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

1. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 
rendelet módosítására 

2. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására Gyál 076/2 hrsz-ú területre 
vonatkozóan: A dokumentáció elfogadása (Később kerül kiküldése) 

3. Javaslat Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és 
településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól 
szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

4. Javaslat Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2022(IV.28.) sz. és 124/2022(V.26.) sz. 
határozatainak módosításáról  

5. Javaslat Gyál Város ivóvízellátó és szennyvízelvezető vízi közmű rendszerének gördülő fejlesztési 
tervének (2023-2037) elfogadására 

6. Javaslat a Gyál Város Önkormányzata által fenntartott intézmények és gazdasági társaságai 
rezsicsökkentési intézkedési terveinek megismerésére és elfogadására 

7. Javaslat intézmények energetikai korszerűsítésére 
8. Javaslat likviditási hitelkeret újra felvételére 
9. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárat érintő intézkedések meghozatalára 
10. Javaslat működési támogatás kiegészítésére a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

részére 
11. Javaslat a Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 

megválasztására 
12. Javaslat a kialakuló gyáli 1764/1 hrsz.-ú út (Egressy Béni utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 
13. Javaslat a Gyál, Újvilág utca 1/a. szám alatti, 7813 hrsz.-ú ingatlan gázellátásával kapcsolatos 

tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
14. Javaslat a Gyál, Karinthy Frigyes utca 27. szám (hrsz. 4472) alatti ingatlan villamosenergia ellátásával 

(1-es és 2-es bekötés) kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
15. Javaslat a Gyál, Pozsonyi utca 47. szám (hrsz.5478) alatti ingatlan villamosenergia ellátásával 

kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
16. Javaslat az Erste Bank Hungary Zrt által felajánlott közérdekű kötelezettségvállalás elfogadására 
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2022.  október 13. 
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Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási 
rendjéről szóló rendelet módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A villamos- és földgáz-energia árak emelkedése szükségessé tette a Gyáli Polgármesteri Hivatal működésében 
további takarékossági intézkedések életbe léptetését. Számos kisebb, a spórolást elősegítő megoldásra felhívtuk 
az intézményben dolgozók figyelmét, azonban nagyobb és hathatósabb lépések megtétele is megfontolás tárgya, 
melyek között szerepel a távmunka végzésének elrendelése is.  
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 232. § (1) bekezdésében 
meghatározott jogkörével élve Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 
19/2010.(XII.22.) önkormányzati rendeletében szabályozta a Gyáli Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: 
Hivatal) foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjét. Ezen rendelet alapján munkanapokon 7-19 óra 
között lehet munkát végezni a Hivatalban, azonban ez a munkaidő beosztás megköveteli az irodai munkavégzésre 
alkalmas 20-22 C folyamatos biztosítását, és a villamosenergia költségek is nehezen kontrollálhatók így. A javaslat 
szerint a Képviselő-testület felhatalmazná a jegyzőt, hogy akár az Alaptörvényben meghatározott különleges 
jogrendi esetkörök bármelyikének Kormány általi kihirdetése, akár a Hivatal érdekkörében felmerült egyéb 
esetben átmenetileg eltérő munka- és ügyfélfogadási rendet vezessen be. 
Terveink szerint a rendelet elfogadása után a téli időszakban – november 01-től február 28-ig – hetente három 
egymást követő munkanapon (kedd-csütörtök) kerülne sor a hivatali épületben a munkavégzésre, míg két 
munkanapon otthon történne a feladatok ellátása. Az ügyfélfogadási rendbe annyi változás történne, hogy a hétfői 
ügyfélfogadás ezen átmeneti időszakban elmaradna. 
 
A rendeletmódosítást nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés a) pontja alapján. 
 
A fentiek alapján javaslom a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről 
szóló rendelet módosítását. 
 
A rendelet megalkotása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea irodavezető-helyettes 
 
Gyál, 2022. szeptember 30. 
 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hatásvizsgálati lap 

 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-ában foglaltak értelmében a jogszabály előkészítője előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, amelynek az alábbiakban teszek eleget: 
 
Rendelettervezet címe: Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási 
rendjéről szóló rendelet módosítására 
 

1. A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

A villamos- és földgáz-energia árak emelkedése szükségessé tette a Gyáli Polgármesteri Hivatal működésében 
további takarékossági intézkedések életbe léptetését. Számos kisebb, a spórolást elősegítő megoldás mellett 
hathatósabb lépések megtétele is megfontolás tárgya, melyek között szerepel a távmunka végzésének elrendelése 
is. A rendeletmódosítás elfogadásával lehetőséget kap a jegyző, hogy rugalmasan, a gazdaságossági és 
egészségügyi szempontok mérlegelésével alakítsa a Gyáli Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjét. 
 

2. A rendelet módosítás környezeti és egészségügyi hatása 
A rendeletmódosításnak közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs. 
 

3. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
A rendelet módosításával az adminisztratív terhek nem növekednek. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége 
A hatásvizsgálat 1. pontjában megfogalmazott önkormányzati szándék megvalósítása indokolja a rendelet 
módosítását. 
 

5. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
A rendelet módosításával az adminisztratív terhek személyi, tárgyi, szervezeti feltételei a Gyáli Polgármesteri 
Hivatalnál rendelkezésre fognak állni. 
 

6. A rendelet módosításának elmaradása esetén várható következmények 
A rendelet módosításának elmaradása esetén jelentősen nőni fognak a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
energiaköltségei. 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 
19/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. §.(1) 
bekezdés 17. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (1) 
bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 
munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 19/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el: 

1. § 

A R. 2. § a következő (7)-(8) bekezdésekkel egészül ki:   
„(7) A (2), (3) és (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően a jegyző normatív utasításban (a továbbiakban: 
jegyzői utasítás) szabályozhatja a Polgármesteri Hivatal heti munkaidő-beosztásának, és 
ügyfélfogadási idejének a rendjét   
a) az Alaptörvényben meghatározott különleges jogrendi esetkörök bármelyikének Kormány általi 
kihirdetése, vagy   
b) a Polgármesteri Hivatal érdekkörében felmerülő ok esetén.   
(8) A (2), (3) és (6) bekezdésben foglaltaktól eltérő munkaidő-beosztási, és ügyfélfogadási rendet 
szabályozó jegyzői utasítás   
a) a (7) bekezdés a) pontja esetén legfeljebb a Kormány által kihirdetett különleges jogrendi esetkör 
Kormány általi megszüntetése napjáig,   
b) a (7) bekezdés b) pontja esetén a Polgármesteri Hivatal érdekkörében felmerülő ok megszűnése, 
vagy megszüntetése napjáig maradhat érvényben." 

2. § 

E rendelet 2022. október 28-án lép hatályba. 
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Végső előterjesztői indokolás 

A villamos- és földgáz-energia árak emelkedése szükségessé tette a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
működésében további takarékossági intézkedések életbe léptetését. Számos kisebb, a spórolást 
elősegítő mellett nagyobb és hathatósabb lépések megtétele is megfontolás tárgya, melyek között 
szerepel a távmunka végzésének elrendelése is. 
  
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 232. § (1) 
bekezdésében meghatározott jogkörével élve Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
többször módosított 19/2010.(XII.22.) önkormányzati rendeletében szabályozta a Gyáli 
Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási 
rendjét. Ezen rendelet alapján munkanapokon 7-19 óra között lehet munkát végezni a Hivatalban, 
azonban ez a munkaidő beosztás megköveteli az irodai munkavégzésre alkalmas 20-22 C folyamatos 
biztosítását, és a villamosenergia költségek is nehezen kontrollálhatók így. A javaslat szerint a 
Képviselő-testület felhatalmazná a jegyzőt, hogy akár az Alaptörvényben meghatározott különleges 
jogrendi esetkörök bármelyikének Kormány általi kihirdetése, akár a Hivatal érdekkörében felmerült 
egyéb esetben átmenetileg eltérő munka- és ügyfélfogadási rendet vezessen be. 
  
A tervek szerint a rendelet elfogadása után a téli időszakban – november 01-től február 28-ig – hetente 
három egymást követő munkanapon (kedd-csütörtök) kerülne sor a hivatali épületben a 
munkavégzésre, míg két munkanapon otthon történne a feladatok ellátása. Az ügyfélfogadási rendben 
annyi változás történne, hogy a hétfői ügyfélfogadás ezen átmeneti időszakban elmaradna. 

1. A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

A villamos- és földgáz-energia árak emelkedése szükségessé tette a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
működésében további takarékossági intézkedések életbe léptetését. Számos kisebb, a spórolást 
elősegítő megoldás mellett hathatósabb lépések megtétele is megfontolás tárgya, melyek között 
szerepel a távmunka végzésének elrendelése i. A rendeletmódosítás elfogadásával lehetőséget kap a 
jegyző, hogy rugalmasan, a gazdaságossági és egészségügyi szempontok mérlegelésével alakítsa a 
Gyáli Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjét. 

2. A rendelet módosítás környezeti és egészségügyi hatása 

A rendeletmódosításnak közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs. 

3. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

A rendelet módosításával az adminisztratív terhek nem növekednek. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A hatásvizsgálat 1. pontjában megfogalmazott önkormányzati szándék megvalósítása indokolja a 
rendelet módosítását. 

5. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

A rendelet módosításával az adminisztratív terhek személyi, tárgyi, szervezeti feltételei a Gyáli 
Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre fognak állni. 

6. A rendelet módosításának elmaradása esetén várható következmények 

A rendelet módosításának elmaradása esetén jelentősen nőni fognak a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
energiaköltségei. 
  



