli 4364/21 hrsz.-ú (Erdősor utca) közterületet érintően hozzájárul – Borsos Antalné (2316 Tököl, 
Kisfaludy u. 3/A. II/5.) tervező által készített „2360 Gyál, Erdősor utca 4364/28 hrsz alatti ingatlan 
utólagos leágazó vezeték gázterve” című, GKU-170/2022. tervszámú tervrajz szerinti – gáz leágazó 
vezetékek létesítéséhez. 
 

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

 
Határidő:  2021. június 30. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítészi irodavezető 

Gyál, 2022. június 13. 
 
     
     Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 

Melléklet: 

 l pld. kérelem 
 1 pld. műszaki leírás és tervdokumentáció 
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Tárgy: Javaslat a Gyál, Határ út 51. szám (hrsz.152/16) 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 a 2360 Gyál, 
Határ út 51. HRSZ: 152/16 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, földkábeles csatlakozóvezeték létesítése 
című, KT_0789-22 munkaszámú műszaki tervdokumentációt. 

A tervdokumentáció Gyál, 152/16 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 Határ út (146 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 146 hrsz.-ú Határ út közterületet érintően hozzájárul – a Kábel Team Kft. Nagy Árpád, tervező által 
készített, 2360 Gyál, Határ út 51. HRSZ: 152/16 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, földkábeles 
csatlakozóvezeték létesítése című, KT_0789-22 munkaszámú műszaki tervdokumentáció szerinti 
közművezetékek – földkábel építéséhez. 

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

 
Határidő:  2022. június 30. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítészi irodavezető 

Gyál, 2022. június 02. 

 

            Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 

Melléklet:  

 1 pld. kérelem  
 1 pld. műszaki leírás  
 1 pld. nyomvonalrajz  
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2360 Gyál Határ út HRSZ: 152/16 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 Határ út HRSZ: 152/16 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 Határ út HRSZ: 152/16 
 
 
Mellékletek: 
 

1. Műszaki tervdokumentáció 
2. KT_0789‐22 nyomvonalrajz 

 
 
 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2022. május 21. 
  .............................................................  
   Nagy Árpád 
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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 Határ út HRSZ: 152/16 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 Határ út HRSZ: 152/16 
 
 
Mellékletek: 
 

1. Műszaki tervdokumentáció 
2. KT_0789‐22 nyomvonalrajz 

 
 
 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2022. május 21. 
 
  .............................................................  
   Nagy Árpád 
 



Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC:000607797069, Tervszám:  KT-0789-22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MŰSZAKI
TERVDOKUMENTÁCIÓ 

2360 Gyál Határ út HRSZ: 152/16 

szám alatti ingatlan 

villamosenergia‐ellátása 
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Kamarai szám: 01‐10832 

Tervező:  Nagy Árpád 
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RAJZJEGYZÉK 

 

NYR‐csatl_KT_0789‐22  Tervezett földkábel, helyszínrajz 1:500; 1:250

 
 
 

Mellékletek: 

• Feszültségesés‐ és zárlatszámítás 

• Hulladék tervlap 
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ELŐZMÉNYEK 
Jelen tervdokumentáció a(z) 2360 Gyál Határ út HRSZ: 152/16 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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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
AASC 4x95 + 35mm 2, terített  

 
 
 
 
 

Tervezett csatlakozókábel műszaki adatai 
 

Igényelt energia:  3 x 32 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:  6 m
Tervezett kábel szükséglet:  21 m

 
Érintett közterület adatai 

  

Hrsz.:  (146)



5. oldal
2360 Gyál Határ út HRSZ: 152/16 szám alatti ingatlan 

villamosenergia‐ellátása 

Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC: 000607797069, Tervszám:  KT-0789-22 

Tervezett technológiai kialakítás 

2360 Gyál Határ út HRSZ: 152/16 szám alatti ingatlan villamosenergia‐ellátása az érintett ingatlan előtt 

elhaladó légvezetékes hálózat oszlopáról megvalósítható. A (146) hrsz. közterületen meglévő B10/4 

típusú, áttört gerincű beton bakoszloprólról vezetjük le a létesítendő csatlakozókábelt,  zöldterületen, aszfalt 

járda alatt  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, 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. 
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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 Határ út HRSZ: 152/16  

szám alatti ingatlan villamosenergia‐ellátása” 

című és 

KT_0789‐22 

 
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. május 21. 
 
 
 
 
 
 

 

Nagy Árpád 
Tervező 

 
Murg Zsolt 

Felelős tervező 
Kamarai szám: 01‐10832 
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KT 0789-22 2360 Gyál Határ út HRSZ 152/16 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:

6 m

M 1:500

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

Nyomvonalhossz:       6 m
Védőcsőhossz:           1 m + 0 m

Kábelhossz:     21 m
Átmérő: KG Ø110 (földben) + KPE Ø110 (földben)

Védőcsőhossz:           3 m Átmérő: KPE   Ø63 (oszlopon)

1:500, 1:250
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KT_

Megbízó:

Dátum:

Munkaszám:

Nyomvonal hossza:

Felelős tervező:

Lépték:

Rajz megnevezése:

Tervező:

Nyomvonalrajz

NYR-csatl_

1148 Budapest, Lengyel u. 15.

Murg Zsolt 01-10832 Nagy Árpád

AutoCAD SHX Text
B10/4 betonoszlop

AutoCAD SHX Text
Tervezett NAYY-J 4x25 mm²  RE 0,6/1 kV-os  méretlen csatlakozókábel nyomvonalhosz: 6 fm

AutoCAD SHX Text
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Tárgy: Javaslat a Gyál, Kassai utca 51. szám alatti, 5849 
hrsz.-ú ingatlan gázellátásával kapcsolatos tulajdonosi 
nyilatkozat kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 Kudar és Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron utca 2.) megbízásából elkészítésre került a „2360 Gyál, 
Kassai utca 5849 hrsz alatti ingatlan utólagos leágazó vezeték gázterve” című, GKU-150/2022. tervszámú 
tervrajz.  

A terv Gyál, Kassai utca 51. szám alatti, 5849 hrsz.-ú ingatlan gázellátását szolgáló leágazó vezeték 
létesítésének engedélyezési tervét tartalmazza.  

Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett 5804 hrsz.-ú (Kassai utca) 
közterület.  

Az OPUS Tigáz Zrt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron utca 2.) 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 szíveskedjen határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő - testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

a.) a gyáli 5804 hrsz.-ú (Kassai utca) közterületet érintően hozzájárul – Borsos Antalné (2316 Tököl, 
Kisfaludy u. 3/A. II/5.) által készített „2360 Gyál, Kassai utca 5849 hrsz alatti ingatlan utólagos leágazó 
vezeték gázterve” című, GKU-150/2022. tervszámú tervrajz szerinti – gáz leágazó vezetékek 
létesítéséhez. 
 

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

 
Határidő:  2021. június 30. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítészi irodavezető 

Gyál, 2022. június 13. 
 
     
     Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 

Melléklet: 

 l pld. kérelem 
 1 pld. műszaki leírás és tervdokumentáció 
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Tárgy: Javaslat a Gyál, Madách Imre utca 12. szám (hrsz.4354) 
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 a „2360 Gyál, 
Madách Imre utca 12. HRSZ: 4354 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, földkábeles csatlakozóvezeték 
létesítése” című, KT_0850-22 munkaszámú műszaki tervdokumentációt. 

A tervdokumentáció Gyál, Madách Imre utca 12. szám alatti, 4354 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-
ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.  

Az igényelt villamos energia: 1x32 A (lakossági) 
 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett Madách Imre utca (hrsz.4351) 
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 4351 hrsz.-ú, Madách Imre közterületet érintően hozzájárul – a Kábel Team Kft. Nagy Árpád, tervező 
által készített, „2360 Gyál, Madách Imre utca 12. HRSZ: 4354 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, 
földkábeles csatlakozóvezeték létesítése” című, KT_0850-22 munkaszámú műszaki tervdokumentáció 
szerinti közművezeték – földkábel építéséhez. 

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

 
Határidő:  2022. június 30. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítészi irodavezető 

Gyál, 2022. június 13. 

 

            Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 

Melléklet:  

 1 pld. kérelem  
 1 pld. műszaki leírás  
 1 pld. nyomvonalrajz  

 



Kábel Team Kft.     

1148 Budapest, Lengyel utca 15. 
CIC: 000607824902, Tervszám: KT_0850‐22 

 

 
1. oldal 

2360 Gyál Madách Imre utca 12 HRSZ: 4354 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 Madách Imre utca 12 HRSZ: 4354 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 Madách Imre utca 12 HRSZ: 4354 
 
 
Mellékletek: 
 

1. Műszaki tervdokumentáció 
2. KT_0850‐22 nyomvonalrajz 

 
 
 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2022. június 2. 
  .............................................................  
   Nagy Árpád 
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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 Madách Imre utca 12 HRSZ: 4354 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 Madách Imre utca 12 HRSZ: 4354 
 
 
Mellékletek: 
 

1. Műszaki tervdokumentáció 
2. KT_0850‐22 nyomvonalrajz 

 
 
 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2022. június 2. 
 
  .............................................................  
   Nagy Árpád 
 



Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC:000607824902, Tervszám:  KT-0850-22 
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TERVDOKUMENTÁCIÓ 

2360 Gyál Madách Imre utca 12 HRSZ: 4354 

szám alatti ingatlan 

villamosenergia‐ellátása 

 
Földkábeles csatlakozóvezeték létesítése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munkaszám: KT_0850‐22 
 
 
 
 
Budapest, 2022. június 1. 
 

Készítették: 
 

Felelős tervező  Murg Zsolt
Kamarai szám: 01‐10832 

Tervező:  Nagy Árpád 
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RAJZJEGYZÉK 

 

NYR‐csatl_KT_0850‐22  Tervezett földkábel, helyszínrajz 1:500; 1:250

 
 
 

Mellékletek: 

• Feszültségesés‐ és zárlatszámítás 

• Hulladék tervlap 
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ELŐZMÉNYEK 
Jelen  tervdokumentáció  a(z)  2360  Gyál  Madách  Imre  utca  12  HRSZ:  4354  szám  alatti  ingatlan 

villamosenergia‐ellátását  szolgáló  földkábeles  csatlakozóvezeték  létesítésének  kiviteli  tervét 

tartalmazza. 

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A 

Az igényelt villamos energia: 1 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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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:  1 x 32 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:  19 m
Tervezett kábel szükséglet:  34 m

 
Érintett közterület adatai 

  

Hrsz.:  (4351)
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villamosenergia‐ellátása 

Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC: 000607824902, Tervszám:  KT-0850-22 

Tervezett technológiai kialakítás 

2360 Gyál Madách Imre utca 12 HRSZ: 4354 szám alatti  ingatlan villamosenergia‐ellátása az érintett 

ingatlan előtt elhaladó  légvezetékes hálózat oszlopáról megvalósítható. A  (4351) 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 Madách Imre utca 12 HRSZ: 4354  
szám alatti ingatlan villamosenergia‐ellátása” 

című és 

KT_0850‐22 

 
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. június 1. 
 
 
 
 
 
 

 

Nagy Árpád 
Tervező 

 
Murg Zsolt 

Felelős tervező 
Kamarai szám: 01‐10832 
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Tárgy: Javaslat a Gyál, Wesselényi utca 32. szám alatti, 1822 
hrsz.-ú ingatlan gázellátásával kapcsolatos tulajdonosi 
nyilatkozat kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 Kudar és Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron utca 2.) megbízásából elkészítésre került a „2360 Gyál, 
Wesselényi utca 1822 hrsz alatti ingatlan utólagos leágazó vezeték gázterve” című, GKU-169/2022. tervszámú 
tervrajz.  

A terv Gyál, Wesselényi utca 32. szám alatti, 1822 hrsz.-ú ingatlan gázellátását szolgáló leágazó vezeték 
létesítésének engedélyezési tervét tartalmazza.  

Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett 1854 hrsz.-ú (Wesselényi utca) 
közterület.  

Az OPUS Tigáz Zrt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron utca 2.) 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 szíveskedjen határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő - testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

a.) a gyáli 1854 hrsz.-ú (Kassai utca) közterületet érintően hozzájárul – Borsos Antalné (2316 Tököl, 
Kisfaludy u. 3/A. II/5.) tervező által készített „2360 Gyál, Wesselényi utca 1822 hrsz alatti ingatlan 
utólagos leágazó vezeték gázterve” című, GKU-169/2022. tervszámú tervrajz szerinti – gáz leágazó 
vezetékek létesítéséhez. 
 

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

 
Határidő:  2021. június 30. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítészi irodavezető 

Gyál, 2022. június 13. 
 
     
     Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 

Melléklet: 

 l pld. kérelem 
 1 pld. műszaki leírás és tervdokumentáció 
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Tárgy: Javaslat a Gyál, Széchenyi-Somogyi Béla utca 
kereszteződésnél buszöböl és gyalogosátkelőhely létesítésének 
útépítési és forgalomtechnikai egyesített engedélyezési és 
kiviteli tervével kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 Gyál Város Önkormányzata (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) megbízása alapján a TANDEM 
Mérnökiroda Kft., Pej Kálmán (KÉ-K/01-5207) felelős tervező elkészítette – a „Gyál, buszöböl és 
gyalogátkelőhely létesítése a Széchenyi u. – Somogyi Béla u. kereszteződénél; Útépítési, forgalomtechnikai és 
útvíztelenítési egyesített engedélyezési-kiviteli terve” című, 1024/2022. tervszámú műszaki tervdokumentációt. 
 
            A terv szorosan kapcsolódik a jelenleg épülő Víztorony park projekthez. A gyalogátkelőhelyre a 
buszmegállón kívül az épülő park megközelítése miatt is szükség van. 
 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezik a fenti munkákkal érintett közterületek: 3150 hrsz., 
(Széchenyi utca) és a 3414 hrsz. 
 A tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte tárgyi munkákkal 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 3150 hrsz.-ú (Széchenyi utca) és a 3414 hrsz.-ú közterületeket érintően hozzájárul – a „Gyál, 
buszöböl és gyalogátkelőhely létesítése a Széchenyi u. – Somogyi Béla u. kereszteződénél; Útépítési, 
forgalomtechnikai és útvíztelenítési egyesített engedélyezési-kiviteli terve” című, 1024/2022. tervszámú 
műszaki tervdokumentáció szerinti – építési munkáihoz. 

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

Határidő:  2022. június 30. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Kiss István Főépítészi Irodavezető 

 

Gyál, 2022. június 14. 

 

 

            Rozgonyi Erik   
                 címzetes főjegyző 
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Melléklet: 
• 1 pld. kérelem  
• 1 pld. áttekintő térkép és átnézeti helyszínrajz 
• 1 pld. forgalomtechnikai helyszínrajz 
• 1 pld. közmű helyszínrajz 
• 1 pld. láthatósági vizsgálat 
• 1 pld. mintakeresztszelvények és jellemző metszetek és részletrajzok 
• 1 pld. műszaki leírás 
• 1 pld. terv és iratjegyzés 
• 1 pld. tervezői nyilatkozat 
• 1 pld. üldözőgörbe vizsgálat 
• 1 pld. útépítési helyszínrajz 
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 ISO 9001:2001 Főv. Bíróság Cégbírósága: Előadó: Galdáné Filep Ágnes 
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GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
PÁPAI MIHÁLY polgármester úr részére 
 
 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulási kérelem a Gyál, buszöböl és gyalogátkelőhely 

létesítése a Széchényi u. – Somogyi Béla u. kereszteződésnél, útépítési és 
forgalomtechnikai egyesített engedélyezési és kiviteli tervéhez  

 
 
 

Tisztelt Polgármester úr! 
 
 
 Az Önök megbízásából Irodánk elkészítette a fenti tárgyú munka tervdokumentációját, 
melyet ezúton elektronikusan pdf. formátumban megküldünk Önöknek. 
 
 Kérjük, hogy a csatolt dokumentáció alapján a tulajdonosi hozzájárulásukat 
szíveskedjenek megadni, és e-mail címünkre (pej.kalman@tandemkft.hu) megküldeni! 
 
 
 Segítő közreműködésüket megköszönve, üdvözlettel: 
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Gyál, buszöböl és gyalogátkelőhely létesítése a  
Széchényi u. – Somogyi Béla u. kereszteződésnél 

 
 

Útépítési, forgalomtechnikai, és útvíztelenítési 
 

EGYESÍTETT ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV 
 
 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 
 

 
 

Megbízó: Gyál Város Önkormányzata 
(2360 Gyál, Kőrösi út 114.) 

 
2022. június 1.  
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A DOKUMENTÁCIÓT KÉSZÍTETTÉK: 

 
 
 
 
 
 Felelős tervező: ______________________ 
 Pej Kálmán 
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1. ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI FELADAT, KAPCSOLÓDÓ TERVEK 

Gyál Város Önkormányzata megbízta Irodánkat a Széchenyi utca – Somogyi Béla utca 
kereszteződésénél a meglévő buszmegálló buszöblös áttervezésére, és egy új gyalogátkelőhely 
megtervezésére. A terv szorosan kapcsolódik a jelen tervezés ideje alatt épülő Víztorony park 
projekthez. A terv egy része ennek keretében fog megépülni. A gyalogátkelőhelyre a 
buszmegállón kívül az épülő park megközelítése miatt is szükség van/lesz. 
A terv egy fázisban kerül elkészítésre: egyesített engedélyezési és kiviteli terv. 
Irodánk készíti a tárgyi útépítési, forgalomtechnikai, és útvíztelenítési terveket; a közvilágításra 
a … iroda készít szakági tervet … tervszámon. 

2. KIINDULÁSI ADATOK 

 A geodéziai felmérést a megbízásunkból Demeter Róbert földmérő mérnök készítette 
el. A terveken megadott magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.  

 A földhivatali adatszolgáltatást is a földmérő mérnöktől szereztük be. 
 A közmű helyszínrajzot a Lechner Tudásközponttól az e-közmű rendszeren keresztül 

vásárolt hiteles közműadatok alapján készítettük el.  

3. JELENLEGI ÁLLAPOT 

Jelenleg a Széchenyi úton a Somogyi Béla utcai buszmegálló a forgalmi sávban van kijelölve. 
A csúcsidőben a busz közepes mértékben feltartóztatja a személygépjárműveket. A türelmetlen 
személygépjármű vezetők veszélyes előzéseket hajtanak végre a busz megelőzéséhez, amíg az 
a megállóban áll. A gyalogosok az úton kelnek át, amikor éppen nem jön gépjármű. Az 
idősebbek akik lassabban tudnak átkelni a Széchenyi úton, azok veszélynek vannak kitéve. 

4. FORGALMI MÉRETEZÉS 

Először a forgalmi adatok beszerzését végeztük el forgalomszámálással. A forgalomszámlálást 
2022 április 26. kedden végeztük, délelőtt 6:45-8:30 között, délután 16:15-18:00 között. 
 
Délelőtt a csúcsórában a Széchenyi úton északi irányba 349, déli irányba 282 jármű haladt el, 
tehát a délelőtti keresztmetszeti mértékadó óraforgalom MÓF=631 Jármű/órára adódott. 
Délután a csúcsórában északi irányba 342, déli irányba 316 jármű haladt el, tehát délután a 
MÓF=658 J/ó.  
Átlagban MÓF=645 J/ó, ami 10%-os csúcsóra tényezővel számolva kb. ÁNF=6450 J/nap 
átlagos napi forgalomnak felel meg, ami ellenőrzésképp közel azonos a közlekedési 
koncepcióterv készítésekor számolt forgalommal. 
A 20/1984. korm rendelet szerint 3000 Egységjármű/nap forgalom felett buszöböl létesítése 
szükséges. Az eredményekből látható, hogy a számolt ÁNF=6450 J/nap > 3000 E/nap 
jogszabályi határ, tehát buszöböl létesítése szükséges. 
 
A Széchenyi utca a rajta lévő forgalmat egyébként a vonatkozó KTSZ ÚME szerint (alábbi 
táblázat) megfelelő szolgáltatási szinten levezeti: 645 J/ó < 800 E/ó. 
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5. TERVEZETT KIALAKÍTÁS 

A tervezett kialakítás logikai rendszerét az A-1 jelű Átnézeti helyszínrajz rajzi melléklet mutatja 
be, M=1:1000 méretarányban. 

5.1. A TERV ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTJAI 

A tervezési szempontok az alábbiak: 
 A fejlesztés célja a tömegközlekedés megközelítésének biztosítása, a gyalogos 

kapcsolatok javítása, továbbá a forgalombiztonság és forgalomlefolyás javítása. 
 Az Útügyi Műszaki Előírásokon (ÚME) kívül az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium (ITM) által kiadott „Zebraminimum” című kiadványban előírtak 
betartása. 

 A tervezési feladatok vonatkozásában költséghatékony megoldásokat kell alkalmazni, 
ehhez célszerű a meglévő elemeket felhasználni. 

 Csatlakozni kell a T. Megbízó által a rendelkezésünkre bocsátott Víztorony Park 
tervéhez. 

 A buszöbölhöz kapcsolódó térköves járda a Víztorony park projekt keretében épül meg. 
 A tervezésnél figyelembe kell venni az egyeztetések során kérteket, előírtakat. Az 

egyeztetéseket a 33. Egyeztetések fejezet sorolja fel, az azokon készült jegyzőkönyvek 
pedig a tervdokumentáció digitális mellékletét. 

5.2. TERVEZÉSI PARAMÉTEREK 

A tervezési paraméterek az e-UT 03.01.11 „Közutak tervezése” című útügyi műszaki előírások 
figyelembe vételével kerültek meghatározásra. 
 
Széchenyi utca helyi gyűjtőút Előírt Alkalmazott  
- útkategória: B.V.c.B 
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- tervezési sebesség: 50 km/h 50 km/h 

Keresztmetszeti elrendezés adatai: 
- forgalmi sáv szélessége: 3,00 m 3,00+0,25 m (kiem. szeg.) 
- padka szélessége: 1,25 m 1,25 m 
- űrszelvény a padkán belül: 0,50 m 0,50 m 

Vízszintes vonalvezetés adatai: 
- alkalmazható legkisebb körívsugár: 80 m - 
- legkisebb átmeneti ív paraméter: 48 m - 

Magassági vonalvezetés adatai: 
- legnagyobb emelkedő: 12 % sík 
- legkisebb domború ívsugár: 700 m - 
- legkisebb homorú ívsugár: 800 m - 

Burkolatszél vonalvezetése: 
- oldalesés: 2,5 % (2,0-3,0 %) 2,5 %  
- burkolatszél minimális hosszesése: 0,3 % 0,2 % 

 

5.3. HELYSZÍNRAJZI ELRENDEZÉS, AKADÁLYMENTESÍTÉS 

A tervezett helyszínrajzi kialakítást az U-1 jelű Útépítési helyszínrajz mutatja be, M=1:250 
méretarányban. 
 
A buszöblöt először a csatlakozó Víztorony park terven tervezett félkör alakú teresedés elé 
gondoltuk elhelyezni, de ott egy középfeszültségű oszlop miatt (melynek kiváltása elkerülendő) 
nem fér el. A buszöböl elhelyezkedését tehát a 0+026 km sz.-ben található középfeszültségű 
oszlop határozta meg: az oszlop a szélesítés átmeneti szakaszra esik, úgy, hogy attól az 50 cm-
es közúti űrszelvény meglegyen. A buszöböl így kb. pontosan a jelenlegi megálló helyére esik.  
 
A gyalogátkelő a buszmegállótól min. 15 m-re lehet, így azt a torkolat után, a buszmegállótól 
kb. 18 m-re helyeztük el. A gyalogátkelőhelyet (forgalomtechnikája, stb.) az ITM által idén 
kiadott „Zebraminimum” c. kiadvány szerint terveztük meg, a közútkezelő kérésére a 
minimumnál kicsit erősebb jelzésrendszerrel. 
 
A buszöböl geometriai kialakítása a vonatkozó előírásban bemutatott kialakításnak felel meg, 
annyi eltéréssel, hogy 18 m helyett a Volánbusz kérésére 21 m hosszú a megállóhely hossza 
(csuklós buszra méretezve). 
A buszmegálló mellett az előírt 1,5 m széles peront biztosítjuk, ehhez közvetlenül csatlakozna 
a csatlakozó parktervben tervezett, de módosítandó járda: 1,2 helyett szabványos 1,5 m szélesre 
terveztük át, és a park felé eltolva. A buszváró pavilonhoz a járdába egy 1,5*4,0 m-es téglalap 
alakú szélesítést terveztünk a park felé. Ezen a területen elfér az megbízó által kért Valcol Kft. 
buszvárója, a korábbi pedig bontásra kerül. 
 
A park tervében tervezett térköves torkolatot is korrigálni kell a buszöbölhöz, illetve a valós 
útszélhez igazodva. 
 
A gyalogátkelőhely szélessége 4,50 m. 
 
A buszöblös buszmegállóhoz és gyalogátkelőhelyhez kapcsolódóan az akadálymentítést 
beterveztük (taktilis jelek, szegélyleszüllyesztések). A kiemelt szegély a gyalogátkelőhelynél 2 
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cm fellépő magasságúra kell lesüllyeszteni. A taktilis pontozott veszélyt jelző sáv szélessége 
60 cm, a csíkos vezető sáv szélessége 40 cm.  

5.4. MAGASSÁGI KIALAKÍTÁS 

A magassági kialakítás a Széchenyi utca tengelyében megegyezik a meglévővel, a burkolatszél 
magassági vonalvezetése azonban a vízelvezetés érdekében változik a buszöbölnél a következő 
fejezetben leírtak szerint. 

5.5. KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS, ÚTVÍZTELENÍTÉS, 
PÁLYASZERKEZETEK 

A tervezett keresztmetszeti kialakítást, és pályaszerkezeteket az U-2 jelű 
Mintakeresztszelvények és jellemző metszetek és részletrajzok c. tervlap mutatja be, M=1:50, 
M=1:100, és M=1:10 méretarányokban.  
 
A Széchenyi út 2,5 %-os esésű tetőszelvénye az átépítés után is megmarad, ehhez csatlakozik 
a buszöböl, melynek oldalesése a megállóban a járdától elfele, az út felé lejt 2,5%-al. Így 
folyópálya és buszöböl között egy vápavonal alakul ki, ami minimális eséssel DK-i irányba lejt 
a buszöböl végén tervezett szikkasztó-párologtató árok felé. Az öböl átmeneti szakaszain az 
oldalesés változó: kezdetben az Széchenyi út 2,5%-os eséséhez igazodik, ez biztosítja a 
csapadékvíz árkokba vezetését az öböl két végén, majd lineárisan egyenletesen átfordul az út 
felé 2,5%-al. A járda mellett így nem áll meg csapadékvíz, ami a gyalogosokat lefröcskölhetné.  
A járda oldalesése a buszöböltől a zöldterület felé lejt 2,5%-al, ahol csésze szelvényű árkokat 
terveztünk be, így nem terheli a járdán keletkező csapadékvíz a buszöblöt, és a DK-i végén lévő 
árkot, melynek területe nem növelhető. Az árkokat burkolni kell a csapadékvíz bevezetési 
pontoknál 1-1 m hosszban. A padka oldalesése a burkolattól ellejtve 5,0%. Az trapéz szelvényű 
árkok és egyéb rézsűk hajlása a meglévőkhöz igazodva 1:1. 
 
A buszöböl előtt fél sáv szélességben, a gyalogátkelőhelynél pedig teljes keresztmetszeti 
szélességben, illetve a Somogyi Béla u. (ÉK) torkolatában az aszfalt kopóréteg cseréje 
szükséges a meglévő kopóréteg marásával. A meglévő buszmegálló beton pályaszerkezetét 2 
rétegben kell marni, majd hézagolni, majd az így keletkező beton alapra két réteg aszfalt megy, 
(a kopóréteg egyszerre épül meg, egységes felületet képezve). 
 
Az új buszöblöt a részletrajzok szerint kell hézagolni, vasalni, stb. 
 
A tervezett pályaszerkezetek, szegélyek, vízelvezető elemek, padka és tereprendezések 
rétegrendjei az alábbiak: 
 
1. Tervezett bazaltbeton burkolat – buszöböl: 
- 230 mm vtg. CP 4/2,7-S1-XD3-XF4 pályaburkolati beton,  
részetrajz szerint hézagolva, acélbetétekkel, hézagkiöntéssel 
- 1 rtg. párazáró fólia 
- 200 mm vtg. C8/10-32-F1 sovány beton alapréteg 
- 120 mm vtg. X1 fagyálló anyagú M1 v. M2 min. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
   550 mm 
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2. Tervezett aszfaltbeton burkolat – buszöböl: 
-   50 mm vtg. AC 11 kopó (F) jelű aszfaltbeton kopóréteg 
-   50 mm vtg. AC 11 kötő (N) jelű aszfaltbeton kötőréteg 
- 100 mm vtg. AC 22 alap (N) jelű aszfaltbeton alapréteg 
- 150 mm vtg. CKt-4 hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alapréteg 
- 200 mm vtg. X1 fagyálló anyagú M1 v. M2 min. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
  550 mm 
 
3. Tervezett aszfaltbeton burkolat – közút meglévő buszöböl helyén: 
-     50 mm vtg. AC 11 kopó (F) jelű aszfaltbeton kopóréteg 
-     50 mm vtg. AC 11 kötő (N) jelű aszfaltbeton kötőréteg 
- ~100 mm vtg. lemart meglévő megmaradó beton pályaburkolat,  
repedésközök felében többlet hézagolással, bitumenemulzió permetezéssel 
-   Meglévő megmaradó rétegek 
  >200 mm 
 
4. Tervezett aszfaltbeton burkolat – közút kopóréteg csere: 
- 50 mm vtg. AC 11 kopó (F) jelű aszfaltbeton kopóréteg 
- Meglévő aszfaltbeton kopóréteg marása átl. 5 cm vtg.-ban 
- Meglévő megmaradó pályaszerkezet 
>50 mm 
 
5. Tervezett aszfaltbeton burkolat – járda kopóréteg csere: 
- 40 mm vtg. AC 8 kopó (N) jelű aszfaltbeton kopóréteg  
- Meglévő öntött aszfalt kopóréteg bontása átl. 4 cm vtg.-ban 
- Meglévő megmaradó sovány beton alapréteg 
>40 mm 
 
5. Tervezett aszfaltbeton burkolat – járda: 
-   40 mm vtg. AC 8 kopó (N) jelű aszfaltbeton kopóréteg 
-   40 mm vtg. AC 11 kötő (N) jelű aszfaltbeton kötőréteg 
- 150 mm vtg. FZKA 0/22 folytonos szemeloszlású zúzottkő alapréteg 
- 100 mm vtg. X1 fagyálló anyagú M1 v. M2 min. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
  330 mm 
 