 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök 
készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól 
szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 22. § (1) bekezdése alapján a jogalkalmazás és az 
utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a Kormány tagja gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új 
jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében 

a) az elavult, szükségtelenné vált,  
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,  
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges 
eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,  
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan,  
vagy  
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, a feladatkörébe tartozó jogszabályi 
rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.  

A Jat. 22. § (2) bekezdése kimondja, hogy az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet 
esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az önálló szabályozó szerv vezetője, az önkormányzati rendelet esetén a jegyző 
gondoskodik.  
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 2017. április 28-án kihirdette a településfejlesztési, településrendezési és 
településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. 
(IV.28.) számú önkormányzati rendeletét.  

Tárgyi rendelet megalkotása óta a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX 
számú törvény 2021. július 2-ai hatálybalépésével a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény településtervezésre vonatkozó előírásai jelentősen 
változtak.  

A megváltozott törvényi rendelkezések végrehajtási rendeleteként a Kormány megalkotta a településtervek tartalmáról, 
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. 
(VII. 15.) Korm. rendeletét, mely a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet helyébe lépett, az átmeneti időszakban mindkét Kormányrendelet hatályos.  

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet rendelkezése szerint  

„78. § (1) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településszerkezeti terv, a helyi 
építési szabályzat, a kerületi építési szabályzat, a fővárosi rendezési szabályzat, a településtervek, a kézikönyv és a 
településképi rendelet  

a) legkésőbb 2021. december 31-ig megkezdett készítése és módosítása során a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (e § tekintetében a továbbiakban: korábbi R.) VI. Fejezetének 
eljárási rendelkezéseit,  

b) 2022. január 1-jétől történő készítése és módosítása során a VII-IX. Fejezet eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni.”  

2022. január 01.-től a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell figyelembe 
venni. Ez a Kormányrendelet a helyi partnerségi rendelet megalkotását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rendelkezéseitől eltérően már nem kötelező, csupán 
választható lehetőségként jelöli meg, így javaslom a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (IV.28.) számú önkormányzati 
rendeletet hatályon kívül helyezését a párhuzamos eljárásokból fakadó kettősségek elkerülése érdekében.  



Gyál város lakosságának, gazdasági és civil szervezeteinek a készülő településfejlesztési és településrendezési 
eszközöket a továbbiakban is lehetőségük van a Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével az E-TÉR 
felületen véleményezni, amelyhez természetesen a Gyáli Polgármesteri Hivatal minden alkalommal közzéteszi az 
aktuális tudnivalókat, ehhez azonban önálló önkormányzati rendelet megalkotása nem szükséges. 
 
A rendelettervezet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. 

Fenti tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassák a rendelettervezet elfogadását és helyezzék hatályon kívül 
a településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendeletet. 
 
 
A rendelet megalkotása minősített szótöbbséget igényel 
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság                                             
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
 
Gyál, 2022. október 10.      
 
 

Pápai Mihály  
                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének ………/2022. (.)) önkormányzati rendelete a 
településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 22. § (1-2) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  
 

1. § 
 

Hatályát veszti Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és 
településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. 
(IV.28.) önkormányzati rendelete.  

2. § 
Ez a rendelet 2022. november 1. napján lép hatályba.  
 
Gyál, 2022. október 10. 

 
 Pápai Mihály  Rozgonyi Erik 
 polgármester  címzetes jegyző 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Végső előterjesztői indokolás 

  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

12. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 2017. április 28-án kihirdette a településfejlesztési, 
településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló 10/2017. (IV.28.) számú önkormányzati rendeletét.  

Tárgyi rendelet megalkotása óta a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. 
évi XXXIX számú törvény 2021. július 2-ai hatálybalépésével a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény településtervezésre vonatkozó 
előírásai jelentősen változtak. 

2022. január 01.-től a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell figyelembe 
venni. Ez a Kormányrendelet a helyi partnerségi rendelet megalkotását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rendelkezéseitől eltérően már nem kötelező, csupán 
választható lehetőségként jelöli meg, így javaslom a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (IV.28.) számú önkormányzati 
rendeletet hatályon kívül helyezését a párhuzamos eljárásokból fakadó kettősségek elkerülése érdekében.  

Gyál város lakosságának, gazdasági és civil szervezeteinek a készülő településfejlesztési és településrendezési 
eszközöket a továbbiakban is lehetőségük van a Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével az E-TÉR felületen 
véleményezni, amelyhez természetesen a Gyáli Polgármesteri Hivatal minden alkalommal közzéteszi az aktuális 
tudnivalókat, ehhez azonban önálló önkormányzati rendelet megalkotása nem szükséges. 

  



 
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL  

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

Rendelet-tervezet címe: Gyál Város Önkormányzata Képviselő-Testületének …./2022. (.) sz. önkormányzati rendelete a településfejlesztési, településrendezési és 
településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 
Adminisztratív terheket 
befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendeletalkotásnak társadalmi, 
gazdasági, költségvetési hatása 
nincsen. 

Nincs Nincs Nincs Nincs 

A rendelet megalkotása 
szükséges, mert: 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet rendezi a partnerségi egyeztetés szabályait, indokolt a párhuzamos szabályozás elkerülése. 

A rendelet megalkotásának 
elmaradása esetén várható 
következmények: 

A rendeletalkotás a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés, a szükségtelenné vált önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése miatt szükséges. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:  
biztosított biztosított biztosított biztosított  

 



   
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
93/2002. (IV.28.) számú és a 124/2022.(V.26.) számú határozatainak 
módosítására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2022.(IV.28.) sz. határozatában döntött arról, hogy 

1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál 5060/2 és a 0169/16-
19 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet 
az alábbiak szerint:  
• a szabályozási terv módosítása az 5060/2 és a 0169/16-19 hrsz.-ú ingatlan területére vonatkozóan 
• a HÉSZ módosítása az 5060/2 és a 0169/16-19 hrsz.-ú ingatlanokat érintő övezeti paraméterek 

módosítása 
2. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál 4363/4 hrsz.-ú 

ingatlanokra vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak 
szerint: 
• a szabályozási terv módosítása Gyál 4363/4 hrsz.-ú telek részterületére vonatkozóan 
• a HÉSZ módosítása a 4363/4 hrsz.-ú telek részterületére vonatkozó új építési övezet kialakítása 

keretében az építési paraméterek részleges korlátozásával és a munkásszállás rendeltetés 
kialakításának lehetőségével 

3. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a gazdaságfejlesztő beruházás 
megvalósítása érdekében, a fejlesztést érintő Gyál 5060/2 és a 0169/16-19 hrsz.-ú ingatlanokat, továbbá a 
fejlesztést érintő 4363/4 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja;  

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

5. 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; 

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

7. a tervezési munka elkészítésére egyrészt háromoldalú szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, 
Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az Eisberg Hungary Kft.-vel, mint 
költségviselővel, másrészt háromoldalú szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, 
Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és HEKSZ Raktárbázis Ingatlanhasznosító Kft.-vel, 
mint költségviselővel; 

8. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 124/2022.(V.26.) sz. határozatában döntött arról, hogy 
1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál, Városközpont Vt-1 

övezetébe tartozó 2587, 2611, 2615 és a 2617 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó hatályos Helyi Építési 
Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak szerint:  
• a hatályos helyi építési szabályzat - HÉSZ Vt-1 építési övezetre vonatkozó övezeti paraméterek 

módosítása a 2587, 2611, 2615, 2617 hrsz.-ú területekre vonatkozóan (beépítésnél alkalmazható legkisebb 
zöldfelületi arány módosítása, előkert méretének módosítása, épület darabszám elhelyezhetőségének 
módosítása) 

• a módosítást megalapozó (alátámasztó) munkarészek elkészítése 
2. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a gazdaságfejlesztő beruházás 

megvalósítása érdekében, a fejlesztést érintő Gyál 2587, 2611, 2615 és a 2617 hrsz.-ú ingatlanokat 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 szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet 
Tervező és Tanácsadó Kft.-vel;  

7. a tervezési munka költségét 380.000-Ft. + ÁFÁ-t, azaz háromszáznyolcvanezer forint + ÁFÁ-t a 2021. évi 
költségvetés szabadmaradvány összeg terhére biztosítja; 

8. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Az összesen három területre vonatkozó tervezési munka során az érintett tulajdonosokkal is egyeztetve, a módosítási 
igények vizsgálatát és a változtatási koncepció felállítását követően elkészült „GYÁL VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI 
SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA Gyál, 5060/2, 0169/16-19, 
4363/4, 2587, 2611, 2615 és 2617 hrsz-ú ingatlanaira 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 Gyál Város Önkormányzata a partnerségi egyeztetési eljárást lefolytatta és azt a 
158/2022.(IX.29.) sz. határozatával lezárta. 
A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX számú törvény 2021. július 
2-ai hatálybalépésével a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény településtervezésre vonatkozó előírásai jelentősen változtak. 
A megváltozott törvényi rendelkezések végrehajtási rendeleteként a Kormány megalkotta a településtervek tartalmáról, 
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. 
(VII. 15.) Korm. rendeletét, mely a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet helyébe lépett, és az átmeneti időszakban mindkét Kormányrendelet hatályos.  
 