6. Tervezett térkő burkolat – járda: 
Víztorony park terve szerint 
 
7. Tervezett betonlap burkolat – járda: 
- 100 mm vtg. 40x40 cm-es előre gyártott betonlapok 
- 100 mm vtg. C8/10-32-F1 sovány beton alapréteg 
- 100 mm vtg. X1 fagyálló anyagú M1 v. M2 min. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
  300 mm 
 
8. Tervezett taktilis burkolat – járda: 
-   60x200x200, ill. 60x400x400 mm e. gy. fehér színű taktilis jelölő, ill. vezető betonelem 
-   20 mm vtg. Z2/4 zuzalék ágyazó réteg 
- 150 mm vtg. FZKA 0/22 folytonos szemeloszlású zúzottkő alapréteg 
- 100 mm vtg. X1 fagyálló anyagú M1 v. M2 min. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
  330 mm 
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9. Tervezett kerti szegély – járda: 
- 200x50x1000 mm e. gy. beton kerti szegélykő 
- 100 mm vtg. C20/25-22-F1 min. monolit beton alapgerenda 
- 200 mm vtg. X1 fagyálló anyagú M1 v. M2 min. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
  500 mm 
 
10. Tervezett kiemelt szegély – buszöböl: 
- 300x150x250 mm e. gy. beton kiemelt szegélykő 
- 200 mm vtg. C30/37-32-F1 min. monolit beton alapgerenda 
- 170 mm vtg. X1 fagyálló anyagú M1 v. M2 min. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
  670 mm 
 
11. Tervezett kiemelt szegély – közút szélesítés: 
- 300x150x250 mm e. gy. beton kiemelt szegélykő 
- 150 mm vtg. C30/37-32-F1 min. monolit beton alapgerenda 
- 100 mm vtg. X1 fagyálló anyagú M1 v. M2 min. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
  550 mm 
 
12. Tervezett süllyesztett szegély: 
Víztorony park terve szerint 
 
13. Tervezett füvesített padka, árok, és rézsű felület tereprendezése: 
- 100 mm vtg. termőföld terítés és füvesítés 30-50 g/m2 fűmag vetéssel 
  100 mm 
 
A szegélyelemek közötti hézagokat homokos cementhabarcs fugázással kell kitölteni.  
Csak CaCl2 (só) fagymentesítést tűrő anyagok építhetők be. 

6. FÖLDMŰVEK 

Jelen tervdokumentációhoz külön talajvizsgálati jelentés és geotechnikai terv nem 
kapcsolódik. A földmű felső 1 méteres rétegében figyelembe veendő talajtípusnak 
megválasztására a helyszíni szemlénk alapján kerül sor: a szikkasztó-párologtató árkokban 
láthatóan kavicsos-homok. 
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A talajvízszint mélységének megállapítására a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 
online földtani térképe alapján került sor, mely 4-8 m mélyen van. 
 
A talaj és környezete tehát nem fagyveszélyes, de a megfelelő teherbírás, és homogén 
alátámasztás miatt homokos-kavics talajjavító réteget beterveztünk terv szerinti vastagságban. 
 
A tükörszinten, a talajjavító/fagyvédő réteg tetején Trγ≥96 % tömörség igazolása és E2>65 MPa 
tárcsás próbaterheléssel igazolt teherbírás szükséges. A talajjavító/védő réteg alatt az altalajon 
ehhez min. E2talaj=30 MPa teherbírás szükséges, melyet tömörítéssel kell elérni. 
 
A tárcsás teherbírási vizsgálatokat minden esetben a Megbízó képviselőjének és egy jogosult 
műszaki ellenőr jelenlétében kell elvégezni. A minőségi tételre vonatkozó teherbírási 
eredmények megfelelnek, ha azok legalább 90 %-a eléri, vagy meghaladja a fent előírt 
értékeket. 
 
A humuszos termőréteget el kell távolítani a meglévő terepről 10 cm vastagságban, mely 
felhasználható tereprendezéskor. A többlethumuszt szelektáltan el kell szállítani. A humusz 
alatti földműtükörből kiemelt földanyagot el kell szállítani. 
 
A földmű építéskor annak folyamatos víztelenítéséről gondoskodni kell. Átázott földműre 
pályaszerkezet nem építhető. A megépült földművek biológiai (erózió elleni) védelméről 
mielőbb gondoskodni kell. 
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7. MŰTÁRGYAK 

A tervezett közút építése műtárgyépítést nem igényel. 

8. KERESZTEZÉSEK 

A tervezett buszöböl vízfolyást, vasúti és egyéb pályákat nem keresztez. A tervezett 
gyalogátkelőhely a Széchenyi utcát keresztezi. 
A közműkeresztezések a 9. Közművek c. fejezetben vannak részletezve. 

9. KÖZMŰVEK 

A meglévő közművek helyszínrajzi elhelyezkedése – az e-közmű rendszeren keresztül kapott 
adatszolgáltatási térkép alapján – a K-1 jelű Közmű helyszínrajzon szerepel. A vezetékek 
helyszínrajzi elhelyezkedése tájékoztató jellegű, a magassági elhelyezkedésre nincs mindenhez 
megbízható adat.  
A kivitelezés megkezdése előtt a közmű cégek bevonásával pontosítani kell a nyomvonalakat, 
hogy a különböző vezetékek sérülései és a balesetek elkerülhetők legyenek. A tervezés és 
kivitelezés között eltelt időben bekövetkező változásokért a tervező felelősséget nem vállal. 
A szükséges pontosítások a kivitelező vagy a beruházó feladata.  
A kivitelezés során a közműkezelők előírásait szigorúan be kell tartani és szükség esetén 
szakfelügyeletet kell kérni! A vezetékek környezetében csak kézi földmunka végezhető! A 
közmű üzemeltetői nyilatkozatok / a hiteles e-közmű nyilatkozat a tervdokumentáció 
digitális mellékletét képezi, az azokban foglaltak betartása kötelező! 
E-közmű azonosító szám: 903877060. 

9.1. GÁZVEZETÉK 

A tervezési területen gázvezeték hálózat TALÁLHATÓ. A tervezett kialakítás a gázvezeték 
hálózatot ÉRINTI.  
A tervezési területen lévő gázhálózatot az OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zrt. üzemelteti. 
 
A meglévő Széchenyi utca menti KPE 63 gázvezeték a tervezett buszöböl alá kerül. A buszöböl 
pályaszerkezete és szegély építése nem történik olyan mélyen (<55cm), hogy a gázvezetéket 
fizikailag érintse, amennyiben az szabványos mélységes helyezkedik el. A KPE csőanyag 
alapvetően tömörítésre nem érzékeny. 
A gépi földmunka tilalmi övezet a gázelosztó vezeték szélső alkotóitól számított 1-1 m széles 
sáv. 

9.2. TÁVHŐVEZETÉK 

A tervezési területen távhő hálózat NEM TALÁLHATÓ. A tervezett kialakítás a távhő 
vezetékeket NEM ÉRINTI.  

9.3. VÍZVEZETÉK 

A tervezési területen vízvezeték hálózat TALÁLHATÓ. A tervezett kialakítás a vízvezeték 
hálózatot ÉRINTI.  
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A tervezési területen a vízi-közmű hálózat a DPMV Dél-Pesti Megyei Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. üzemeltetésében van. 
 
A gyalogátkelőhelyhez kapcsolódó járda és szegélyépítések van ahol a vízvezeték fölött 
történnek, azonban azok nem történnek olyan mélységben (>33 cm), hogy fizikailag érintse a 
vezetéket, amennyiben az szabványos mélységben van. Az érintett csővezetékek műanyagok. 

9.4. SZENNYVÍZ CSATORNA 

A tervezési területen gravitációs szennyvíz csatorna TALÁLHATÓ. A tervezett kialakítás a 
csatornahálózatot ÉRINTI.  
A tervezési területen a vízi-közmű hálózat a DPMV Dél-Pesti Megyei Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. üzemeltetésében van. 
 
A gyalogátkelőhelyhez ÉK-ről kapcsolódó járda szennyvíz vezeték fölött épül, azonban a 
közmű adatszolgáltatás, a geodézia, és a terv szerint a járda tükör és a csőtető között közel 1,5 
m takarás marad. 
A kopóréteg csere során az akna fedlapokhoz szintben csatlakozni kell. 

9.5. CSAPADÉKVÍZ CSATORNA 

A tervezési területen csapadékcsatorna NEM TALÁLHATÓ.  

9.6. ELEKTROMOS VEZETÉK 

A tervezési területen elektromos légvezetékek TALÁLHATÓK. A meglévő elektromos 
hálózatot a tervezett beruházás ÉRINTI. 
A tervezési területen az elektromos hálózat az ELMŰ Hálózati Kft. üzemeltetésében van. 
 
A tervezett létesítmények felett elektromos légvezetékek húzódnak. Bizonyos építési 
munkálatok az elektromos oszlopok közelében történnek. 

9.7. TÁVKÖZLÉS 

A tervezési területen földkábeles, és légvezetékes hírközlés TALÁLHATÓ. A tervezett 
kialakítás a távközlési hálózatot ÉRINTI. 
A tervezési területen a távközlési hálózat a Magyar Telekom Nyrt., a Invitech ICT Services 
Kft., a DIGI Kft., és Vodafone Magyarország Zrt. üzemeltetésében van.  
 
A tervezett buszperon és járdakapcsolatok meglévő Vodafone földkábel felett épülnek. A 
tervezett létesítmények felett DIGI és Magyar Telekom légvezetékek húzódnak. 

10. KÖZVILÁGÍTÁS 

A tervhez külön közvilágítási szakági terv készül a tervezett kijelölt gyalogos-átkelőhely 
megvilágítására vonatkozóan, hogy az előírt megvilágítási szint meglegyen. 
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11. FORGALOMTECHNIKAI KIALAKÍTÁS 

11.1. MEGLÉVŐ FORGALMI REND 

A Széchenyi utcának van elsőbbsége a Somogyi Béla utcával szemben. A víztorony park 
projekt keretében a Somogyi Béla utca DNy-i ága lezárásra kerül, és sétánnyá építik át. Mivel 
ennek kivitelezése már zajlik, így ezt meglévő adottságnak vehető jelen tervnél. 
Jelenleg a buszmegálló a forgalmi sávon van kijelölve. 

11.2. VÉGLEGES FORGALOMI REND, ÉS FORGALOMTECHNIKAI 
KIALAKÍTÁS 

A végleges forgalomtechnikai kialakítást az F-1 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajz mutatja 
be, M=1:250 méretarányban. A jelzőtáblák kihelyezését és a burkolati jelek felfestését a 
helyszínrajz szerinti elrendezéssel és a jelmagyarázatban megnevezett színben kell felfesteni. 
 
A tervezett fogalmi rend alapvetően nem tér el a meglévőtől, de az új gyalogátkelőhely miatt a 
gépjárműveknek elsőbbséget kell szolgáltatniuk a keresztező gyalogosoknak. A 
gyalogátkelőhely előtt 30-30 m hosszban tilos az előzés, melyet záróvonal jelöl; a Somogyi 
Béla u. torkolatában ez átléphető. KRESZ szabályai szerint belterületen a buszöbölből a buszt 
ki kell engedni, ha az indexel. 

11.2.1. JELZŐTÁBLÁK ÉS JELZŐTÁBLA OSZLOPOK 

Jelzőtáblák alakja, mérete, anyaga: 

A tervezett jelzőtáblákat az e-UT 04.00.11…13, az e-UT 04.02.11…13, az e-UT 04.02.21…26, 
az e-UT 04.02.31…33, és az e-UT 04.02.41 számú Útügyi Műszaki Előírások, illetve a 4/2001. 
sz. KöViM és 83/2004. sz. GKM rendelet szerint kell legyártani és kihelyezni. 
 
A 4/2001. KöViM rendelet szerint a jelzőtáblák alakja és mérete az alábbi táblázat szerinti 
legyen (a terv szerint alkalmazandók félkövérrel kiemelve): 

A jelzőtáblák alakja és típusa kerékpárforgalmi 
létesítmények 

Lakott területen belül Lakott területen kívül 

helyi út országos 
közút 

alsóbbrendű 
úton főúton 

Kör 450 600 600 750 
Háromszög 450 600 750 900 
Négyszög 
(négyzet és 
téglalap) 

Főútvonal, főútvonal 
vége - 450 450 - 600 

Kijelölt gyalogos-
átkelőhely 450 600 750 750 750 

Lakó-pihenő övezet 
és annak vége 750×600 750×600 - - 

Vasúti átjárót előjelző 350×1000 
Besorolás rendje D = 800 

E >= 640 
D = 800, E >= 640 

D = 1000, E >= 800 
Iránytábla (téglalap) 500×1500, 500×2000, 500×2500 
Iránytábla (négyzet) 500 
Terelőtábla 250×1000 
Kettős terelőtábla 500×1000 
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Egyéb négyzet alakú 
jelzőtábla 450 600 

Egyéb téglalap alakú 
jelzőtábla 

450×600 600×750 

Nyolcszög 450 600 750 
Vasúti átjáró kezdete 1200 
Kiegészítő jelzőtábla (450-750 mm 
szélességű tábla alatt) 350×175, 350×350, 350×525 

Kiegészítő jelzőtábla (800-1050 mm 
szélességű tábla alatt) 

500×250, 500×375, 500×500 

 
A jelzőtáblákat olyan anyagból célszerű készíteni, ami nem csábít lopásra (pl.: műanyag, 
furnér). Mivel a tervezési területen a közbiztonság jó, így jelen esetben a jelzőtáblák 
alaplemezének anyaga tartósabb, tűzihorganyzott acéllemezből készüljön. 
A tervezett közúti jelzőtáblák EG fóliázással készüljenek. A jelzőtáblák hátoldalát 
tükröződésmentes bevonattal kell ellátni. A táblák minimális élettartama EG fólia esetén 7 év. 
A táblák hátoldalán fel kell tüntetni a kihelyezést végző cég nevét és elérhetőségeit. 

Jelzőtáblák és oszlopok elhelyezése, rögzítése: 

A jelzőtáblák keresztmetszeti elhelyezését az e-UT 04.02.11 sz. „Közúti jelzőtáblák. A 
jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése” c. előírás alapján kell kivitelezni. Az 
előírás szerint az előírt legkisebb oldalakadály távolság értéke lakott területen, mellékutak 
esetén: ha van kiemelt szegély, akkor b=0,25 méter, ellenkező esetben b=0,50 méter. A 
legkisebb magasságra vonatkozó értékek úttest mellett, ahol nincs gyalogos közlekedés h = 1,50 
méter, kerékpárút, járda, gyalogút felett, vagy ahol gyalogos közlekedés van ott h = 2,50 (2,25) 
m. A táblák elhelyezésénél figyelembe kell venni a közúti, a kerékpáros valamint a gyalogos 
űrszelvények értékeit, melybe a táblák nem lóghatnak bele. 
A jelzőtáblák vonatkozó előírás szerinti elhelyezési követelményeit az alábbi ábrák és 
táblázatok foglalják össze: 
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A jelzőtáblákat jelzőtábla oszlopokra kell ráerősíteni bilincsekkel (oszloponként min. 2 
darabbal), úgy, hogy a bilincsek csavarjai ne takarják ki a jelzésképet. (Kerékpárút és gyalogút 
esetében 60 mm, míg) közút mellett 76 mm átmérőjű jelzőtábla oszlopok alkalmazandók. A 
jelzőtábla oszlopok tűzihorganyzott acélcsőből készüljenek, 30 cm átmérőjű betontömbbe min. 
50 cm mélységig befogva. Burkolt területen pár mm ráhagyással ki kell fúrni a burkolatból a 
jelzőtábla oszlop helyét, majd cementhabarcs injektálás után bele kell helyezni az oszlopot a 
furatba. 
A táblák és oszlopok lopásvédelme és stabilitása érdekében az alábbi kialakításokkal célszerű 
rögzíteni az oszlopokat: 
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A táblák szakszerű rögzítése során fokozott műszaki ellenőrzés javasolt.  
 