Előzőek alapján Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 93/2022.(IV.28.) sz. és a 124/2022.(V.26.) sz. 
munkaindító határozatainak módosítása szükséges. A módosításhoz a hivatkozott 419/2021.(VII.15.) Korm.rendelet 7.§. 
(7) bekezdése szerinti megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmának – amely az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képezi – elfogadása szükséges. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést és mellékleteit tanulmányozni és 
döntésüket meghozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 93/2022.(IV.28.) sz. és a 124/2022.(IV.28.) sz. 
határozatait a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 59.§. (2) bekezdés követelményeinek megfelelően az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1) Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítani kívánja a Gyál 5060/2 és a 
0169/16-19 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a 
szabályozási tervet az alábbiak szerint:  
• a szabályozási terv módosítása az 5060/2 és a 0169/16-19 hrsz.-ú ingatlanok területére vonatkozóan, 
• a HÉSZ módosítása az 5060/2 és a 0169/16-19 hrsz.-ú ingatlanokat érintő övezeti paraméterek 

módosítása. 
Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítani kívánja a Gyál 4363/4 hrsz.-
ú ingatlanra vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak 
szerint: 
• a szabályozási terv módosítása Gyál 4363/4 hrsz.-ú telek részterületére vonatkozóan, 
• a HÉSZ módosítása a 4363/4 hrsz.-ú telek részterületére vonatkozó új építési övezet kialakítása keretében 

az építési paraméterek részleges korlátozásával és a munkásszállás rendeltetés kialakításának 
lehetőségével. 

Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítani a Gyál, Városközpont Vt-1 
övezetébe tartozó 2587, 2611, 2615 és a 2617 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó hatályos Helyi Építési 
Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak szerint:  
• a hatályos helyi építési szabályzat - HÉSZ Vt-1 építési övezetre vonatkozó övezeti paraméterek 

módosítása a 2587, 2611, 2615, 2617 hrsz.-ú területekre vonatkozóan (beépítésnél alkalmazható legkisebb 
zöldfelületi arány módosítása, előkert méretének módosítása, épület darabszám elhelyezhetőségének 
módosítása), 

• a módosítást megalapozó (alátámasztó) munkarészek elkészítése. 
2) a 419/2021.(VII.11.) Korm. rendelet 68.§ (1) bekezdés ba) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása érdekében, a fejlesztést érintő Gyál 5060/2, 0169/16-19, 4363/4, 
2587, 2611, 2615 és a 2617 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja;  



3) a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a 
419/2021.(VII.15.) Korm.rendelet 68.§. alapján - egyszerűsített eljárásban folytatja le; 

4) a településrendezési eszközök módosítása az 1997.évi LXXVIII. törvény (Étv.) 60.§ (9) bekezdése 
figyelembevételével készül; 

5) a határozat 1. számú mellékletét képező 419/2021.(VII.15.) Korm.rendelet 7.§. (7) bekezdése szerinti 
megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat (főépítészi feljegyzés) tartalmát elfogadja; 

6) a 93/2022.(IV.28.) sz. és a 124/2022.(V.26.) sz. határozatai alapján 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 tartotta szükségesnek; 

7) a 93/2022.(IV.28.) sz. és a 124/2022.(V.26.) sz. határozatai alapján a partnerségi egyeztetési eljárást lefolytatta, 
és azt a 158/2022.(IX.29.) sz. határozatával lezárta; 

8) a 93/2022.(IV.28.) sz. és a 124/2022.(V.26.) sz. határozatai alapján a tervezési munka elvégzésére vonatkozó 
szerződéseket megkötötte;  

9) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2022. november 15.  
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
                                           
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítészi irodavezető 
 
 
Gyál, 2022. október 12. 
 
      
 

Pápai Mihály  
         polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
Melléklet: 

  
1. Főépítészi feljegyzés 

 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város ivóvízellátó és szennyvízelvezető vízi közmű 
rendszerének gördülő fejlesztési tervének (2023-2037) elfogadására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban 
DPMV Zrt.), mint víziközmű-szolgáltató között 2013.05.10. napján - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
tv. (továbbiakban: Vksztv.) figyelembevételével - BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS jött létre az ellátásért 
felelős Önkormányzat közigazgatási területén a víz- és csatornaszolgáltatási feladatok folyamatos végzése érdekében.  
 
A Vksztv. 11.§.-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében szolgáltatási ágazatonként 
tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.  Az idei év során - külön vállalkozási szerződés alapján - a 
DPMV Zrt. készítette el a 2022-2036 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet, és benyújtotta jóváhagyásra a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: MEKH). A benyújtott dokumentációt a Vksztv. 
11.§ (4) bekezdése szerint az ellátásért felelős önkormányzatnak is véleményeznie kell, amelyet a DPMV Zrt. pótlólag 
megküld a MEKH részére. 
 
A gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák finanszírozására Önkormányzatunk részéről továbbra is rendelkezésre 
áll Gyál Város Önkormányzatának Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás 
összege (a számla jelenlegi egyenlege: 32. 401. 864-Ft), valamint az ivóvíz és csatornahálózat üzemeltetéséért fizetett 
éves bérleti díj összege, amely jelenleg nettó 104.700.000-Ft/év. A jelenlegi jogszabályok alapján ezek a bevételek csak 
közműfejlesztési célokra fordíthatók.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt 2023-2037 évre vonatkozó gördülő 
fejlesztési terv tervezetét szíveskedjenek felülvizsgálni és azzal kapcsolatos döntésüket meghozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. egyetért az előterjesztéshez mellékelt 2023-2037 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv tervezetében 
foglaltakkal. 

2. a gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák elvégzésének finanszírozását Gyál Város Önkormányzatának 
Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás összegéből, valamint az 
évenként a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által a víziközmű-hálózat használatáért fizetett bérleti 
díjból, valamint a DPMV Zrt. által beszedett közműfejlesztési hozzájárulásból biztosítja. 

3. vállalkozási keretszerződést köt a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel Gyál Város ivóvíz és 
szennyvíz rendszereinek 2023. évre vonatkozó - a mellékelt gördülő fejlesztési terv szerinti - munkálatainak 
elvégzésére. 

4. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  a határozat megküldésének: 2022. november 12. 

a tervben foglaltak teljesítésének: folyamatos, illetve adott 
 
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság    
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2021. október 6. 
      
 

Pápai Mihály 
         polgármester 



 
 
Mellékletek:  

1. DPMV Zrt. megkeresése a 2023-2037. évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatosan 

2. Gyál Város 2023-2037. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv tervezete 





Sorszám Munka megnevezése
Átnézeti 

helyszínrajz
Műszaki leírás, indoklás

Műszaki tartalmat alátámasztó 
számítások

Költségkalkuláció
Jóváhagyott vízbiztonsági 

terv szempontjából
Hatósági engedély, 

kötelezés

1.
Rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok
nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a víziközmű 

eszközökön évről évre jelentős 
mértékű az olyan 

meghibásodások száma, 
amelynek a helyreállítása olyan 
mértékű értéknövelő műszaki 

beavatkozást igényel, amely által 
műszaki és számviteli 

szempontból is felújításnak 
minősül. Ezek milyensége és 

mennyisége évközben dől el, az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján 
történt a keretösszeg tervezés.

Az elmúlt évben Gyálon  
megközelítőleg 48 db váratlan 

meghibásodás történt a 
bekötővezetékeken és 5 váratlan 

meghibásodás a 
gerincvezetékeken. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 
többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki 
állapota okozza.

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem tud 

készíteni, mivel ennek az összegnek a 
tervezését az elmúlt 3-5 évben a 

víziközmű eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati számára 

és értéknövelő beruházást 
eredményező helyreállítási 

költségeire alapozza.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

2.
Ivóvízhálózaton tolózárak 

cseréje
nem releváns

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

3.
Ivóvízhálózaton ac. csövek 

cseréje
nem releváns

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

I. ütem (2023. év)



4. Búvárszivattyú felújítás nem releváns

Gyál Város 5 db termelő kúttal 
rendelkezik, melyeknél 

mindenhol magas a parametrikus 
vastartalom és fokozott a 

vízkivétel. A nagy vízigények miatt 
a szivattyúk üzemideje magas, 

ezért élettartamuk csökkenhet.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti búvárszivattyú 
felújítás.

Költségkalkuláció csak az aktuális 
piaci árak mellett tervezhető. A 
búvárszivattyúk javítását külsős 

alvállalkozó végzi, továbbá a 
meghibásodás típusától függően 

változnak a költségek.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

5.
Házi bekötés szerelvények 

csere 
nem releváns

A szerelvények állapota az évek 
múlásával folyamatosan romlik és 

számottevően több csőtörés és 
meghibásodás alakul ki a 

bekötővezetékeken. Ezeknek a 
kiváltása a jelenlegi legújabb 

technológiai anyagokra, garantált 
ellátásbiztonságot eredményez.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti felújítások számbeli 
mennyisége.

A bekötések cseréjére az elmúlt évek 
munkálatai során egy teljes 

munkafolyamat munka- és anyagdíj 
felszámolásával határolható be.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

6. Tűzcsap csere nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a víziközmű 

eszközökön évről évre jelentős 
mértékű az olyan 

meghibásodások száma, ami 
indokoltá teszi a tűzcsapok 

cseréjét. Az évenkénti 
felülvizsgálatok alátámasztják, 

hogy indokolt a régi tűzcsapokat 
cserélni.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti felújítások számbeli 
mennyisége.

Költségkalkuláció csak az aktuális 
piaci árak mellett tervezhető. A 

tűzcsap és a hozzá tartozó 
szerelvények együttesen a 

munkadíjjal kerülnek kiszámításra.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns



7.
Vastalanító berendezés 

töltetcsere
nem releváns

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

8.
Frekvenciaváltók 

telepítése
nem releváns

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

9.
Rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok 
összesen

nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a víziközmű 

eszközökön évről évre jelentős 
mértékű az olyan 

meghibásodások száma, 
amelynek a helyreállítása olyan 
mértékű értéknövelő műszaki 

beavatkozást igényel, amely által 
műszaki és számviteli 

szempontból is felújításnak 
minősül. Ezek milyensége és 

mennyisége évközben dől el, az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján 
történt a keretösszeg tervezés.

Az elmúlt évben Gyálon  
megközelítőleg 48 db váratlan 

meghibásodás történt a 
bekötővezetékeken és 5 váratlan 

meghibásodás a 
gerincvezetékeken. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 
többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki 
állapota okozza.

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem tud 

készíteni, mivel ennek az összegnek a 
tervezését az elmúlt 3-5 évben a 

víziközmű eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati számára 

és értéknövelő beruházást 
eredményező helyreállítási 

költségeire alapozza.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

II. ütem (2024-2027. év)



10.
Ivóvízhálózaton tolózárak 

cseréje
nem releváns

A szakaszoló tolózárak állapota 
évről évre romlik. Számos tolózár 

sérült vagy már nem is 
használható, ezért ezeknek a 

cseréje a biztonságos kizárások 
miatt indokolt.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti felújítások számbeli 
mennyisége.

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem tud 

készíteni, mivel ennek az összegnek a 
tervezését az elmúlt 3-5 évben a 

víziközmű eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati számára 

és értéknövelő beruházást 
eredményező helyreállítási 

költségeire alapozza.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

11.
Ivóvízhálózaton ac. csövek 

cseréje
nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a víziközmű 

eszközökön évről évre jelentős 
mértékű az olyan 

meghibásodások száma, 
amelynek a helyreállítása olyan 
mértékű értéknövelő műszaki 

beavatkozást igényel, amely által 
műszaki és számviteli 

szempontból is felújításnak 
minősül. Az eternit csövek 

állapota és az azokban lerakódott 
szennyeződések miatt, kiemelten 

fontos ezen szerelvények 
felújítása.

Az elmúlt évben Gyálon  
megközelítőleg 48 db váratlan 

meghibásodás történt a 
bekötővezetékeken és 5 váratlan 

meghibásodás a 
gerincvezetékeken. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 
többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki 
állapota okozza.

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem tud 

készíteni, mivel ennek az összegnek a 
tervezését az elmúlt 3-5 évben a 

víziközmű eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati számára 

és értéknövelő beruházást 
eredményező helyreállítási 

költségeire alapozza.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

12. Búvárszivattyú felújítás nem releváns

Gyál Város 5 db termelő kúttal 
rendelkezik, melyeknél 

mindenhol magas a parametrikus 
vastartalom és fokozott a 

vízkivétel. A nagy vízigények miatt 
a szivattyúk üzemideje magas, 

ezért élettartamuk csökkenhet.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti búvárszivattyú 
felújítás.

Költségkalkuláció csak az aktuális 
piaci árak mellett tervezhető. A 
búvárszivattyúk javítását külsős 

alvállalkozó végzi, továbbá a 
meghibásodás típusától függően 

változnak a költségek.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns



13.
Házi bekötés szerelvények 

csere 
nem releváns

A szerelvények állapota az évek 
múlásával folyamatosan romlik és 

számottevően több csőtörés és 
meghibásodás alakul ki a 

bekötővezetékeken. Ezeknek a 
kiváltása a jelenlegi legújabb 

technológiai anyagokra, garantált 
ellátásbiztonságot eredményez.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti felújítások számbeli 
mennyisége.

A bekötések cseréjére az elmúlt évek 
munkálatai során egy teljes 

munkafolyamat munka- és anyagdíj 
felszámolásával határolható be.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

14. Tűzcsap csere nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a víziközmű 

eszközökön évről évre jelentős 
mértékű az olyan 

meghibásodások száma, ami 
indokoltá teszi a tűzcsapok 

cseréjét. Az évenkénti 
felülvizsgálatok alátámasztják, 

hogy indokolt a régi tűzcsapokat 
cserélni.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti felújítások számbeli 
mennyisége.

Költségkalkuláció csak az aktuális 
piaci árak mellett tervezhető. A 

tűzcsap és a hozzá tartozó 
szerelvények együttesen a 

munkadíjjal kerülnek kiszámításra.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

15.
Vastalanító berendezés 

felújítása
nem releváns

A gyáli gépházban jelenleg 2 db 
hálózati szivattyú látja el a kezelt 
víz kijuttatását a hálózatba és a 

víztoronyba. A biztonságos 
üzemeltetéshez és a váltott üzem 
fenntartásához a régi, már nem 
használt szivattyút pótolni kell.

Az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján a meglévő két darab 
hálózati szivattyú üzemideje 
növekedett. A pótlás után a 

meglévő nyomásfokozók 
tehermentesítik a dolgozó 

szivattyúkat és váltott üzemben 
is képesek ellátni a vízkivételi 

igényeket.

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem tud 

készíteni, mivel ennek az összegnek a 
tervezését az elmúlt 3-5 évben a 

víziközmű eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati számára 

és értéknövelő felújítást 
eredményező helyreállítási 

költségeire alapozza a Szolgáltató 
becsléssel. 

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

III. ütem (2028-2037. év)



16.
Rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok 
összesen

nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a víziközmű 

eszközökön évről évre jelentős 
mértékű az olyan 

meghibásodások száma, 
amelynek a helyreállítása olyan 
mértékű értéknövelő műszaki 

beavatkozást igényel, amely által 
műszaki és számviteli 

szempontból is felújításnak 
minősül. Ezek milyensége és 

mennyisége évközben dől el, az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján 
történt a keretösszeg tervezés.

Az elmúlt évben Gyálon  
megközelítőleg 48 db váratlan 

meghibásodás történt a 
bekötővezetékeken és 5 váratlan 

meghibásodás a 
gerincvezetékeken. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 
többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki 
állapota okozza.

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem tud 

készíteni, mivel ennek az összegnek a 
tervezését az elmúlt 3-5 évben a 

víziközmű eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati számára 

és értéknövelő beruházást 
eredményező helyreállítási 

költségeire alapozza.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

17.
Ivóvízhálózaton tolózárak 

cseréje
nem releváns

A szakaszoló tolózárak állapota 
évről évre romlik. Számos tolózár 

sérült vagy már nem is 
használható, ezért ezeknek a 

cseréje a biztonságos kizárások 
miatt indokolt.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti felújítások számbeli 
mennyisége.

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem tud 

készíteni, mivel ennek az összegnek a 
tervezését az elmúlt 3-5 évben a 

víziközmű eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati számára 

és értéknövelő beruházást 
eredményező helyreállítási 

költségeire alapozza.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns



18.
Ivóvízhálózaton ac. csövek 

cseréje
nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a víziközmű 

eszközökön évről évre jelentős 
mértékű az olyan 

meghibásodások száma, 
amelynek a helyreállítása olyan 
mértékű értéknövelő műszaki 

beavatkozást igényel, amely által 
műszaki és számviteli 

szempontból is felújításnak 
minősül. Az eternit csövek 

állapota és az azokban lerakódott 
szennyeződések miatt, kiemelten 

fontos ezen szerelvények 
felújítása.

Az elmúlt évben Gyálon  
megközelítőleg 48 db váratlan 

meghibásodás történt a 
bekötővezetékeken és 5 váratlan 

meghibásodás a 
gerincvezetékeken. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 
többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki 
állapota okozza.

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem tud 

készíteni, mivel ennek az összegnek a 
tervezését az elmúlt 3-5 évben a 

víziközmű eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati számára 

és értéknövelő beruházást 
eredményező helyreállítási 

költségeire alapozza.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

19. Búvárszivattyú felújítás nem releváns

Gyál Város 5 db termelő kúttal 
rendelkezik, melyeknél 

mindenhol magas a parametrikus 
vastartalom és fokozott a 

vízkivétel. A nagy vízigények miatt 
a szivattyúk üzemideje magas, 

ezért élettartamuk csökkenhet.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti búvárszivattyú 
felújítás.

Költségkalkuláció csak az aktuális 
piaci árak mellett tervezhető. A 
búvárszivattyúk javítását külsős 

alvállalkozó végzi, továbbá a 
meghibásodás típusától függően 

változnak a költségek.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

20.
Házi bekötés szerelvények 

csere 
nem releváns

A szerelvények állapota az évek 
múlásával folyamatosan romlik és 

számottevően több csőtörés és 
meghibásodás alakul ki a 

bekötővezetékeken. Ezeknek a 
kiváltása a jelenlegi legújabb 

technológiai anyagokra, garantált 
ellátásbiztonságot eredményez.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti felújítások számbeli 
mennyisége.

A bekötések cseréjére az elmúlt évek 
munkálatai során egy teljes 

munkafolyamat munka- és anyagdíj 
felszámolásával határolható be.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns



21. Tűzcsap csere nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a víziközmű 

eszközökön évről évre jelentős 
mértékű az olyan 

meghibásodások száma, ami 
indokoltá teszi a tűzcsapok 

cseréjét. Az évenkénti 
felülvizsgálatok alátámasztják, 

hogy indokolt a régi tűzcsapokat 
cserélni.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti felújítások számbeli 
mennyisége.