Kihelyezett, áthelyezett és bevont jelzőtáblákról jegyzőkönyvet kell felvenni, mely a 
megvalósulási tervdokumentáció részét képzi. 

A tervezett jelzőtáblák az alábbiak: 

Gyalogátkelőhely jelzőtábla az átkelőhelynél mindkét irányban mindkét oldalt. A bal oldalon 
ismétlődő tábla a gyalogátkelőhely után is lehet. A csomópont felé vezető irányba a 
Zebraminimum szerint NFS sárga hátterű kiemelés szükséges. A gyalogátkelőhelyet >50 m-re 
veszélyt jelző háromszög táblával előjeleztük. 

11.2.2. ÚTBURKOLATI JELEK 

Az útburkolati jeleket „az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásai” c. 11/2001. (III.13.) 
KöViM rendeletben, az e-UT 04.00.14, e-UT 04.03.11, e-UT 04.03.21, e-UT 05.02.43 sz. 
Útügyi Műszaki Előírásokban, és az MSZ EN 1436, MSZ EN 1463 sz. szabványokban 
meghatározott módon kell felfesteni. 

Burkolati jelek színe: 

A gépjárművek és gyalogosok számára szóló állandó útburkolati jelek színe fehér legyen. 
Az ideiglenes burkolati jelek színe sárga legyen (ha szükséges az építéskor). 

Burkolati jelek anyaga: 

A gépjárművek által járt felületen a burkolati jel anyaga tartós (legalább 2-3 év tartósságú) 
hidegplasztik, vagy termoplasztik kivitelű legyen. 

Burkolatjelek alakja, mérete, kiosztása, elrendezése: 

A piktogramokat és vonalakat a vonatkozó előírások (kiemelten az e-UT 04.03.21. sz. „Közúti 
útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése” c. UME) szerinti alakkal és méretekkel 
(azok alapján készített sablonnal / kiméréssel) kell felfesteni. 

Hosszirányú útburkolati jelek: 
 A hosszanti útburkolati jelek szélessége a gyakorlatban alkalmazott 12 cm legyen. 
 A közúti terelővonal kiosztása lakott területen belül 2,0/4,0 m.  
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 A záróvonal folytonos vonal. Ahol megengedjük a záróvonal keresztezését az egyik 

irányból, ott azt átléphetővé kell tenni, lktb. 2,0/1,0 vonal/köz kiosztással. 

Keresztirányú útburkolati jelek: 
 A kijelölt gyalogos átkelőhely kiosztása közúton 0,5/0,5 m. Az átkelőhely szélessége 1,5 

m többszöröse, de min. 3,0 m. Jelen esetben a gyalogátkelőhelyek szélessége a terv szerinti 
4,5 m. A gyalogátkelőhelyeket az alábbi ábrák szerinti elrendezéssel kell felfesteni, úgy, 
hogy a terelő-/záróvonalat meg kell szakítani a gyalogátkelőhely területén (nem mehet át a 
vonal rajta). 

  

Piktogram, és felirat útburkolati jelek: 
 A veszélyt jelző háromszög útburkolati jelek közúton, belterületen 1,50*6,00 m legyen.  

  

Burkolati jelek eltávolítása: 

A burkolati jelek felfestése előtt a terv szerinti helyeken marásos technológiával el kell 
távolítani a meglévő felfestéseket (kopóréteg csere). 

Burkolati jelek felfestése: 

A burkolati jelek felfestése történhet kézzel, vagy géppel, a jel típusától és mennyiségétől 
függően. A pikrogramok, zebra, felállóvonal, és harántcsíkozás felfestése kézzel történik, a 
hosszanti burkolati jelek géppel is készülhetnek. Burkolati jeleket csak tiszta, száraz felületre 
szabad felfesteni, megfelelő időjárási körülmények (hőmérséklet, páratartalom, stb.) mellett. 
A felfestést a szabványoknak megfelelő gyártói előírások és útmutató szerint, az adott anyaghoz 
tartozó megfelelő technológiával kell elvégezni. A burkolati jelek megfelelő fényvisszaverő 
képességének biztosítására (üveggyönggyel megszórás / anyagába keverés) külön figyelmet 
kell fordítani. A burkolati jelek festése után különös gondot kell fordítani a felhordott 
festékanyag száradására. A forgalom csak a teljesen kiszáradt kész burkolati jelre 
engedhető rá. 

A tervezett útburkolati jelek az alábbiak: 

Gyalogátkelőhely. 
Gyalogátkelőhely veszélyt jelző háromszög pikrogram. 
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Záróvonal a gyalogátkelőhely előtt és után 30-30 m hosszban; záróvonal megszakítás sűrített 
terelővonallal.  
Kopóréteg csere miatt tereővonal helyreállítása. 

11.2.3. EGYÉB ÚTTARTOZÉKOK, TÉRELVÁLASZTÁS, BEHAJTÁS GÁTLÁS 

A tervezett buszmegállónál a Megbízó kérésére egy új, Valcol Kft. által forgalmazott utasváró 
beépítése szükséges (amilyen az azt megelőző buszmegállókban is kihelyezésre került). A 
tervezett utasvárónál padot és hulladékgyűjtőt is ki kell helyezni. Illetve a buszmegálló 
jelzőtáblán a menetrendeket olvasható magasságba kell emelni.  

Eyyéb úttartozékok (pl. kerékpártámasz, korlát, poller, jelzőlámpa, zajvédő fal, szalagkorlát, 
stb.) nem kerül kihelyezésre. 

11.2.4. LÁTHATÓSÁGI VIZSGÁLATOK 

A tervezett gyalogátkelőhelyhez láthatósági vizsgálat készült, mely szerint a 
gyalogátkelőhelyre a rálátás biztosított, amennyiben a parkolást megakadályozzuk a 
gyalogátkelőhely előtt. A parkolást új szikkasztó-párologtató árkokkal akadályozzuk meg. A 
rálátást előírás szerinti vt=50 km/h tervezési és megengedett sebességhez tartozó 50 m 
járóvonalon mért Lm megállási látótávolságról vizsgáltuk a sáv közepéről. A gépjárműveknek 
min. 1 m-t kell rálátniuk a gyalogátkelőhelyhez vezető járdára. 
A láthatósági vizsgálatot az F-2 jelű Láthatósági vizsgálat rajzi mellékleteken látható.  

11.2.5. ÜLDÖZŐGÖRBE VIZSGÁLATOK 

A Volánbusz kérésére üldözőgörbe vizsgálatot készítettünk annak bizonyítására, hogy a 
buszöbölbe be- és kikanyarodáskor a járműszekrény nem nyúlik a járda fölé annyira, hogy az 
veszélyt okozzon, vagy akadályba ütközzön. Az üldözőgörbe vizsgálatot az F-3 jelű 
Üldözőgörbe vizsgálat tervlap mutatja be. 

11.3. IDEIGLENES, ÉPÍTÉS ALATTI FORGALMI REND 

A tervezett építési beavatkozásokhoz a kivitelezési munkák megkezdése előtt építés alatti 
ideiglenes forgalomkorlátozási munkarészt kell készíteni, melyet az érintett út kezelőjéhez 
be kell nyújtani közútkezelői hozzájárulás megadása céljából.  A forgalomkorlátozási tervet 
az e-UT 04.05.14 sz. „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes 
forgalomszabályozása” című UME és „a közutakon végzett munkák elkorlátozási és 
forgalombiztonsági követelményeiről” szóló 3/2001. KöViM rendelet szerint kell elkészíteni.  

12. HÓFÚVÁS ELLENI VÉDELEM 

A tervezett létesítmény belterületi szakaszán a hófúvás elleni védelem nem releváns, mivel 
városi környezetben helyezkedik el, ahol az épületek felfogják a szelet, ami az útra többlethavat 
fújhatna. Az útra hulló havat a terület kezelője köteles eltakarítani, és a síkosságmentesítésről 
gondoskodni. 

13. ZÖLDTERÜLET RENDEZÉS, ÉS NÖVÉNYTELEPÍTÉS 

Jelen tervhez külön zöldterület rendezési szakági terv nem készült. 
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A tervezett kiépítés zöldterület rendezését igényli, humuszos termőréteg terítése szükséges 100 
mm vastagságban és füvesítés átlag 50 g/m2 mennyiségben, kézi vagy gépi vetéssel az építéssel 
érintett közel vízszintes és rézsűs területeken egyaránt. A fűmag keverék kiválasztásánál 
előnyben kell részesíteni az ellenálló, gyorsan növő, elsősorban perjékből álló összetételt. 
Kerülendő a javarészt tippanokból és csenkeszekből álló fűmagkeverék alkalmazása. Javasolt 
Szarvasi fűmag keverék használata. A füvesített felületek utókezelése és nedvesen tartása a 
fűmag megeredését követően az első nyírás szükségességéig tart. 

14. TERMŐFÖLDVÉDELEM 

A tervezett közúti közlekedési létesítmény megvalósításához a földhivataltól kapott kataszter 
alapján termőföldet nem kell igénybe venni, ezért nem kell a humuszos termőréteg 
megmentésére talajvédelmi tervet készíteni. 

15. TERMÉSZET-, KÖRNYEZET-, TALAJ-, VÍZBÁZIS-, ZAJ-, ÉS 
ÉLŐVILÁG-VÉDELEM 

A tervezett létesítmény nem érint természetvédelmileg és vízbázis védelmileg védett 
területet. 
A tervezett beavatkozás „a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról” szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint 
nem környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység, és a 3. számú mellékletében szerint, 
miszerint a hatóság előzetes vizsgálatában hozott döntéstől függően környezeti 
hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység lehet, sem besorolható. Ennek ellenére a rendelet 13. 
sz. „Adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához” c. mellékletét kitöltöttük és 
leadtuk a rendelkező hatóságnak az engedélyezési eljárás során, hogy döntsön a hatásvizsgálat 
szükségességéről. 
 
Mivel az építési hulladék elszállításra kerül, és az alkalmazott építési technológia, anyagtárolás 
meg kell, hogy feleljen a vonatkozó jogszabályoknak, ezért talajszennyeződéssel, felszín alatti 
vízszennyezéssel, felszíni vizek szennyeződésével nem kell számolni. A kivitelezés során zárt 
rendszerű illemhelyeket kell telepíteni. 
A tervezett közlekedési létesítmények a légszennyezettség mértékét nem növelik, mivel a 
gépjármű forgalom miatta várhatóan nem fog növekedni, sőt, a jobb forgalomlefolyás és a 
kedvezőbb közösségi közlekedési kapcsolatok miatt a légszennyezettséget csökkenheti.   
A tervezett önkormányzati út felújításánál, mivel a megengedett sebesség, az útburkolat típusa, 
és a forgalomnagyság sem változik, így a várható zajterhelés a meglévő állapot zajszintjével 
közel ekvivalens marad, mely valószínűsíthetően az előírt határértékek alatt van, így zajvédelmi 
intézkedésekre (pl. sebességcsökkentésre, tehergépjármű korlátozásra, zajvédő fal építésére) 
nincs szükség.  
A munkavégzés során fokozott figyelemmel kell lenni a meglévő növényzet védelmére, a fákat 
az építkezés ideje alatt be kell védeni körbe kalodával. A fák törzsének esetleges sérülését 
kezelni kell: a sérült/lejött kéregnél a fát körbe kell venni fóliával. A fák körül a tervnek és 
vonatkozó jogszabálynak megfelelően minimum 2,25 m2 (1,5*1,5 m) víz, és légáteresztő 
felületet kell hagyni. A fák kivágása, pótlása, telepítése, fenntartása, és kezelése során „a fás 
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szárú növények védelméről” szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásait be kell 
tartani. 
A tervezési területen az élővilágot kistermetű, főként gerinctelen állatok, rovarok, és madarak 
alkotják. A tervezés során törekedtünk a zöld felületek minél kevésbé csökkentésére, és a fák 
kivágásának elkerülésére. A tervezett beavatkozás az élővilágra nem lesz érzékelhető 
kihatással. Állatok az utat rendszerűen nem keresztezik, így vadátjáró építésére nincs szükség. 

16. TÁJKÉPVÉDELEM 

Az érintett település hatályos szabályozási terve szerint a tervezett létesítmény nem érint 
tájképvédelmi területet és annak övezetét, így az arra vonatkozó tervezési szempontok nem 
relevánsak. 

17. TELEPÜLÉSKÉP- ÉS MŰEMLÉKVÉDELEM 

Az érintett település hatályos szabályozási terve szerint a tervezett létesítmény nem érint 
műemléki környezetet, így a tervezett beavatkozás nem örökségvédelmi engedélyhez, vagy 
bejelentéshez kötött tevékenység. 

18. RÉGÉSZET, KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

A tervezett kerékpárút a település hatályos szabályozási terve szerint nem érint régészeti 
területet, és „a kulturális örökségvédelemről” szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 20. pontja 
szerint nem számít nagyberuházásnak, és nem történik kisajátítás, így nem kell előzetes 
régészeti dokumentációt, vagy örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni. 
 
A „kulturális örökségvédelemről” szóló 2001. évi LXIV. törvénynek megfelelően, ha régészeti 
feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység 
felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles: 

 az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, 
 a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul 

tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a feltárásra jogosult intézményt, valamint 
 a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés 

szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. 

19. MÉRET- ÉS MENNYISÉGSZÁMÍTÁS, KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS, 
ÜTEMEZÉS 

A kiviteli tervhez méret- és mennyiségszámítás és költségvetési kiírás készült. A költségvetési 
kiírásban szereplő mennyiségek kiszámítása a méret- és mennyiségszámításban vannak 
részletezve. A méret- és mennyiségszámításban szereplő hosszértékeket számítógépes 
hosszmérés / hossz lekérdezés alapján nyertük ki a szerkeszthető (.dwg) tervállományból. A 
területi értékeket számítógépes területmérés, terület lekérdezés, vagy felület lekérdezés alapján 
állítottuk elő. A térfogati értékeket vagy közvetlenül a 3D modellből nyertük ki, vagy a méret- 
és mennyiségszámításban részletezett műveletek útján származtattuk területből/felületből és 
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hosszból/vastagságból. A .dwg kiterjesztésű rajzok modellterében 1 egység a valóságban 1 
méternek felel meg. 
 
A terv két ütemben valósul meg.  

1. Víztorony park projekt keretében a buszöbölhöz kapcsolódó peron és járda, és azokat 
határoló kiemelt szegély, illetve a csepp alakú és csésze szelvényű szikkasztó-
párologtató árokok. 

2. Buszöböl, kopóréteg cserék, gyalogátkelőhely, és a gyalogátkelőhelyhez kapcsolódó 
járdakapcsolatok, trapéz szelvényű árkok. 