Költségkalkuláció csak az aktuális 
piaci árak mellett tervezhető. A 

tűzcsap és a hozzá tartozó 
szerelvények együttesen a 

munkadíjjal kerülnek kiszámításra.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

22.
Medence és zárkamra 

felújítása
nem releváns

A térszíni tározók és 
szerelvényeik évről évre 

korródáltabbak, a folyamatos 
karbantartás ellenére is. A kezelt 

klóros víz kikezdi a vas 
szerelvények felületeit, így ezek 
cserére szorulnak. A medence 

belső felülete és állapota is 
sérülhet, ezért a teljeskörű 

felújítás indokolt.

A műszaki állapotokat 
szemrevételezéssel és statisztikai 
számításokkal lehet behatárolni.

Költségkalkuláció csak az aktuális 
piaci árak mellett tervezhető. A 

felújítást egyedi költségtervezettel 
lehet csak megbecsülni.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

23. Víztorony felújítása nem releváns

A víztorony szerelvényei szemmel 
láthatóan korródálódnak állandó 

karbantartás mellett. A tározó 
belső felületét szintén sérülhet, 

ezért teljeskörű felújítás indokolt. 

A műszaki állapotokat 
szemrevételezéssel és statisztikai 
számításokkal lehet behatárolni.

Költségkalkuláció csak az aktuális 
piaci árak mellett tervezhető. A 

felújítást egyedi költségtervezettel 
lehet csak megbecsülni.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  közép / 

hosszú)
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Gyál Város 

Önkormányzata
10 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

2.
Erdősor utcai átemelő elektromos szekrény cseréje, kerülő 
átemelő felújítása ( szerelvények, gépészet nyomócső)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
10 000 KMF 01.jan 31.dec rövid X

3. Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk felújítása nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
20 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

4. szennyvízátemelő gépészeti felújítása nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
20 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

5.
vecsési Regionális végátemelő  szivattyú felújítása (Gyál Város 
részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
8 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

6. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 4 év
Gyál Város 

Önkormányzat
60 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

7. Petőfi utcai átemelő nyomóvezetékének cseréje, kivitelezés nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
120 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

8.
vecsési Regionális végátemelő  szivattyú felújítása (Gyál Város 
részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
40 000 forrás hiány 01.jan 31.dec Közép X X X X

9.
Vecsési Regionális végátemelő  gépészeti felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
24 000 forrás hiány 01.jan 31.dec Közép X

10. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 10 év
Gyál Város 

Önkormányzata
120 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X X X X X X X

11. Szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukció nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
90 000 forrás hiány 01.jan 31.dec hosszú X X X X

12. Szennyvízátemelő szivattyú felújítása nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
150 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

13. Szennyvízátemelő gépészeti felújítása nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
100 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

14.
vecsési Regionális végátemelő  szivattyú felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
80 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

15.
Vecsési Regionális végátemelő  gépészeti felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
120 000 forrás hiány 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X

16.
Vecsési Regionális végátemelő  daráló (Monster)beszerzése 
(Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
25 000 forrás hiány 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X

nr. Nem releváns

Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre 
álló források 

számszerűsített 
értéke a teljes 

ütem 
tekintetében 

[eFt]
68 000                                                                                               68 000           

244 000                                                                                            180 000        
685 000                                                                                            450 000        

Bérleti díj összege: 87 500
KMF összege: 10 000

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

Források bemutatása a 2023-as évre vonatkozólag (eFt):

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)

Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-SZ     22-25267-1-001-00-14

Szennyvízelvezetés

Fontossági 
sorrend

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 
Beruházás megnevezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 

engedély 
száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama



A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Dél-Pest megyei Viziközmű 

Szolgáltató Zrt.

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Dél-Pest megyei Viziközmű 

Szolgáltató Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Gyál szennyvízelvezető rendszere

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél 
megnevezése:

Gyál Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer kódja: 22-26815-1-001-00-04

Sorszám Munka megnevezése R. 3. § (1) a), (2) a) és (3) a) – 
átnézeti helyszínrajz

R. 3. § (1) b), c) és e), (2) b), c) és (3) 
b), c)  – műszaki leírás, indoklás:

R. 3. § (1) d) – műszaki tartalmat 
alátámasztó számítások

R. 3. § (1) h), (2) e), (3) e) – 
költségkalkuláció

R. 3. § (1) f) – hatósági 
engedély, kötelezés

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem releváns Az előre nem látható, havária esetek,
meghibásodások megoldása

Költségbecslés 10 000 000 nem releváns

2.
Erdősor utcai átemelő elektromos szekrény 
cseréje, kerülő átemelő felújítása ( 
szerelvények, gépészet nyomócső)

nem releváns

Elavult régi típusú vezérlőszekrény 
cseréje, két szivattyús üzem+kerülő 
átemelő, kerülő átemelő gépészeti 

felújítása (szerelvények, 
megvezetőcső, kerülő ág nyomócső) 
esetleges meghibásodás alkalmával a 

szennyvíz a kerülő átemelővel 
továbbítható

Költségbecslés 12 000 000 nem releváns

3. Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk felújítása nem releváns

Gyálon a DPMV Zrt. Üzemeltetésében 
lévő szivattyúk időszakos felújítása, 

szállítóképesség fenntartása 
érdekében, meghibásodás esetén 

javítása

Költségbecslés 20 000 000 nem releváns

4. szennyvízátemelő gépészeti felújítása nem releváns

Gyál szennyvíz átemelők 
gépészetének cseréje (tolózárak, 

visszacsapók, szivattyú megvezetők, 
nyomó csövek, talpas könyök) az 

átemelő állagmegóvása érdekében az 
aknatest időszakos felújítása 
betonozással a szennyvíz és a 

csatornaidegen anyagok koptató 
hatása miatt

Költségbecslés 20 000 000 nem releváns

5. vecsési Regionális végátemelő  szivattyú 
felújítása (Gyál Város részaránya)

nem releváns

Regionális végátemelőben lévő 
szivattyúk időszakos felújítása, 
szállítóképesség fenntartása 

érdekében, meghibásodás esetén 
javítása

Költségbecslés 8 000 000 nem releváns

70 000 000

6. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
összesen 4 év

nem releváns Az előre nem látható, havária esetek,
meghibásodások megoldása

Költségbecslés 60 000 000 nem releváns

7. Petőfi utcai átemelő nyomóvezetékének 
cseréje, kivitelezés

nem releváns Elöregedett KMPVC csövek kiváltása 
KPE vezetékre, kapacitás bővítése

Költségbecslés 120 000 000 nem releváns

8. vecsési Regionális végátemelő  szivattyú 
felújítása (Gyál Város részaránya)

nem releváns

Regionális végátemelőben lévő 
szivattyúk időszakos felújítása, 
szállítóképesség fenntartása 

érdekében, meghibásodás esetén 
javítása

Költségbecslés 32 000 000 nem releváns

9.
Vecsési Regionális végátemelő  gépészeti 
felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nem releváns

Regionális átemelő gépészetének 
cseréje (tolózárak, visszacsapók, 

szivattyú megvezetők, nyomó csövek, 
talpas könyök) az átemelő 

állagmegóvása érdekében az aknatest 
időszakos felújítása betonozással a 

szennyvíz és a csatornaidegen 
anyagok koptató hatása miatt

Költségbecslés 24 000 000 nem releváns

236 000 000

10. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
összesen 10 év

nem releváns Az előre nem látható, havária esetek,
meghibásodások megoldása

Költségbecslés 120 000 000 nem releváns

11. Szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukció nem releváns Elöregedett KMPVC csövek kiváltása 
KPE vezetékre, kapacitás bővítése

Költségbecslés 90 000 000 nem releváns

12. Szennyvízátemelő szivattyú felújítása nem releváns

Gyálon a DPMV Zrt. Üzemeltetésében 
lévő szivattyúk időszakos felújítása, 

szállítóképesség fenntartása 
érdekében, meghibásodás esetén 

javítása

Költségbecslés 150 000 000 nem releváns

13. Szennyvízátemelő gépészeti felújítása nem releváns

Gyál szennyvíz átemelők 
gépészetének cseréje (tolózárak, 

visszacsapók, szivattyú megvezetők, 
nyomó csövek, talpas könyök) az 

átemelő állagmegóvása érdekében az 
aknatest időszakos felújítása 
betonozással a szennyvíz és a 

csatornaidegen anyagok koptató 
hatása miatt

Költségbecslés 100 000 000 nem releváns

14.
vecsési Regionális végátemelő  szivattyú 
felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nem releváns

Regionális végátemelőben lévő 
szivattyúk időszakos felújítása, 
szállítóképesség fenntartása 

érdekében, meghibásodás esetén 
javítása

Költségbecslés 80 000 000 nem releváns

15.
Vecsési Regionális végátemelő  gépészeti 
felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nem releváns

Regionális átemelő gépészetének 
cseréje (tolózárak, visszacsapók, 

szivattyú megvezetők, nyomó csövek, 
talpas könyök) az átemelő 

állagmegóvása érdekében az aknatest 
időszakos felújítása betonozással a 

szennyvíz és a csatornaidegen 
anyagok koptató hatása miatt

Költségbecslés 120 000 000 nem releváns

16.
Vecsési Regionális végátemelő  daráló 
(Monster)beszerzése 
(Gyál Város részaránya)

nem releváns

Tartalék daráló (Monster) beszerzése 
a Regionális végátemelő 

üzembiztonságának fenntartása 
érdekében

Költségbecslés 25 000 000 nem releváns

685 000 000

Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037 időszakra
Felújítások és pótlások műszaki leírása, indoklása és költségbecslése

I. ütem (2023. év)

II. ütem (2024-2037 év)

III. ütem (2028-2037. év)



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid/közép/hosszú) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
összesen

Gyál Város 
Önkormányzata

3 500            Bérleti díj Rövid X

2. Ivóvízhálózaton tolózárak cseréje nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
2 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

3. Ivóvízhálózaton csővezeték rekonstrukció nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
10 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

4. Búvárszivattyú felújítás nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
2 500            KMF 01.jan 31.dec Rövid X

5. Házi bekötés szerelvények csere nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
2 800            KMF 01.jan 31.dec Rövid X

6. Tűzcsap csere nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
3 000            Bérleti díj 15.ápr 31.dec Rövid X

7. Vastalanító berendezés töltetcsere nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
6 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

8. Frekvenciaváltók telepítése nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
3 000            KMF 01.jan 31.dec Rövid X

9.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
összesen

Gyál Város 
Önkormányzata

14 800         Bérleti díj Közép X X X X

10. Ivóvízhálózaton tolózárak cseréje nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
10 000         Bérleti díj 15.ápr 31.dec Közép X X X X

11. Ivóvízhálózaton csővezeték rekonstrukció nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
100 000       forrás hiány 15.ápr 31.dec Közép X X X X

12. Búvárszivattyú felújítás nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
10 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

13. Házi bekötés szerelvények csere nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
11 200         Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

14. Tűzcsap csere nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
12 000         Bérleti díj 15.ápr 31.dec Közép X X X X

15. Vastalanító berendezés felújítása nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
20 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

16.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
összesen

Gyál Város 
Önkormányzata

50 000         Bérleti díj Hosszú X X X X X X X X X X

17. Ivóvízhálózaton tolózárak cseréje nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
30 000         Bérleti díj 15.ápr 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

18. Ivóvízhálózaton csővezeték rekonstrukció nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
250 000       forrás hiány 15.ápr 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

19. Búvárszivattyú felújítás nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
25 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

20. Házi bekötés szerelvények csere nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
28 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

21. Tűzcsap csere nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
30 000         Bérleti díj 15.ápr 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

22. Medence és zárkamra felújítása nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
10 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

23. Víztorony felújítása nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
50 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

nr. Nem releváns

Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló 
források számszerűsített 

értéke a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

33 300                                                                                  33 300                               
178 000                                                                                78 000                               
473 000                                                                                223 000                             

Bérleti díj összege: 44 500
KMF összege: 8 300

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-IV     11-25627-1-001-00-03

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése
Vízjogi létesítési/elvi 

engedély száma

Az érintett 
ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Források bemutatása a 2023-as évre vonatkozólag (eFt):

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  közép / 

hosszú)
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Gyál Város 

Önkormányzata
5 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

2.
Vecsési Regionális átemelő szivattyúk beszerzése H=42m 
Q= 105l/s (Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
16 500 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

3.  Flygt Concertor 4 kW szivattyúk beszerzése nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
4 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

4.  Flygt Concertor 2.2 kW szivattyúk beszerzése nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
3 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

5.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 4 
év

Gyál Város 
Önkormányzata

20 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec közép X X X X

6.
Vecsési Regionális átemelőben ikresítés után daráló 
(Monster) beszerzése (Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
6 500            forrás hiány 01.jan 01.jan közép X

7.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 10 
év

Gyál Város 
Önkormányzata

50000 Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X X X X X X X

nr. Nem releváns

Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló 
források 

számszerűsített 
értéke a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

29 500                                                                                            29 500                      
26 500                                                                                            20 000                      
50 000                                                                                            50 000                      

Bérleti díj összege: 87 500
KMF összege: 10 000

Szennyvízelvezetés

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

*** A tervezet nettó költség   Vecsés, Gyál, Üllő közös végátemelőhöz kapcsolódó  teljes beruházási költség Gyálra eső hányadát tartalmazza.

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi létesítési/elvi 

engedély száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Források bemutatása a 2023-as évre vonatkozólag (eFt):

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-SZ     22-25267-1-001-00-14

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:



A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Dél-Pest megyei Viziközmű Szolgáltató 

Zrt.

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Dél-Pest megyei Viziközmű Szolgáltató 

Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Gyál szennyvízelvezető rendszere
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél 
megnevezése:

Gyál Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer kódja: 22-26815-1-001-00-04

Sorszám Munka megnevezése
R. 3. § (1) a), (2) a) és (3) a) – átnézeti 

helyszínrajz
R. 3. § (1) b), c) és e), (2) b), c) és (3) b), c)  

– műszaki leírás, indoklás:
R. 3. § (1) d) – műszaki tartalmat 

alátámasztó számítások
R. 3. § (1) h), (2) e), (3) e) – 

költségkalkuláció
R. 3. § (1) f) – hatósági 

engedély, kötelezés

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem releváns
Az előre nem látható, havária esetek
meghibásodására

költségbecslés 5 000 000                                    nem releváns

2.
Vecsési Regionális átemelő szivattyúk beszerzése 
H=42m Q= 105l/s (Gyál Város részaránya)

nem releváns

Az egyre fokozódó szennyvíz terhelés 
miatt szükségessé vált nagyobb 

teljesítményű, jobb hatásfokon üzemelő 
szivattyúk beszerzése, az üzembiztonság 

fenntartásához.

költségbecslés 16 500 000                                  nem releváns

3.  Flygt Concertor 4 kW szivattyúk beszerzése nem releváns
Dugulásmentes szivattyúk beszerzése, az 

üzembiztonság növelése érdekében. 
költségbecslés 4 500 000                                    nem releváns

4.  Flygt Concertor 2.2 kW szivattyúk beszerzése nem releváns
Dugulásmentes szivattyúk beszerzése, az 

üzembiztonság növelése érdekében. 
költségbecslés 3 500 000                                    nem releváns

29 500 000                                  

5.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
összesen 4 év

nem releváns
Az előre nem látható, havária esetek
meghibásodására

költségbecslés 20 000 000                                  nem releváns

6.
Vecsési Regionális átemelőben ikresítés után daráló 
(Monster) beszerzése (Gyál Város részaránya)

nem releváns

Az aprító berendezés a szennyvízben lévő 
szálas, csatornaidegen anyagokat 

feldolgozza, szétdarálja. Ezzel 
megkönnyítve a szivattyúk üzemelését, 

meghosszabbítva annak üzemképes 
élettartamát. Akkora terhelése lesz a 
szennyvíztelepnek, hogy indokolt az 

ikresítés és a daráló beszerzése

költségbecslés 6 500 000 nem releváns

26 500 000

7.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
összesen 10 év

nem releváns
Az előre nem látható, havária esetek
meghibásodására

költségbecslés 50 000 000 nem releváns

50 000 000

Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037 időszakra
Felújítások és pótlások műszaki leírása, indoklása és költségbecslése

I. ütem (2023. év)

II. ütem (2024-2027 év)

III. ütem (2028-2037. év)



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Gyál Város 

Önkormányzata
1 500           Bérleti díj rövid X

2. Gyál Vízműtelep fix aggregátor telepítése és 
beüzemelése

nr. Gyál Város 
Önkormányzata

18 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
összesen 4 év

Gyál Város 
Önkormányzata

6 000           Bérleti díj közép X X X X

4. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
összesen 10 év

Gyál Város 
Önkormányzata

15 000         Bérleti díj hosszú X X X X X X X X X X

Tervezett feladatok nettó költsége az egyes 
ütemek tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a 
teljes ütem tekintetében 

[eFt]
19 500                                                                     19 500                                

6 000                                                                        6 000                                  
15 000                                                                     15 000                                

Bérleti díj összege: 44 500
KMF összege: 8 300

Források bemutatása a 2023-as évre vonatkozólag (eFt):

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-IV     11-25627-1-001-00-03

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi létesítési/elvi 

engedély száma

Az érintett 
ellátásért felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *



Sorszám
Munka 

megnevezése
Átnézeti helyszínrajz Műszaki leírás, indoklás

Műszaki tartalmat alátámasztó 
számítások

Költségkalkuláció Jóváhagyott vízbiztonsági terv szempontjából Hatósági engedély, kötelezés

1.
Rendkívüli 

helyzetből adódó 
azonnali feladatok

nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a víziközmű 

eszközökön évről évre jelentős 
mértékű az olyan 

meghibásodások száma, 
amelynek a helyreállítása olyan 
mértékű értéknövelő műszaki 

beavatkozást igényel, amely által 
műszaki és számviteli 

szempontból is felújításnak 
minősül. Ezek milyensége és 

mennyisége évközben dől el, az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján 
történt a keretösszeg tervezés.

Az elmúlt évben Gyálon  
megközelítőleg 48 db váratlan 

meghibásodás történt a 
bekötővezetékeken és 5 váratlan 

meghibásodás a 
gerincvezetékeken. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 
többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki 
állapota okozza.

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem 
tud készíteni, mivel ennek az 

összegnek a tervezését az 
elmúlt 3-5 évben a víziközmű 

eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati 

számára és értéknövelő 
beruházást eredményező 
helyreállítási költségeire 

alapozza.

A víziközmű eszközök meghibásodásai 
helyreállítása során a Szolgáltató mindig 

figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra
nem releváns

2.

Gyál Vízműtelep fix 
aggregátor 

telepítése és 
beüzemelése

nem releváns

Gyál Vízműtelep területén 
jelenleg nincs telepített fix 

aggregátor. Áramkimaradás vagy 
havaria esetén mobil 

aggregátorral lehet megoldani az 
áramellátást, ezért a biztonságos 
üzemeltetés miatt indokolt egy 

telepített aggregátor beszerzése 
és beüzemelése.