 
A költségvetési kiírás a 2. üteme vonatkozik, mivel az első közben elkészül. 
 
A költségvetési kiírás .xlsx Excel formátumban a tervdokumentáció digitális melléklett 
képezik. 

20. KITŰZÉS 

A tervezett útépítés vízszintes kitűzési adatait az U-1 jelű Útépítési helyszínrajz tartalmazza 
EOV vetületi rendszerben.  
A helyszínrajz az alábbi pontok koordinátáit tartalmazza: 

 Tengely geometriai pontok 
 Burkolatszél geometriai pontok (lekerekítő ívek ív eleje, ív vége pontjai, töréspontok, 

stb.) 
 
A magassági értelmű kitűzés szintén a helyszínrajz alapján elvégezhető. Szegélylekerekítések 
köztes pontjainak magasságai lineáris interpolációval előállíthatók. A magasságok Balti 
alapszintre vonatkoznak, EOMA rendszerben. 
A magasságok az útpálya burkolat szélére, és nem a szegély tetejére vonatkoznak! A 
süllyesztett és kerti szegélyek felső síkjának magassága a burkolatszél magasságával egyezik 
meg, a kiemelt szegélyek felső síkjának magassága a burkolatszél magassága plusz a fellépő 
magassággal (fm.) egyenlő. 

21. ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA 

Építés előkészítő munkák: 

El kell végezni a szükséges burkolatvágási, marási, bontási, növényzetirtási/fakivágási, humusz 
leszedési, anyagdepónia kijelölési, és egyéb építés előkészítő feladatokat. A meglévő és új 
szilárd burkolatok csatlakozásánál korongvágó alkalmazása szükséges. A meglévő 
buszmegálló betonburkolatát a 2 réteg marás után a repedésközök felében hézagolni kell, 10 
cm mély vágással.  

Útfelület előkészítése: 

Az aszfaltrétegek beépítése előtt az előkészített (tiszta, száraz) aszfalt fogadófelületre 0,2-0,35 
kg/m2, stabilizált burkolatra 1-1,2 kg/m2 – a rétegek közötti tapadás biztosítása érdekében – 
visszamaradó bitumen mennyiségű bitumenemulziót kell egyenletes vastagságban 
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kipermetezni, az aszfalt rétegek terítésének megkezdése előtt legalább fél órával. A 
kipermetezett ragasztórétegre a munkanap végéig aszfaltréteget kell építeni. Ha az aszfaltréteg 
forgalom által még nem járt, kellően tiszta felületű, akkor a bitumenemulzió permetezése 
elmaradhat. Az alkalmazandó kationaktív bitumen emulzió az MSZ EN 13808 szabvány és e-
UT 05.01.21 sz. „Kationaktív bitumenemulziók” előírás alapján útépítési bitumenből készült 
ragasztáshoz használandó C 60 B 3 RG jelű legyen. 
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Alépítményi munkák: 
A földmunkákat a 6. Földművek c. fejezetben részletezettek szerint kell elvégezni, és a 
földművet megépíteni. 
 
Szegélyépítésnél ki kell emelni a szegély alapárkot, szélesítésnél és új pályaszerkezet építésnél 
pedig az altalaj földmunkaszintet. 
Az altalaj földmunkaszintet olyan pontossággal kell kialakítani, hogy az a tervezett szinttől ne 
térjen el. A földműtükör a tervezett magasságtól max. ±30 mm-el térhet el. Az építés közben a 
csapadékvizek akadálymentes kivezetése legyen biztosított. Átázott, vizes tükörre a 
pályaszerkezet nem építhető.  
 
A teljes pályaszerkezetek, az útszegélyek és a vízelvezető elemek alatti fagyálló anyagú 
homokos kavics talajjavító/fagyvédő réteget be kell hordani és tömöríteni kell, a tervezett 
eséssel kialakítva. A talajjavító/fagyvédő réteg felső szintjének (földműtükör) esésviszonyai 
egyezzenek meg a tervezett pályaszint eséseivel. A földmunkaszint esetleges eltéréseit a 
védőréteg anyagából kell kiegyenlíteni. Célszerű azonban törekedni a földmunkaszint lehető 
legpontosabb kialakítására. A beépített réteget Trγ=96%-os tömörségi fokra kell tömöríteni, 
felszínén min. E2=60 MN/m2 tárcsás teherbírási modulussal. A talajjavító/fagyvédő réteg 
építését szemcsés fagyálló anyagból kell kivitelezni. A beépítendő anyagnak ki kell elégíteni 
az e-UT 06.02.11 sz. Útügyi Műszaki Előírás fagyállósági követelményeit. A 0,02 mm-nél 
kisebb szemcsék <10 tömegszázalékban, a 0,1 mm-nél kisebb szemcsék <25 tömegszázalékban 
fordulhatnak elő.  
 
Az előre gyártott beton szegélyelemeket, futósorokat, és vízelvezetés elemeit a tervezett 
szinteknek megfelelően, kellő gondossággal kell beépíteni beton alapgerendába, a szemcsés 
ágyazat terítését és tömörítését követően, a burkolatépítés előtt. 
A szegélyek monolit beton alapgerendájának minősége C20/25-32-F1 minőségű legyen. A 
szegélyköveket a beton kötésének kezdete előtt kell a betonba ágyazni. A szegély alapgerendák 
kivitelezésénél a szegélykő alatti vastagság legalább 15 cm, a külső oldalon a szélesség legalább 
10 cm legyen kerti szegély esetén, és 15 cm egyéb szegélyek esetén. A szegélyek padka felöli 
oldalán az ágyazó beton felső éle 10 cm-rel legyen a szegélykő felső síkja alatt, az útburkolat 
felöli oldalon pedig az ágyazó beton a szilárd burkolati rétegek alsó síkjáig érjen fel. Az ágyazó 
beton rézsűs kialakítása esetén a rézsű felső éle (ahol a beton a szegélyhez csatlakozik) legyen 
vízszintesre letörve 2 cm szélességben („váll” kialakítás). 
A szegélyoldalakat – előzetes nedvesítés után – cementhabarcs fugázással kell szorosan 
egymáshoz illeszteni. A süllyesztett kerti szegélyek nút-féderes oldalkapcsolati kiképzése 
esetén a cementhabarcs rögzítés elhagyandó. 
Az alkalmazott útszegély köveknek teljesíteni kell az MSZ EN 1340 szabványban megadott 
követelményeket, és fagyállónak kell lenniük. A szegélyek a sóhatásnak álljanak ellen, 
amennyiben ez nem teljesül, sóhatás elleni védelemmel (bevonattal) kell azokat ellátni.  
A szegélyek megengedett legnagyobb eltérése vízszintes irányban ±15 mm, függőleges 
irányban ±12 mm. A futósorok (kiemelt szegély és burkolat közé fektetett süllyesztett szegély) 
szintjének megengedett mérettűrése ±20 mm, csatlakozási szinteltérése a burkolathoz, 
közművekhez képest ±5 mm, köveinek egymástól való szinteltérése ±5 mm. A magasságokat 
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szintezéssel 2 mm pontossággal kell megmérni. A szegélyek vízszintes vonalvezetését egyenes 
szakaszokon 50 méterenként, íves szakaszokon a sugár nagyságának függvényében 5-20 
méterenként kell ellenőrizni.  
 
Az útszegélyek megépítést követően, a talajjavító/fagyvédő rétegre kerülhet rá a sovány beton, 
CKt-4 hidraulikus kötőanyagú, ill. az FZKA 0/22 folytonos szemmegoszlású zúzottkő 
stabilizációs alapréteg. 
Az anyagot a tömörödésnek megfelelően vastagabb rétegben kell teríteni, hogy tömörített 
állapotban az alapréteg vastagsága és szintmagassága a tervezettnek megfeleljen. Az 
alapréteget a beépítés során Trγ=95 % tömörségi fokra kell tömöríteni. A beépített réteg előírt 
teherbíró képessége az alábbi táblázatok szerint a 15 cm vtg. FZKA 0/22 esetén E2≥75 N/mm2, 
ill. a 15 cm vtg. CKt-4 esetén 7 napos korban E2≥120 N/mm2.  
 

 
 

 
 
A megépített kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú, valamint sovány beton alaprétegek 
vastagsága a tervezettnél legfeljebb 20 mm-rel lehet vékonyabb. Szélessége esetében a réteg 
szélének tengelytől mért távolsága legfeljebb 25 mm-rel lehet kevesebb a tervezettnél. Az 
alaprétegek oldalesése a tervezettel egyező legyen, attól legfeljebb 0,5 abszolút %-al lehet 
eltérni. A tervezett szintektől ±30 mm-rel lehet eltérni. 
Az építésre vonatkozó előírásokat, és a szemeloszlási határértékeket az e-UT 06.03.53 sz. 
„Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok” ÚME tartalmazza. 



Műszaki leírás - 26 -  MÉRNÖKIRODA Kft. 
 
 
A soványbeton alapréteg esetén az e-UT 06.03.32 sz. „Útépítési beton burkolatalapok – 
Követelmények” c. ÚME-t kell betartani. A soványbeton alapréteg a terv szerinti 20 cm vastag, 
C8/10 minőségű beton legyen. Betonozni csak 5 és 30 °C közötti tartományban szabad. A 
betont legalább 7 napig nedvesen kell tartani, vagy a kiszáradástól meg kell védeni. Építési 
forgalom is csak min. 7 nap után engedhető rá (járda esetén min. 3 nap múlva). Az elkészült 
burkolat utókezelésére használt víz nem tartalmazhat szennyvizet, agresszív szénsavat és 0,3 
%-nál több kénsav-anhidridet.  
A beton burkolatalap oldalesése a tervezettel egyező legyen, attól legfeljebb 0,4 abszolút %-al 
lehet eltérni. A beton alapréteg a tervezett szintektől ±20 mm-rel térhet el. A magasságokat 
szintezéssel 5 mm pontossággal kell megmérni. A beépített rétegvastagság legfeljebb 10 %-al 
lehet a tervezetnél kisebb, és azt 2 mm pontossággal kell megmérni. A felület egyenetlensége 
4 m-es léc alatt mérve legfeljebb 10 mm lehet.  

Felépítményi munkák: 

A tervezett aszfalt burkolatokat nagy felületeknél gépi erővel kell elteríteni (finisherrel), és 
gondosan hengerekkel kell tömöríteni rétegenként. Teljes pályaszerkezet szélesítésnél és 
burkolatcsatlakozásnál az egyes szerkezeti rétegek között a terv szerinti átlapolás szükséges, 
továbbá a tervezett és meglévő kopórétegek közé függőleges bitumenes szalagot kell beépíteni. 
A kis felületű helyeken (pl. járdáknál; víznyelők körül, ha utólag épül köré az aszfalt) az 
aszfaltozás kézi erővel is végezhető, de a szabályos felületről és a megfelelő tömörítésről 
rétegenként ekkor is gondoskodni kell (mini hengerrel, lapvibrátorral). 
Aszfaltozni csak tiszta, száraz felületen és száraz időben szabad, a bitumenemluziós kellősítést 
követően min. fél órával. A szállítás/beépítés hőmérséklete a bitumen típusától függően, az e-
UT 05.02.11 sz. „Útépítési aszfaltkeverékek – Aszfaltbeton (AC)” c., és az e- UT 06.03.21 sz. 
„Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei” c. előírás szerinti hőmérséklet 
tartományba essen. Ez meleg eljárással készült B 50/70 és B 70/100 normál útépítési bitumenek 
esetén 140 és 135 °C (szállítási és terítési hőmérséklet). 
A tervezett útpályák kopórétegének oldal és hossz-eséseit nagy gondossággal kell elkészíteni, 
ezek az esésviszonyok biztosítják a megfelelő víztelenítést. Több aszfaltréteg terítése esetén a 
terítési sávok szélességét úgy kell megválasztani, hogy egymás fölé hosszcsatlakozások ne 
kerüljenek, ezek vízszintes értelemben 10 cm-re kerüljenek egymástól. Nap végi 
munkamegszakításnál, illetve már meglévő hideg aszfaltréteghez történő csatlakozásnál a 
meglévő aszfaltréteget függőlegesen vissza kell vágni. 
A szükséges mintavételeket és vizsgálatokat új aszfalt esetén az e- UT 06.03.21 sz. 
„Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei” c. előírás, újrahasznosított 
aszfalt esetén az e-UT 05.02.15 sz. „Útépítési aszfaltkeverékek – Visszanyert aszfalt” c. előírás 
alapján el kell végezni. Az egyes rétegeket még eltakarás előtt minősíteni, valamint 
minőségüket igazolni kell. 
 
A betonkő (térkő) burkolatokat mosott ágyazó homokra kell fektetni. Az ágyazó réteget 
gondosan kell teríteni, a burkolatnak megfelelő eséssel, léccel lehúzott felülettel. A lehúzott 
homokágyazatra többé rálépni nem szabad. Ez a réteg a kövek tömörítésével tovább tömörödik, 
és a kövek közötti hézagokba is felnyomódik. A betonburkoló követ – a tervezett fektetési 
módnak megfelelően meghatározott sorrendben – le kell rakni, majd a szélektől kezdve max. 
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16 kN rázóerejű gumi- vagy vulkolánlappal ellátott lapvibrátorral tömöríteni. A tömörítés során 
ügyelni kell, hogy a lapvibrátor alá ne kerüljön kő. 
A térkő burkolat készítése során a tervezett hossz- és keresztmetszeti profil folyamatos 
ellenőrzése szükséges. A betonkő burkolat felületi hullámosságának mértéke – a 3 m-es 
hullámmérő léc alatt mért hullámmagasság – 25 mm-nél nagyobb ne legyen. A burkolat 
oldalesése a tervezettel egyező legyen, attól legfeljebb 0,4 abszolút %-al lehet eltérni. Az épített 
ágyazat tömör vastagsága a tervezetnek megfelelő legyen, a megengedett eltérés legfeljebb 15 
mm lehet. A tervezett szintektől ±20 mm-rel lehet eltérni. 
A betonkövek közötti hézagok szélessége 3-5 mm közötti legyen, a hézagokat minden esetben 
ki kell tölteni a tervezett kitöltő anyaggal a burkolatszint alatt 2-3 mm-ig. Az alkalmazott 
ágyazó homok névleges szemnagysága 2-5 mm között legyen, ne tartalmazzon kivirágzásra 
hajlamos ásványi sókat. A kötőanyaggal kevert kitöltő anyagokat a burkolat felületére 
szétfolyatni, szétkenni tilos! Az elkészült burkolat utókezelésére használt víz nem tartalmazhat 
szennyvizet, agresszív szénsavat és 0,3 %-nál több kénsav-anhidridet. A betonkő burkolat 
besöprés és tömörítés után azonnal terhelhető. 
A szükséges mintavételeket és vizsgálatokat az e-UT 06.03.42. sz. „Betonkő burkolatú 
pályaszerkezetek tervezése és építése” című Útügyi műszaki előírás 8. fejezete alapján el kell 
végezni, az egyes rétegeket még eltakarás előtt minősíteni kell, valamint minőségüket igazolni 
kell az előírás 9. fejezete alapján. 
 