Az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján több olyan áramszünet is 

volt, ami miatt többlet munkát 
és költségeket jelentett a 

áramkimaradások esetén az 
üzemi állapot fenntartása. A 

megfelelő aggregát üzemmel a 
berendezések élettartama 

javítható, mivel egy-egy 
áramkimaradás esetén az 

érzékeny eszközök sérülhetnek. 

Költségkalkuláció csak az 
aktuális piaci árak mellett 

tervezhetőek.

A víziközmű eszközök meghibásodásai 
helyreállítása során a Szolgáltató mindig 

figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra
nem releváns

3.

Rendkívüli 
helyzetből adódó 
azonnali feladatok 

összesen 4 év

nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a víziközmű 

eszközökön évről évre jelentős 
mértékű az olyan 

meghibásodások száma, 
amelynek a helyreállítása olyan 
mértékű értéknövelő műszaki 

beavatkozást igényel, amely által 
műszaki és számviteli 

szempontból is felújításnak 
minősül. Ezek milyensége és 

mennyisége évközben dől el, az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján 
történt a keretösszeg tervezés.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából, továbbá a növekvő 

felhasználói számok miatt 
további beruházások indokoltak, 
melyek költségei statisztikailag 
kiszámíthatóak, a beruházások 

mértékének tervezésével. 

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem 
tud készíteni, mivel ennek az 

összegnek a tervezését az 
elmúlt 3-5 évben a víziközmű 

eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati 

számára és értéknövelő 
felújítást eredményező 
helyreállítási költségeire 
alapozza a Szolgáltató 

becsléssel. 

A víziközmű eszközök meghibásodásai 
helyreállítása során a Szolgáltató mindig 

figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra
nem releváns

4.

Rendkívüli 
helyzetből adódó 
azonnali feladatok 

összesen 10 év

nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a víziközmű 

eszközökön évről évre jelentős 
mértékű az olyan 

meghibásodások száma, 
amelynek a helyreállítása olyan 
mértékű értéknövelő műszaki 

beavatkozást igényel, amely által 
műszaki és számviteli 

szempontból is felújításnak 
minősül. Ezek milyensége és 

mennyisége évközben dől el, az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján 
történt a keretösszeg tervezés.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából, továbbá a növekvő 

felhasználói számok miatt 
további beruházások indokoltak, 
melyek költségei statisztikailag 
kiszámíthatóak, a beruházások 

mértékének tervezésével. 

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem 
tud készíteni, mivel ennek az 

összegnek a tervezését az 
elmúlt 5-10 évben a víziközmű 

eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati 

számára és értéknövelő 
felújítást eredményező 
helyreállítási költségeire 
alapozza a Szolgáltató 

becsléssel. 

A víziközmű eszközök meghibásodásai 
helyreállítása során a Szolgáltató mindig 

figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra
nem releváns

Közép távú

Hosszú távú

Rövid távú



Tárgy: Javaslat a Gyál Város 
Önkormányzata által fenntartott 
intézmények és gazdasági társaságai 
rezsicsökkentési intézkedési terveinek 
megismerésére és elfogadására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A kedvezőtlen gazdasági környezeti változások, valamint a szomszédságunkban zajló, és egyre inkább elhúzódó 
háború miatt drasztikusan emelkedtek, és emelkednek az energiaárak Európában, mely miatt a Kormány 2022 
júliusában energia veszélyhelyzetet hirdetett1. A magas energiaárak nem kímélik önkormányzati fenntartású 
intézményeinket sem. 

A jelenlegi energia veszélyhelyzet az önkormányzatok számára hatalmas kihívást jelent, és az épületek 
üzemeltetőinek és használóinak tudatos, költséghatékony, az energiafelhasználást csökkentő, illetve optimalizáló 
megoldásokra, és magatartásokra van szüksége. A mindennapi élet rutintevékenységeit muszáj újragondolni 
annak érdekében, hogy Önkormányzatunk kötelező és önként vállalt feladatait a lehető legmagasabb 
színvonalon, a hatályos jogszabályokat maximálisan betartva, ugyanakkor költséghatékonyan tudja ellátni és 
biztosítani ebben a szorult helyzetben. Szükséges egyes racionális lépések megtétele annak érdekében, hogy az 
energiafelhasználást, és ezáltal a költségeket csökkentsük. 

Jelen előterjesztéssel egy időben tárgyalja a Képviselő-testület a Gyáli Polgármesteri Hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal) munkaidő-beosztásának, és ügyfélfogadásának rendjét meghatározó rendelet 
módosítását, mely módosítás arra irányul, hogy veszélyhelyzetben, vagy a Hivatal érdekkörében 
felmerülő, például gazdasági ok esetén a hivatali dolgozók munkaidő-beosztását, illetve a Hivatal 
ügyfélfogadását racionalizálni lehessen; továbbá tárgyalja az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár tevékenysége átmeneti, 2022. december 19. és 2023. február 28. közötti időszakra vonatkozó 
szüneteltetésének tervét, valamint az intézmények energetikai korszerűsítését. 

Ahogyan fentebb utaltunk rá az energiaárak drasztikus áremelkedése begyűrűzött a gazdaság egészébe, és az 
önkormányzatokat sem kíméli a helyzet. Az energiaárak emelkedésén túl problémát jelent a piaci környezet 
változékonysága, ami miatt az önkormányzati költségvetés tervezhetősége is bizonytalanná válik. 

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. 
(VI.17.) Korm.rendelet értelmében az önkormányzatok és intézményeik kikerültek a „rezsicsökkentés” hatálya 
alól – ún. „végső menedékes” státuszban vannak az év végéig – viszont ettől az időponttól, azaz 2023. január 1-
jétől csak piaci áron tudnak földgázt és villamos energiát vásárolni. Egyelőre nincs konkrét információnk, hogy 
mennyivel fognak növekedni az energetikai kiadásaink, azonban egyes piaci ajánlatokból az látszik, hogy az 
energiaárak szélsőséges esetben akár a tízszeresére is emelkedhetnek. 

Az energia-, és nyersanyagárak emelkedése, és az infláció tendenciája riasztó. Egy felelős önkormányzatnak 
csakis az lehet a célja ebben a válsághelyzetben, hogy az alapvető közszolgáltatásokat és az önkormányzati 
munkahelyeket megóvja, szükség esetén pedig szociális támogatást, segítséget nyújtson azoknak, akik 
krízishelyzetbe kerültek. „Közmegegyezés” szerint az önkormányzati közszolgáltatások közül elsőbbséget 
élveznek a gyermekintézmények (bölcsőde, óvodák) működtetése, az intézményi gyermekétkeztetés, a szociális-, 
és egészségügyi alapellátás, valamint a közvilágítás biztosítása. 

A rezsiemelkedés miatt bajba kerülők támogatására alkotta meg Képviselő-testületünk a Gyáli Lakásfenntartást 
segítő Települési Támogatás Programról szóló 10/2022. (IX.30.) ör.-t, amely 2022. október 1. és 2023. február 
28. között nyújt támogatást a rászorulóknak. A Program kifejezett célja, hogy a legnehezebb anyagi helyzetben 
lévőket segítse, akik anyagi helyzetük miatt a legkiszolgáltatottabbak az energiaárak változásaira. A Program 
keretei között a támogatás az áram, a gáz, illetve a tűzifa beszerzései költségeire – akár együttesen is – 
igényelhető. 

Az önkormányzatoknak nem csupán a közszolgáltatások fenntartásában van felelősségük, hanem abban is, hogy 
azok biztosítása és működőképességük érdekében a szükséges megtakarítási intézkedésekről döntsenek. Az 
önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről szóló 1473/2022. (X.5.) Korm.határozat szerint a 
Kormány egyedi egyeztetéseket fog lefolytatni az önkormányzatokkal a háborús veszélyhelyzet okozta 
drasztikus energia-áremelkedés hatásainak enyhítése érdekében, mely egyeztetéseket Balla György miniszteri 
biztosként fogja koordinálni. Az egyedi egyeztetések keretében az önkormányzatok részéről egy ún. 
menedzsmenttervet kell bemutatni, mely a megnövekedett működési költségek fedezése, illetve csökkentése 
érdekében tett/teendő intézkedéseket célozza. Az önkormányzati menedzsmentterveket a belügyminiszter, a 

 
1 https://kormany.hu/hirek/a-kormany-energia-veszelyhelyzetet-hirdetett (letöltés dátuma: 2022. október 3.) 



pénzügyminiszter, valamint a technológiai és ipari miniszter által delegált személyekből álló munkacsoport fogja 
értékelni. 

A miniszteri biztos 2022. október 5. napján kelt levélben kérte a már végrehajtott, illetve tervezett intézkedések 
megküldését 2022. október 12. napjáig (a megküldött levél az előterjesztés 1. sz. melléklete). Nyilvánvaló, és 
teljesen természetes, hogy az esetleges központi segítségnyújtásért cserébe a központi kormányzat 
takarékosságot vár el az önkormányzatoktól. 

A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (a továbbiakban. FAÖT) – mely döntéshozó szervének, 
Társulási Tanácsának az elnöke Gyál Város polgármestere – 2022. október 6-ai tanácsi ülésén meghívottként 
előadást tartott Dr. Láng Zsolt, a Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési Komplex Zóna kormánybiztosa, aki 
előadásában hangsúlyozta, hogy az előttünk álló őszi-téli időszakban a döntések meghozatalakor nem a 
kényelem és a komfortérzet biztosítása a cél, hanem a túlélés. 