A tervezett hézagaiban vasalt bazaltbeton buszöbölnél a sovány beton alaprétegre betonozás 
előtt – a két réteg összeköttetését és a víz elszivárgását megakadályozó – párazáró fólia 
elválasztó réteget kell helyezni. Fóliát gyűrődésmentesen, az alászorult levegő kiszorításával 
kell leteríteni. 
A tervezett keresztirányú vakhézagoknál az együttdolgozást, a táblakiosztási, vasalási, és 
hézagkialakítási részletterv szerint elhelyezett Ø25 mm átmérőjű 2*0,25=0,50 m hosszú átfűző, 
teherelosztó acélbetétekkel kell biztosítani, melyek az egyik felén fix befogással készüljenek, a 
másikon pedig szabadon mozoghassanak kötésgátló bevonat / hüvely segítségével.  
A pályaburkolat betonozása terv szerinti 23 cm vastagságban készüljön, mely szabvány szerinti 
bazalt adalékanyaggal, cement kötőanyaggal, és képlékenyítő, légpórusképző és fagyásgátló 
adalékszerrel kerüljön előállításra. A beton előállítása, és azzal kapcsolatos munkák az MSZ 
4798 sz. „Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint EN 
206 alkalmazási feltételei Magyarországon” című szabvány szerint kell, hogy történjen.  
Betonozni csak 5 és 30 °C közötti tartományban szabad. A munkaterületre érkezéskor, a beton 
leürítése előtt teljes fordulatszámon keverje a keverődob a betont. A betont a helyszíni 
adottságoknak megfelelően betonpumpával, vagy anélkül kell a helyére eljuttatni és kiönteni. 
A friss beton felületét el kell simítani, és vibrátorral ki kell rezegtetni belőle a nagyobb 
légbuborékokat. A friss betont nem szabad túlvibrálni se, hogy az adalékanyag szemcséi ne 
osztályozódjanak benne szét (nagyobb kövek lesüllyednének az aljára).  A friss beton 
keverhetőségét, tömöríthetőségét, bedolgozhatóságát, szállíthatóságát, állékonyságát a beton 
konzisztenciája határozza meg (F1 / F2 / F3 osztályok), melyet a beépítés előtt ellenőrizni kell, 
hogy a terv szerinti-e. 
A friss beton felületét érdesíteni kell a forgalom irányára merőlegesen, egyenletes felületi 
textúrájúra. Az érdesítés történhet durva szövésű nedvesített jutavászonnal / geotextíliával, 
érdesítő kefével / hengerrel, seprűvel, műfűvel, stb. 



Műszaki leírás - 28 -  MÉRNÖKIRODA Kft. 
 
A betont legalább 7 napig nedvesen kell tartani, vagy a kiszáradástól meg kell védeni. Építési 
forgalom is csak min. 7 nap után engedhető rá. Az elkészült burkolat utókezelésére használt víz 
nem tartalmazhat szennyvizet, agresszív szénsavat és 0,3 %-nál több kénsav-anhidridet. 
A megkötött betont a táblakiosztási terv szerint tervezett vakhézagoknál táblákra kell vágni. A 
kereszthézagokat a hézagkialakítási részletrajz szerint kell kivitelezni (a vastagságának 1/3-áig 
kell bevágni a betont, majd rávágással a tetejét szélesíteni). A vakhézagok éleit 45 fokban le 
kell vágni. A hézagokat végül gumibitumennel kell kitölteni, biztosítva a vízzárást. 
Egyéb minőségi követelményeket és elvégzendő megfelelőségi vizsgálatokat az e-UT 06.03.31 
sz. „Beton pályaburkolatok építése – Építési előírások, követelmények” c. ÚME tartalmazza. 
A forgalom a pályabeton min. 28 napos kora után engedhető rá a pályaszerkezetre. 

Befejező munkák: 

Az építési terület tisztítása, az ideiglenes anyagdepóniák megszüntetése, az építés alatti 
forgalomkorlátozás jelzéseinek eltávolítása, a forgalomtechnikai rendszer elemeinek 
elhelyezése, a padkaképzés, és a növénytelepítési munkák elvégzése a befejező feladat.  
 
A forgalomtechnikai elemeket (jelzőtáblák, útburkolati jelek, úttartozékok) a 11. 
Forgalomtechnikai kialakítás c. fejezetben leírtak szerint kell elhelyezni/kialakítani. Az 
úttartozékok beton alaptestjeinek minősége legalább C10/12-32-F1 legyen, de inkább C20/25-
32-F1.  
 
Ki kell alakítani az út mindkét oldalán az útpadkát. Földpadka esetén pedig 10 cm vtg. 
humuszos termőföldet kell teríteni, majd azt követően füvesíteni annak felületét. 
Az egyéb építéssel érintett zöldterületeket is humuszterítéssel és füvesítéssel helyre kell állítani. 

Egyéb munkák: 

Egyéb, jelen építéstechnológiai leírásban nem szereplő munkákat a kezelők, üzemeltetők, és a 
termékek gyártóinak előírásai és útmutatói szerint kell elvégezni, továbbá a szakági tervekben 
leírtak szerint. A munkák elvégzése során a gépeket a kezelési útmutatók és kézikönyvek szerint 
kell használni, rendeltetésszerűen. 

22. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

Anyagminőség és teherbírási előírások a Magyar Szabványok, Szabályzatok, Előírások, és 
Műszaki irányelvek legutolsó kiadásában adott követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. 
Olyan esetekben, amikor az előírások, vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle 
minőségi szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtja, azokat a követelményeket 
kell kötelezően figyelembe venni, amelyek a legjobb minőségnek felelnek meg.  
Ezek betartása ugyan úgy a Beruházóra, mint a Kivitelező vállalatra vonatkozóan kötelező 
érvényű.  
Jelen tervművelet minőségi kivitelezése csak a szabvány szerinti anyagokra, továbbá a 
kivitelezés minőségi követelményeire vonatkozó I. minőségi osztály előírásainak betartása 
mellett érvényes. 
Az útpálya szerkezet beépítésének megkezdése előtt a teherbírást ellenőrizni kell a terhelésnek 
kitett földmű (vagy javított földmű) felületén. A tervezett pályaszerkezet átázott földműre nem 
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építhető. A földmű víztelenítési munkáinak építés közben is mindig naprakész állapotban kell 
lennie. A biológiai védelemről (füvesítés), amint lehet, gondoskodni kell. 

23. KÖRNYEZETSZENNYEZÉS MEGELŐZÉS, HULLADÉKKEZELÉS  

Az építés során az anyagszállítás lehetőség szerint lakott területen kívül történjen, a környezet 
legkisebb zavarásával. Amennyiben depóniák kialakítására kerül sor, úgy azok kiporzás elleni 
védelméről rendszeres időközönkénti locsolással gondoskodni kell. 
Az építés során, szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek csak diffúz légszennyezést nem 
okozó, és csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyező módon tárolhatók. Természetes 
vízfolyásba szennyezőanyag nem kerülhet. A dolgozók részére hordozható illemhelyet kell 
telepíteni. 
Tűz- és robbanásveszélyes anyagok (üzemanyag, stb.) csak a tűzrendészeti szabályok, az 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) című rendelet 
betartásával tárolhatók.  
 
A tervezett közlekedési létesítmények kivitelezése során az előkészítő munkákhoz (pl. terep 
előkészítése, növényzetirtás, földmunkák), valamint az útpályák burkolatának kialakításához és 
az építési-szerelési tevékenységhez kapcsolódóan keletkeznek hulladékok. A hulladékok 
keletkezése várható mennyiségük és kezelhetőségük folytán elviselhető hatással jár. A 
kivitelezés földmunkákkal, járművek és munkagépek közlekedésével, tereprendezési és 
forgalomtechnikai elemek elhelyezésével, aszfaltozási, betonozási, és építés-szerelési 
munkákkal jár együtt.  
 
A hulladék mennyiségének jelentős része az építés előkészítő, bontási munkák során keletkezik, 
elsősorban az érintett területről eltávolított növényzet és fedőréteg teszi ki, másodsorban kevert 
építkezési és bontási hulladékok. Az építés előkészítése során szennyezett talaj és elhagyott 
hulladék elszállítására várhatóan nem lesz szükség. 
A létesítmények telepítésére tervezett területén, a területbejárás során elhagyott hulladékkal 
illegális hulladéklerakással nem találkoztunk, hulladékkal való feltöltésről nincs tudomásunk, 
valamint olyan talajszennyezésről sem, melynek következtében a kitermelés után a föld 
hulladéknak minősülne, illetve a talaj cseréjére lenne szükség. A beruházás területén aktív vagy 
passzív múltbéli, illetve jelenlegi szennyező forrásról nincs tudomásunk, ezért az építés alatt 
veszélyes anyagokat tartalmazó földdel (17 05 03*) nem kell számolni. A tervezett létesítmény 
hulladéklerakót közvetlenül nem érint. 
 
Az építési-szerelési munkák során keletkező hulladékok nagy része kommunális hulladék és 
kommunális hulladékokkal együtt kezelhető hulladék (építési anyagok, szerelési anyagok, nem 
szennyezett csomagolóanyagok, földanyag), illetve újrahasznosítható másodnyersanyag 
(fémhulladék). A tapasztalatok alapján az összes hulladékmennyiség kis része minősül 
veszélyes hulladéknak (korróziógátló, tisztító, zsírtalanító vegyszerek, kenőanyagok, 
festékhulladékok, olajszármazékokkal szennyezett csomagolóanyagok). 

Nem veszélyes hulladékok: 
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A létesítés, illetve a kapcsolódó építési-bontási tevékenység során esetlegesen keletkező nem 
veszélyes hulladékok fajtáit az EWC kódok feltüntetésével a következő táblázat tartalmazza. 
Az építés során esetlegesen keletkező nem veszélyes hulladékok: 

Technológia / tevékenység  Hulladék típusa 
EWC 
kód 

Előkészítési munkák 
Föld és kövek 17 05 04 

Kivágásra kerülő bozót és cserje (biológiailag 
lebomló hulladék) 20 02 01 

Építési tevékenység 

Vegyes építési és bontási hulladék 17 09 04 
Fa 17 02 01 

Műanyag  17 02 03 
Betontörmelék   17 01 01 

Hegesztési hulladékok  12 01 13 
Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), 

felhasználásából származó hulladékok 08 01 

Bitumen 050117 
Föld és kövek 17 05 04 

Munkagépek üzemeltetése, 
karbantartása, szerelési munkák 

Papír és kartoncsomagolási hulladékok  15 01 01 

Műanyag csomagolási hulladékok  15 01 02 
Textil csomagolási hulladékok  15 01 09 

Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, 
védőruházat, melyek különböznek a 15 02 

02-től 
15 02 03 

Emberi munkaerő Kommunális hulladék 20 03 01 
 
A vonatkozó jogszabályi kötelezettség értelmében a hulladékok elhelyezésénél előnyben kell 
részesíteni az újrahasznosítási lehetőséget. Ennek érdekében a kivitelezés során keletkező 
hulladékokat fajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és szállításra alkalmas konténerekben 
tárolni. A biológiailag lebomló hulladékoknak lehetőség szerint komposztálásra kell kerülniük, 
a csomagolóanyagok szelektív gyűjtését és kezelését biztosítani kell. A kommunális szennyvíz 
jellegű hulladékot a legközelebbi szennyvízleürítő helyen kell elhelyezni (a kivitelezés során 
ezt szervezett szolgáltatás keretében kell megoldani). 
 
A kommunális hulladékok elszállítását a térség települési kommunális hulladéklerakójába a 
keletkezés ütemének megfelelő gyakorisággal célszerű elszállítani. A felvonulási területen 
keletkező ipari, nem veszélyes hulladékokat a legközelebbi, a hulladék jellegének megfelelő, 
lerakóba kell szállítani. Az építés befejeztével az építési területet – beleértve az ideiglenesen 
használt területeket is – meg kell tisztítani a hulladékoktól, építési törmelékektől, felesleges 
építési anyagoktól, és el kell szállíttatni azokat. 

Veszélyes hulladékok: 

A létesítés, illetve a kapcsolódó építési-bontási tevékenység során esetlegesen keletkező 
veszélyes hulladékok típusát az EWC kódok feltüntetésével a következő táblázat tartalmazza. 



Műszaki leírás - 31 -  MÉRNÖKIRODA Kft. 
 
Az építés során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok: 

Technológia / 
tevékenység 

Hulladék típusa 
EWC kód 

Építési 
tevékenység 

Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett 
üveg, fa, műanyag 17 02 04* 

Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok 17 04 09* 
Festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves 

oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó 
hulladékok 

08 01 17* 

Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 17 05 03* 

Munkagépek 
üzemeltetése, 
karbantartása 

Motor-, hajtómű és kenőolajok (klór vegyületeket nem 
tartalmazó ásványolaj alapú) 13 02 05* 

Dízelolaj 13 07 01* 
Veszélyes anyagot maradékként tartalmazó vagy azokkal 

szennyezett csomagolási hulladékok 15 01 10* 

Veszélyes anyagokkal szennyezett adszorbensek, 
törlőkendők, védőruházat 15 02 02* 

Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok 16 01 14* 
Akkumulátor (ólomakkumulátorok) 16 06 01* 

 
Ezen anyagok mennyisége csekély, a felsoroltak egy része várhatóan nem is keletkezik a 
tervezett tevékenység során. A beruházás jelen fázisában előre nem becsülhető mennyiség. 
 
Az építési munkálatokkal összefüggésben az elérhető legjobb technika alkalmazásával 
csak kis mennyiségű veszélyes hulladék keletkezhet, melynek pontos mennyisége, 
minősége előre nem becsülhető. A keletkező veszélyes hulladékok dokumentálását, 
bejelentését a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően kell 
végezni. A veszélyes hulladékokat csak engedéllyel rendelkező szállítónak lehet átadni. 

Vonatkozó jogszabályok, további kötelességek: 

 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. 
 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről. 
 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről. 
 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól. 
 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről. 
 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékról. 
 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről. 
 4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól. 
 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik 

kezeléséről. 
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 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás 
műszaki követelményeiről. 

 
A környezeti kockázat elkerülése érdekében az építés során keletkező (veszélyes és nem 
veszélyes) hulladékok gyűjtése, tárolása, elszállítása, ártalmatlanítása a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően kell, hogy történjen, így a környezetre káros hatás 
elkerülhető. 
 
A keletkező építési-bontási hulladékok gyűjtésére kijelölt helyszín a kivitelező építési 
felvonulási területe. A beruházás tervezési szakaszában a felvonulási terület nem jelölhető ki, 
ezt a nyertes vállalkozó Organizációs terv készítésével és annak birtokában a területek 
tulajdonosaival köthető megállapodások és területhasználati díjak ismeretében határozhatja 
meg és hagyathatja jóvá az érintett hatóságokkal. 
 
A keletkező építési-bontási hulladékokat a helyszínen szelektíven kell gyűjteni! 
Hulladéklerakóba TILOS olyan hulladékot átadni lerakás céljából, amely nem vegyes építési-
bontási hulladéknak minősül. Vegyes építési-bontási hulladéknak csak olyan hulladék 
nevesíthető, amely „a hulladékok jegyzékéről” szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet 17-es 
EWC főcsoportjába másként nem sorolható be. Építési-bontási hulladékot szándékosan 
összekeverni, vagy összekeverve gyűjteni csak azért, hogy az hulladéklerakóba vegyes építési-
bontási hulladékként lerakható legyen, szigorúan TILOS! 
 
Az emberi munkaerőtől származó kommunális hulladékok mennyisége jelentősen függ a 
kivitelezést végző vállalat alkalmazottainak számától, az alvállalkozók és azok 
alkalmazottainak számától, a kivitelezést végző vállalatok székhelyének az építés helyszínétől 
számított távolságától, stb., amely körülmények jelenleg nem tárhatók fel. A munkagépek 
üzemeltetése, karbantartása, szerelési munkái során keletkező hulladékok mennyisége 
jelentősen függ a munkába állított géppark átlagos korától, a munkagépek műszaki állapotától 
és az építőgépek számától, stb. melyek a projekt jelen állapotában nem becsülhetők előre. 
Ezen előre nem kalkulálható hulladék mennyiségek dokumentálását a kivitelezés időszakában 
kell elvégezni és bizonylatolni, mely a kivitelezés fővállalkozójának feladata. Az építési-
szerelési tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról jegyzéket 
kell vezetni. 
Rendeleti előírás szerint az építtető az építési engedély megszerzéséhez építési-, illetve bontási 
hulladék tervlapokat köteles benyújtani, az átadás-átvételi szakaszban pedig e hulladékokról 
nyilvántartási lapokat összeállítani. A hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő 
átvételi igazolását az építtető a használatbavételi engedély-kérelemmel köteles az építésügyi 
hatóságnak benyújtani. 
 
Az építkezés befejezése után építési törmelék, bontott anyag, és egyéb hulladék az 
építkezés területén – beleértve az ideiglenesen használt területeket is – nem maradhat. Az 
újrahasznosítható anyagot, illetve a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyen kell elhelyezni. 
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24. BALESET- ÉS MUNKAVÉDELEM 

Az érvényben lévő munkavédelmi és baleset-megelőzési, tűzvédelmi előírásokat szigorúan be 
kell tartani. Az építés során a vonatkozó tervben foglalt szakági követelményeket, tűz- és 
baleset-megelőzési előírásokat a kivitelező köteles betartani. A betartandó munkavédelmi 
előírásokat a dolgozókkal ismertetni kell. 
A kivitelezést csak az adott munkára felkészült vállalat végezheti, megfelelő szakképzettséggel 
rendelkező dolgozókkal. Az építő vállalat a saját hatáskörében kialakított általános 
munkavédelmi és balesetelhárítási előírásokat betartani köteles. 
A használat, illetve az üzemeltetés idejére érvényes munkavédelmi (biztonságtechnikai és 
egészségvédelmi) intézkedésekről az üzemeltető a Munkavédelmi Szabályzatban (MVSZ-ben) 
rendelkezik. 
Az építés során a közúti közlekedés szabályait (KRESZ), „A közutakon végzett munkák 
elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményei” MSZ 07-3608-1991 és „A közúti 
útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei” MSZ 20190-1988 szabványok előírásait be 
kell tartani. 
A munkaterületet úgy kell előjelezni és megvilágítani, hogy a rossz látási viszonyok között és 
éjszaka is látható legyen. A földmű építéskor annak folyamatos víztelenítéséről gondoskodni 
kell, az állékonysági problémák elkerülése végett. A munkaterületen hagyott gépi 
berendezéseket, csöveket elmozdulás ellen biztonságosan rögzíteni kell. 
Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat a 
legszigorúbban be kell tartani. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
Ez a tervdokumentáció:  

 A munkavédelemről szóló többször módosított 1993. évi XCIII. törvény 
 Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

szerint készült, figyelembe véve az érvényes egészségügyi és munkavégzés biztonságát 
szolgáló szabályokat, szociális előírásokat és különleges kivitelezési technológiákat, úgy, mint 
többek között: 

 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
végrehajtásáról  

 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 
 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 
 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi 

és biztonsági követelményeiről 
 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről szóló  
 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 

védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről  
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 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról 

 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és 
egészségvédelmi jelzésekről szóló  

 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 

 16/2008. (VIII.30) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról 

 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól  

 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve 
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról 

 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól 

 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
elleni védekezésről 

 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 
 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
 1993. évi XLVIII. Törvény a bányászatról és a gázelosztó vezeték biztonsági 

övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokról, és annak végrehajtásáról szóló 
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 

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

 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről  
 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és 

szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 
 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 

tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről 
 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra 

vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről 
 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó 

minimális egészségi és biztonsági követelményekről 
 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 
 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 
 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról 
 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, és annak végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 

21.) MT rendelet 
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 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet Az országos településrendezési és építési 
követelményekről 

 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési 
naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 

melyek betartásáról a kivitelező köteles gondoskodni. 
 
Felhívjuk a figyelmet az e-UT 04.05.14 sz. „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és 
ideiglenes forgalomszabályozása” című Útügyi Műszaki Előírás utasításainak 
figyelembevételére, illetve betartására. 
A tervezés a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) szóló – többször módosított – 1/1975. 
(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, továbbá az utak építésének, forgalomba helyezésének és 
megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) kormány rendelet, az utak 
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló – többször módosított – 
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet figyelembevételével készült, ezek betartásáról a kivitelező 
köteles gondoskodni. 
 
Munkaterületen a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben (továbbiakban 
Mvt.), valamint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 
minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes 
rendeletben foglaltak betartása kötelező! 
Az Mvt. 54. §-ának (1) bekezdésében meghatározott általános és a 49. §-ának (1) bekezdésében 
leírt személyi feltételek mellett különösen meg kell valósítani az alábbiakat: 

 az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; 
 a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, 

meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; 
 meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, 

ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők 
egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; 

 gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az 
eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; 

 az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell 
szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; 

 meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési 
és eltávolítási szabályait; 

 meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék 
tárolásának, elszállításának a szabályait; 

 rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett 
elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a 
munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; 

biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési 
munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak 
figyelembevételével. 
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25. TŰZ- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM 

A tervezés során az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
(OTSZ) című rendelet előírásait betartottuk, és azt a kivitelezés során is be kell tartani. A 
rendelet 8. §-a szerint „a tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a 
kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény 
mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani”. Speciális építmény az értelmező 
rendelkezés alapján „… a közúti alagút, a gyalogos aluljáró, a felszín alatti vasútvonal, a kilátó, 
a ponyvaszerkezetű, az állvány jellegű és szín építmény.”. A 9. § (3) b) pontja alapján a 
felhasznált anyagok nem tűzveszélyes osztályba tartoznak. A 12. § (1) pontja alapján a 
létesítmény NAK (nagyon alacsony kockázati) osztályba tartozik, a létesítményhez tűzvédelmi 
osztály nem rendelhető, további tűzvédelmi vonatkozása így nincs. Tűz- és robbanásveszélyes 
anyagok (üzemanyag, stb.) csak a tűzrendészeti szabályok, az OTSZ betartásával tárolhatók. 
A figyelembe vehető mértékadó tűzoltó szerek és katasztrófa védelmi járművek 
tengelyterhelését a pályaszerkezet elviseli.  
A tervezett közút helyszínrajzi geometriája alkalmas a katasztrófavédelmi járművek 
közlekedésére.  
A tervezett közúti közlekedési létesítmények a közforgalmú gépjármű közlekedés 
számára megnyitottak lesznek, gépjárművek elől elzárt útszakasz nem létesül. A meglévő 
felvonulási útvonalak tehát nem változnak.  
A tervezett létesítmények környezetében nagyrészt lakóépületek találhatóak. 
A tervezett építési beavatkozás meglévő tűzcsapot nem érint, új tűzcsap kiépítésére nem 
kerül sor. 

26. ÉRINTETT ÉPÜLETEK ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK 

A tervezett közlekedési létesítmények megvalósítása során épület illetve egyéb építmény nem 
érintett.  
A városi környezet következtében a tervezési terület környezetében találhatóak épületek. 
Javasolt a kivitelezés megkezdése előtt a környező épületekről fényképes és videós 
állapotfelvételt készíteni, hogy az építéssel összefüggésbe hozható esetleges károk, vagy 
sérülések visszakövethetőek legyenek. 

27. TERÜLET IGÉNYBEVÉTEL 

A tervezett közlekedési létesítmények létesítésével érintett területek: 
Helyrajzi 

szám 
Megnevezés Tulajdonos; kezelő 

Művelési 
ág 

Egyéb 
megjegyzés

(3150) 
Széchenyi utca 
helyi gyűjtőút Gyál Város Önkormányzata 

kivett 
közút  

(707) Somogyi Béla 
helyi mellékutca 

Gyál Város Önkormányzata kivett 
közút 

 

(3413) Somogyi Béla 
helyi mellékutca Gyál Város Önkormányzata kivett 

közút  
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(3414) Víztorony park Gyál Város Önkormányzata kivett 
közterület 

 

 
A tervezett építési beavatkozások közterületen (önkormányzati tulajdonú területeken) 
valósulnak meg, kisajátításra nincs szükség. 
 
Építkezéssel szomszédos ingatlanok helyrajzi száma: 3412; 708; 706; 705; 674 

28. SZABÁLYOZÁSI TERVNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG 

A tervezett létesítmény megfelel a város szabályozási tervének, mivel az érintett területek út 
és közterületként vannak nyilvántartva.  

29. KEZELŐI LEHATÁROLÁS, ÜZEMELTETÉS 

A tervezett létesítményhez nem készült kezelői lehatárolási terv, annak egészét a helyi 
önkormányzat kezeli.  

30. EGYÉB FONTOS 

 Az építés csak jogerős építési engedély és érvényes tulajdonosi, kezelői és üzemeltetői 
hozzájárulások birtokában kezdhető meg. Az építési engedély, és a hozzájárulások a 
tervdokumentáció digitális mellékletét képezik. 

 Az építés során az egyes munkafolyamatokra, illetve anyagokra vonatkozó tűz-, munka- és 
balesetvédelmi előírások betartása kötelező. 

 A gyártók termékeire vonatkozó, és építéstechnológiai előírásait be kell tartani. 
 A közmű helyszínrajzot az e-közmű rendszerből lekért közmű üzemeltetők 

adatszolgáltatásai alapján készítettük el, amelyet a kivitelezés megkezdése előtt pontosítani 
kell. 

 A kivitelezés során szükség szerint, és a közműkezelői hozzájárulásokban foglaltak szerint 
közműszolgáltatói szakfelügyeletet kell kérni.  

 A közmű üzemeltetői nyilatkozatok / a hiteles e-közmű nyilatkozat a tervdokumentáció 
digitális mellékletét képezik, az azokban foglaltak betartása kötelező! 

  A közútkezelői nyilatkozatok a tervdokumentáció digitális mellékletét képezik, az 
azokban foglaltak betartása kötelező! 

 A kivitelezés során tervezői művezetést javaslunk. A tervtől csak a tervező hozzájárulásával 
lehet eltérni.  

31. VONATKOZÓ FONTOSABB RENDELETEK, ELŐÍRÁSOK 

 e-UT 03.01.11 sz. „Közutak tervezése (KTSZ)” 
 e-UT 03.07.24 sz. „A közúti közösségi közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak, utas- és 

járműforgalmi létesítményeinek tervezése (A KTSZ kiegészítése)” 
 e-UT 03.07.23 sz. „A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése” 
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 e-UT 03.05.11 sz. „Mozgáskorlátozottak közlekedését segítő közúti létesítmények 

kialakítása” 
 e-UT 03.07.12 sz. „Közutak víztelenítésének tervezése” 
 e-UT 06.02.11 sz. „Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai” 
 e-UT 06.03.13 sz. „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése” 
 e-UT 06.03.21 sz. „Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei” 
 e-UT 05.02.11 sz. „Útépítési aszfaltkeverékek és út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek” 
 e-UT 06.03.15 sz. „Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése” 
 e-UT 06.03.31 sz. „Beton pályaburkolatok építése” 
 e-UT 06.03.42 sz. „Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése” 
 e-UT 06.03.12 sz. „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése” 
 e-UT 06.03.11 sz. „Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete”  
 e-UT 04.03.11 sz. „Útburkolati jelek tervezése” 
 e-UT 04.03.21 sz. „Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése” 
 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet „az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól” 
 e-UT 04.00.12 sz. „Közúti jelzőtáblák. A közúti jelzőtáblák megtervezésének, 

alkalmazásának és elhelyezésének követelményei” 
 e-UT 04.02.11 sz. „Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és 

elhelyezése” 
 e-UT 04.02.12 sz. „Közúti jelzőtáblák. A feliratok betűi, számjegyei és írásjelei” 
 e-UT 04.02.26 sz. „Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és jelképeik” 
 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet „a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki 

követelményeiről” 
 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet „a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és 

elhelyezésének követelményeiről” 
 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet „az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről”. 
 3/2001. KöViM rendelet „a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 

követelményeiről” 
 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet „a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)” 
 1988. évi I. törvény „a közúti közlekedésről” 
 1995. évi LIII. törvény „a környezet védelmének általános szabályairól” 
 1996. évi LIII. törvény „a természet védelméről” 
 346/2008 (XII. 30.) Korm. rendelet „a fás szárú növények védelméről” 

 

32. ÉRINTETTEK JEGYZÉKE 

Engedélyező hatóság: 

 Budapest Főváros Kormányhivatal, III. Kerületi Hivatala, 
Közlekedés Felügyeleti Főosztály, Útügyi Osztály 1033 Budapest, Mozaik utca 5. 

Engedélyes / Beruházó / Építtető: 

 Gyál Város Önkormányzata 2360 Gyál, Kőrösi út 114. 
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Megbízó: 

 Gyál Város Önkormányzata 2360 Gyál, Kőrösi út 114. 

Terület tulajdonosok: 

 Gyál Város Önkormányzata 2360 Gyál, Kőrösi út 114. 

Közútkezelők: 

 Gyál Város Önkormányzata 2360 Gyál, Kőrösi út 114. 

Járatüzemeltetők: 

 Budapest Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) 1980 Budapest, Akácfa utca 15. 
 Volánbusz Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 131. 

Közmű üzemeltetők: 

 DPMV Dél-Pesti Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 
 OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zrt. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184. 
 ELMŰ Hálózati Kft.  1132 Budapest, Váci út 72-74. 
 Invitech ICT Services Kft. 2040 Budaörs, Edison utca 4. 
 Vodafone Magyarország Zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. 
 DIGI Kft. 1134 Budapest, Váci út 35. 
 Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36. 

Tervező: 

 TANDEM Mérnökiroda Kft. 1033 Budapest, Polgár utca 12. I/7. 

Egyéb: 

 Építkezéssel szomszédos ingatlantulajdonosok 

33. EGYEZTETÉSEK 

A tervezés ideje alatt folyamatos kapcsolattartás folyt a T. Megrendelő képviselőivel, és egyéb 
érintettekkel: 

 2022.05.06. Megbízó képviselőivel e-mailben 
 2022.05.06. Volánbusz Zrt. e-mailben és telefonon 
 2022.05.09. Helyszínbejárásos egyeztetés a Megbízó képviselőivel és a Víztorony 

Park kivitelezőjével 
Az egyeztetési jegyzőkönyvek/emlékeztetők a tervdokumentáció digitális mellékletét képezik. 
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Meglévő buszmegálló

Tervezett buszöböl

Tervezett kijelölt gyalogos-átkelőhely
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JELMAGYARÁZAT:

Tervezett buszöböl

Tervezett kijelölt gyalogos-átkelőhely

Meglévő buszmegálló
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MÉRNÖKIRODA KFT.

Megrendelő:

Ez a terv a TANDEM Mérnökiroda Kft. szellemi terméke.

Felelős tervező: Tervező: Belső ellenőr:Tervező:

Gyál, buszöböl és gyalogátkelőhely létesítése a
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Útépítési, forgalomtechnikai, és útvíztelenítési
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Rajzszám:

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP ÉS ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ M=1:1000

A-1

2022. május 23.

TERVEZÉSI TERÜLET:
Gyál, Széchenyi utca – Somogyi Béla utca
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GÁZ Gázvezeték

KÖF ~ Középfeszültségű elektromos légvezeték

INT Invitech távközlési földkábel

VF Vodafone távközlési földkábel
VF ~ Vodafone távközlési légvezeték

VízvezetékVÍZ

DIGI ~ DIGI távközlési légvezeték
MT ~ Magyar Telekom távközlési légvezeték

SZ Gravitációs szennyvíz csatorna

KIF ~ Kisfeszültségű elektromos légvezeték
KZV ~ Elektromos közvilágítási légvezeték
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Tervezett gyalogátkelő előtti parkolást
gátló szikkasztó-párologtató árkok
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Gyalogátkelőhelyhez biztosítandó szabadon
tartandó látómezők, vt=50km/h-hoz tartozó
Lm=50m megállási látótávolsággal

J1
J1

J2
J2 J3

J3

Tervezett 2/1 m vonal/köz
kiosztású sűrített terelővonal
10 m hosszban

Tervezett 2/4 m vonal/köz kiosztású
normál terelővonal helyreállítás
34 m hosszban

Tervezett záróvonal
20 m hosszban

JELMAGYARÁZAT:

Szabadon tartandó látómező
Szabadon tartandó látómező széle
Jármű járóvonal (sávközépen)

Tervezett jelzőtábla

Tervezett fehér útburkolati jel

Tervezett táblaoszlop

Meglévő jelzőtábla
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J1 jelű jellemző metszet
(buszöböl egyenes szakaszon, buszvárónál)

M=1:50

2,50% 2,50% 2,50% 5,00%

J2 jelű jellemző metszet
(buszöböl átmeneti szakaszon, ároknál)

M=1:50

2,50% -2,50-2,50%

Tervezett buszváró (buszöböl és
gyalogátkelő projekt keretében)

Meglévő buszperon

1013 96

99 613 10

1. Tervezett bazaltbeton burkolat – buszöböl:

- 230 mm vtg. CP 4/2,7-S1-XD3-XF4 pályaburkolati beton,
részetrajz szerint hézagolva, acélbetétekkel, hézagkiöntéssel
- 1 rtg. párazáró fólia
- 200 mm vtg. C8/10-32-F1 sovány beton alapréteg
- 120 mm vtg. X1 fagyálló anyagú M1 v. M2 min. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg
   550 mm

2. Tervezett aszfaltbeton burkolat – buszöböl:

-   50 mm vtg. AC 11 kopó (F) jelű aszfaltbeton kopóréteg
-   50 mm vtg. AC 11 kötő (N) jelű aszfaltbeton kötőréteg
- 100 mm vtg. AC 22 alap (N) jelű aszfaltbeton alapréteg
- 150 mm vtg. CKt-4 hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alapréteg
- 200 mm vtg. X1 fagyálló anyagú M1 v. M2 min. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg
  550 mm

3. Tervezett aszfaltbeton burkolat – közút meglévő buszöböl helyén:

-     50 mm vtg. AC 11 kopó (F) jelű aszfaltbeton kopóréteg
-     50 mm vtg. AC 11 kötő (N) jelű aszfaltbeton kötőréteg
- ~100 mm vtg. lemart meglévő megmaradó beton pályaburkolat,
repedésközök felében többlet hézagolással, bitumenemulzió permetezéssel
-   Meglévő megmaradó rétegek
  >200 mm

4. Tervezett aszfaltbeton burkolat – közút kopóréteg csere:

- 50 mm vtg. AC 11 kopó (F) jelű aszfaltbeton kopóréteg
- Meglévő aszfaltbeton kopóréteg marása átl. 5 cm vtg.-ban
- Meglévő megmaradó pályaszerkezet
>50 mm

5. Tervezett aszfaltbeton burkolat – járda kopóréteg csere:

- 40 mm vtg. AC 8 kopó (N) jelű aszfaltbeton kopóréteg
- Meglévő öntött aszfalt kopóréteg bontása átl. 4 cm vtg.-ban
- Meglévő megmaradó sovány beton alapréteg
>40 mm

5. Tervezett aszfaltbeton burkolat – járda:

-   40 mm vtg. AC 8 kopó (N) jelű aszfaltbeton kopóréteg
-   40 mm vtg. AC 11 kötő (N) jelű aszfaltbeton kötőréteg
- 150 mm vtg. FZKA 0/22 folytonos szemeloszlású zúzottkő alapréteg
- 100 mm vtg. X1 fagyálló anyagú M1 v. M2 min. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg
 330 mm

6. Tervezett térkő burkolat – járda:

Víztorony park terve szerint

7. Tervezett betonlap burkolat – járda:

- 100 mm vtg. 40x40 cm-es előre gyártott betonlapok
- 100 mm vtg. C8/10-32-F1 sovány beton alapréteg
- 100 mm vtg. X1 fagyálló anyagú M1 v. M2 min. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg
  300 mm

8. Tervezett taktilis burkolat – járda:

-   60x200x200, ill. 60x400x400 mm e. gy. fehér színű taktilis jelölő, ill. vezető betonelem
-   20 mm vtg. Z2/4 zuzalék ágyazó réteg
- 150 mm vtg. FZKA 0/22 folytonos szemeloszlású zúzottkő alapréteg
- 100 mm vtg. X1 fagyálló anyagú M1 v. M2 min. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg
  330 mm

9. Tervezett kerti szegély – járda:

- 200x50x1000 mm e. gy. beton kerti szegélykő
- 100 mm vtg. C20/25-22-F1 min. monolit beton alapgerenda
- 200 mm vtg. X1 fagyálló anyagú M1 v. M2 min. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg
  500 mm

10. Tervezett kiemelt szegély – buszöböl:

- 300x150x250 mm e. gy. beton kiemelt szegélykő
- 200 mm vtg. C30/37-32-F1 min. monolit beton alapgerenda
- 170 mm vtg. X1 fagyálló anyagú M1 v. M2 min. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg
  670 mm

11. Tervezett kiemelt szegély – közút szélesítés:

- 300x150x250 mm e. gy. beton kiemelt szegélykő
- 150 mm vtg. C30/37-32-F1 min. monolit beton alapgerenda
- 100 mm vtg. X1 fagyálló anyagú M1 v. M2 min. szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg
  550 mm

12. Tervezett süllyesztett szegély:

Víztorony park terve szerint

13. Tervezett füvesített padka, árok, és rézsű felület tereprendezése:

- 100 mm vtg. termőföld terítés és füvesítés 30-50 g/m2 fűmag vetéssel
  100 mm
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Buszöböl és gyalogátkelőhely (jelen) projekt kapcsán megépítenő Víztorony park projekt kapcsán megépítendő

Buszöböl és gyalogátkelőhely (jelen) projekt kapcsán megépítenő Víztorony park projekt kapcsán megépítendő

J3 jelű jellemző metszet
(közút kopóréteg csere, és kiemelt szegéllyel szélesítés)

M=1:50
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Tervezett csésze
szelvényű árok

11 11

13
Tervezett csésze
szelvényű árok

13

13Tervezett párazáró fóia
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
Tárgy: Gyál, buszöböl és gyalogátkelőhely létesítése a Széchényi u. – Somogyi Béla u. 
kereszteződésnél; Útépítési, forgalomtechnikai, és útvíztelenítési EGYESÍTETT ENGEDÉLYEZÉSI 
ÉS KIVITELI TERV 
 
Tsz.: 1024/2022. 
 
Alulírott Pej Kálmán okl. építőmérnök, felelős tervező kijelentem, hogy: 
 
Tervező jogosultsággal rendelkezem, a Magyar Mérnöki Kamara tagja vagyok. 
 
A beruházás „az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről” 
szóló 93/2012. (V. 10.) számú Korm. rendelet 4. §. (1) „kivételek” bekezdésének nem esik hatálya 
alá, ezért ahhoz hatósági engedély szükséges, a tervezett beruházás építési engedélyköteles 
tevékenység 
A „közúti közlekedésről” szóló 1988. évi I. törvény 47. §. (9) pontja szerint a tervezett útvíztelenítést 
szolgáló építmények az út műtárgyának tekinthetők (nem önálló vízilétesítmények), melyekre az 
építési engedélyben hozzájárulást ad az a szakhatóság, aki a vízjogi létesítési engedélyt is kiadná, 
ezért a beavatkozás nem vízjogi létesítési engedély köteles. 
 
A vonatkozó rendeleteknek ismeretében kijelentem, hogy a tárgyi tervdokumentáció az útépítési, 
útvíztelenítési, és forgalomtechnikai előírások tekintetében megfelel az érvényes országos (MSZ) 
és ágazati szabványok, műszaki előírások, és jogszabályok követelményeinek. A terv készítése 
során többek között az alábbiakban szereplő műszaki megoldásokat alkalmaztuk: 

 e-UT 02.01.22 sz. „Helyi közutak keresztmetszeti forgalmának meghatározása”  
 e-UT 02.01.31 sz. „Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel” 
 e-UT 03.01.11 sz. „Közutak tervezése (KTSZ)” 
 e-UT 03.07.24 sz. „A közúti közösségi közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak, utas- és 

járműforgalmi létesítményeinek tervezése (A KTSZ kiegészítése)” 
 e-UT 03.07.23 sz. „A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése” 
 e-UT 03.05.11 sz. „Mozgáskorlátozottak közlekedését segítő közúti létesítmények 

kialakítása” 
 e-UT 03.07.12 sz. „Közutak víztelenítésének tervezése” 
 e-UT 06.02.11 sz. „Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai” 
 e-UT 06.03.13 sz. „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése” 
 e-UT 06.03.21 sz. „Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei” 
 e-UT 06.03.15 sz. „Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése” 
 e-UT 06.03.31 sz. „Beton pályaburkolatok építése” 
 e-UT 06.03.42 sz. „Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése” 
 e-UT 06.03.12 sz. „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése” 
 e-UT 06.03.11 sz. „Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete”  
 e-UT 04.03.11 sz. „Útburkolati jelek tervezése” 
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 e-UT 04.03.21 sz. „Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése” 
 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet „az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól” 
 e-UT 04.02.11 sz. „Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és 

elhelyezése” 
 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet „a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki 

követelményeiről” 
 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet „a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és 

elhelyezésének követelményeiről” 
 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet „az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről” 
 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet „a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)” 
 „Zebraminimum, a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek jelzésrendszere” c. ITM által kiadott 

dokumentum 
 
A tervezett létesítmény az érintett település Helyi Építési Szabályzatában (HÉSZ-ben) előírtakkal, és 
érvényben lévő szabályozási tervével nem ellentétes, a létesítmény közlekedési területen valósul 
meg.  
A tervezett létesítmény vízbázis védőövezetet, Natura 2000 természetvédelmi területet, meglévő vagy 
javasolt helyi vagy országos természetvédelmi területet, országos vagy települési tájképvédelmi 
területet nem érint. 
A tervezett létesítmény műemléki védettségű vagy műemléki védelemre javasolt épületet, területet, 
műemléki környezetet, helyi értékvédelmi területet, helyi védett vagy védelemre javasolt építészeti 
értéket nem érint. 
A tervezett létesítmény nyilvántartott régészeti lelőhelyet vagy védett régészeti lelőhelyet nem érint, 
és a beruházás „a kulturális örökségvédelemről” szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 20. pontja szerint 
nem számít nagyberuházásnak. 
 
A tervezett építési beavatkozás a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint termőföldet és 
erdőterületet nem érint. 
 
Az építési munkák a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) vonatkozó térképe szerint 
nem felszínmozgás veszélyes területen, valamint nem bányászati módszerekkel kialakított földalatti 
térségekkel rendelkező területen valósulnak meg. A tevékenység ásványi nyersanyag kitermelésével 
nem jár. A létesítmény meglévő, vagy ismert korábbi temetőt nem érint. 
 
Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) vonatkozó térképi melléklete szerint a tárgyi beruházás 
honvédelmi és katonai célú létesítmény működési- vagy védőterületét nem érinti. 
 
A tárgyi tervdokumentáció a belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) című rendeletnek megfelel. 
 
A gyalogátkelőhely szabványos megvilágításához közvilágítási szakági terv készült. 
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Kijelentem továbbá, hogy a tárgyi dokumentáció a létesítmény telepítésére és üzemeltetésére 
vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészségvédelmi, környezetvédelmi, és 
tűzvédelmi előírások betartásával készült. 
 
 
Budapest, 2022. május 23. 
 
 
 
 
  ______________________ 
  Pej Kálmán 
  Okl. építőmérnök 
  Közlekedésbiztonsági auditor 
  Mérnökkamarai szám: 01-5207  
  Alkalmazott jogosultság: KÉ-K 
  TANDEM Mérnökiroda Kft. 
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Tárgy: Javaslat a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői 
feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásra 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 66/2022. (III.30.) sz. határozatával pályázatot írt ki a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására, mivel Zsigovits Gábor 
ügyvezető második 5 éves vezetői megbízása 2022. augusztus 31-én lejár. Az ügyvezető 2022. január 01-től 
érvényes munkabére bruttó 745.000,-Ft/hó. A 2022. május 31-ei beadási határidőig egy pályázat érkezett, amely 
az előterjesztés mellékleteként szerepel. Megállapítom, hogy a pályázó a kiírásnak megfelelően nyújtotta be a 
dokumentumokat. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és döntésük meghozatalára. 

Határozati javaslat I: 

1.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

a) a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé Zsigovits Gábort választja 
meg a 2022. szeptember 1-től 2027. augusztus 31-ig tartó 5 éves határozott időtartamra; 

b) az ügyvezetői feladatok elvégzése munkajogviszony keretében történik, munkabére bruttó ….Ft/hó; 

c) Zsigovits Gábor ügyvezető egyéb juttatásai: meghatározott béren kívüli juttatás, magáncélú használatra 
is engedélyezett személygépkocsi, magáncélú használatra is engedélyezett mobiltelefon és -
internethasználat; 

d) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2022. augusztus 31. 
Felelős: Polgármester 
 
Határozati javaslat II: 
2.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) nem választja meg Zsigovits Gábort a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjévé; 

b) újabb pályázatot ír ki a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői 
munkakörének a betöltésére 2022. augusztus 15-i beadási és 2022. augusztus 31-ei elbírálási határidővel 
a 66/2022. (III.30.) sz. határozatban meghatározott feltételekkel; 

c) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2022. július 10.- az új pályázat kiírására 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
A napirendi pont tárgyalása zárt ülést igényel, amennyiben az érintett a nyílt ülés tartásába nem egyezik 
bele. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea irodavezető-helyettes 
 
Gyál, 2022. június 01. 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SCHAHAY
ZOLTÁN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.06.07. 08.13.24


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: SCHAHAY ZOLTÁN
Születési hely: BUDAPEST                 08
Születési dátum: 1977.07.09.
Anyja neve: HOLNDONNER MÁRIA MAGDOLNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SCHAHAY
ZOLTÁN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.06.07. 08.13.24


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: SCHAHAY ZOLTÁN
Születési hely: BUDAPEST                 08
Születési dátum: 1977.07.09.
Anyja neve: HOLNDONNER MÁRIA MAGDOLNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.
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