Annak érdekében, hogy felkészülten várhassuk az esetlegesen még tovább gyűrűző válságot, valamint, 
hogy a központi kormányzat érdemi, komoly tárgyalópartnerei lehessünk, szükségesnek tartjuk, az első 
intézkedési tervek bemutatását, amely nem zárja ki, hogy a jövőben a mostaninál még szigorúbb 
intézkedésekről kell döntenie a Képviselő-testületnek. Az intézményvezetők, illetve ügyvezetők 
energiatakarékosság jegyében hozott intézkedéseit az előterjesztés 2. melléklete táblázatban összefoglalva 
tartalmazza. Fontos kiemelni, hogy az intézkedések nem járnak munkaerő-elbocsátással, és a kulturális 
alapszolgáltatás átmeneti szüneteltetése mellett a köszszolgáltatások teljes körű biztosítását jelentik. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés szíves megtárgyalására, és a határozati javaslat 
támogatására. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. megismerte, és elfogadja az önkormányzati fenntartásban működő intézmények és az Önkormányzat 
gazdasági társaságai energiaválság kezelésével kapcsolatban készített – az előterjesztés 2. melléklete 
szerinti – intézkedési tervét, 

2. egyet ért azzal, hogy az energia-veszélyhelyzetben a közszolgáltatások biztosítása és az önkormányzati 
munkahelyek megóvása elsődleges szervező elvek, 

3. utasítja az önkormányzati fenntartásban működő intézmények vezetőit, illetve gazdasági társaságok 
ügyvezetőit, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatokat hajtsák, illetve hajtassák végre, 

4. felkéri az önkormányzati fenntartásban működő intézmények vezetőit, illetve gazdasági társaságok 
ügyvezetőit, hogy az energiamegtakarítás témájában későbbiekben felmerülő javaslataikat, 
észrevételeiket haladéktalanul juttassák el a Polgármesterhez, 

5. felkéri az önkormányzati fenntartásban működő intézmények vezetőit, illetve gazdasági társaságok 
ügyvezetőit, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a takarékos gazdálkodásra, és gazdaságos 
épületüzemeltetésre, továbbá az energia-megtakarítási lehetőségek feltárására, valamint 
eszközbeszerzések esetén az energiatakarékossági szempontok érvényre juttatására, 

6. felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben az intézkedési tervben foglaltakon túl további intézkedés 
válik szükségessé, azt haladéktalanul terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester, Intézményvezetők 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2022. október 11. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
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készült: 2022. október 10. 

1 
2. melléklet 

 

 Intézmény Intézkedés Határidő 
1 Gyáli Bóbita 

Bölcsőde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reggel 6 és 7 óra-, illetve 16 és 17 óra között 
összevont csoportokban történik a gyermekek 
ellátás. 

folyamatos 

Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 
beszerzése (KT döntéstől függ) 
Épülethőmérséklet: 22 fok, mosdó, zuhanyzó, 
orvosi szoba 24 fok. 
A fűtési hőmérséklet nappali, éjszakai, és hétvégi 
üzemmódra került beállításra. 
Szellőztetések időtartamának rövidítése. 
„Fantomfogyasztás” elkerülése érdekében 
üzemen/használaton kívüli elektronikai eszközök 
áramtalanítása, kikapcsolása. 
Fokozott figyelem fordítása a nem használt 
helyiségek világításának lekapcsolására. 
Csoportszobákban, irodahelyiségekben, 
közlekedőkben energiatakarékos LED-
lámpatestek kerültek felhelyezésre. 

megtörtént 

2 Gyáli Liliom 
Óvoda 

Kéztörlők, törölközők hazaadása a szülőknek. folyamatos 
Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 
beszerzése (KT döntéstől függ) 
Szellőztetés időtartamának rövidítése. 
Épülethőmérséklet: 22 fok, mosdó, zuhanyzó, 
orvosi szoba 24 fok. 
„Fantomfogyasztás” elkerülése érdekében 
üzemen/használaton kívüli elektronikai eszközök 
áramtalanítása, kikapcsolása 
Fokozott figyelem fordítása a nem használt 
helyiségek világításának lekapcsolására, és a 
takarékos vízfogyasztásra. 
Energiatakarékos lámpatestekre árajánlat 
bekérése. 

megtörtént 

3 Gyáli Tátika 
Óvoda 

Napsütéses időszakokban a világítás 
minimalizálása. 

folyamatos 

Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 
beszerzése (KT döntéstől függ) 
Csoportszobákban, mosdókban, közlekedőkben, 
iroda helyiségekben több lámpasor esetén, egy 
lámpasor használata. 
Vízfolyás erősségének csökkentése. 
Kéztörlők, törölközők hazaadása a szülőknek, 
illetve saját törölköző használata. 
Vízfogyasztás csökkentése mosogatásnál. 
Különös figyelem fordítása a csoportszobák 
hőmérsékletének beállítására. 
Épülethőmérséklet: 22 fok, mosdó, zuhanyzó, 
orvosi szoba 24 fok. 



 

készült: 2022. október 10. 

2 Észszerű időtartamú szellőztetések. 
 
 

4 Gyáli Tulipán 
Óvoda 

Gyermekek szemléletformálása: villanykapcsolók 
mellett róka-, vízcsapok mellett béka figyelmezteti 
a gyermekeket a takarékoskodásra. 

folyamatos 

Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 
beszerzése (KT döntéstől függ) 
Vízcsapok esetén a víznyomás erejének 
csökkentése. 
Fűtőtestek (radiátorok) 2-es fokozatra állítása 
(max. 3-as fokozat). 
Vízfogyasztás mérséklése mosogatásnál. 
Rövidebb ideig tartó szellőztetések, 5-8 perc. 
Tornaszoba fűtése a délutáni (nem használat) 
időszakban minimumon működik, temperál a 
hőmérséklet. 
Épülethőmérséklet: 22 fok, mosdó, zuhanyzó, 
orvosi szoba 24 fok. 
Használaton kívüli elektronikai eszközök 
kikapcsolása. 
Hétvégén, illetve, amikor az intézmény zárva tart 
a légtechnika szüneteltetése, és a fűtés 
alacsonyabb hőmérsékletre vétele. 

5 Arany János 
Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 

Energiafelhasználás folyamatos kontrollálása. folyamatos 
Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 
beszerzése (KT döntéstől függ) 
Éppen nem használt elektromos berendezések 
(számítógépek, konyhai eszközök stb.) 
kikapcsolása. 
Nyílászárók zárva tartása. 
Épülethőmérséklet: 18 fok, raktárakban, 
folyosókon, kiszolgáló-helyiségekben a fűtés 
tartalék üzemmódban működik, radiátorok nagy 
részének lezárása. 
Gázfűtés kiváltása hét darab elektromos 
fűtőkészülékkel az irodákban. 

megtörtént 

84 darab radiátor termoszelep cseréjére árajánlat 
kérése (így radiátoronként lenne szabályozható a 
fűtési rendszer). 
Nyílászárók utólagos hőszigetelésének vizsgálata 
(a nyílászárók nagy száma miatt ez nem jelent 
megoldást!). 
Könyvtári nyitva tartás optimalizálása (heti 34 
óra) 
Közművelődési tevékenység szüneteltetése (KT 
döntés szükséges!) 

2022.12.19. 
és 

2023.02.28. 
között 

6 Városi 
Egészségügyi 

Központ 

A fűtés minél későbbi időpontban történő 
elindítása. 

folyamatos 

Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 



 

készült: 2022. október 10. 

3 beszerzése (KT döntéstől függ) 
Épülethőmérséklet: 20 fok (ha ezt meghaladja 
akkor a fűtés mérséklése). 
 
Szellőztetési időpontok hőmérséklethez 
optimalizálása. 
Hosszabb üzemszünetek esetén (pl. hosszú 
hétvégék) az épület felfűtésének csökkentése. 
Klímaberendezések fűtési célra történő tilalma, 
illetve rendkívüli szabályozása. 
Háziorvosi értekezlet tartása energiatakarékosság 
témában. 

megtörtént 

7 Gyáli 
Polgármesteri 

Hivatal 
 
 
 
 

 

Távmunkavégzés elrendelése hétfői és pénteki 
munkanapokon. 
Hétfői ügyfélfogadás szüneteltetése. 

2022.11.01. 
és 

2023.02.28. 
között 

Hőszivattyús fűtés és napelem terveztetése (KT 
döntés szükséges) 

folyamatos 

Épülethőmérséklet: 20-22 fok folyamatos 
Épület mennyezetfűtésének kiiktatása, csak 
padlófűtés bekapcsolása. 
Épület homlokzatvilágításának lekapcsolása 22 
órakor. 
Energiatakarékossági jegyzői utasítás kiadása. megtörtént 

8 Gyál Város 
Önkormányzata 

Karácsonyi díszkivilágítás csak a Polgármesteri 
Hivatal épülete előtt (oszlopokon, Szent István 
parkban nem). 

2022. 12. hó 

9 Gyáli Városgazda 
Kft. 

Irodák fűtése egy-egy elektromos fűtőtesttel, az 
irodai hőmérséklet 20 fokban való maximálása. 

folyamatos 

Napelemes rendszer terveztetése (KT döntéstől 
függ) 
Egyes helyiségekre egyedi hőmérséklet 
meghatározása, és tartása (folyosók, közlekedők: 
18 fok, küzdőtér: 15-16 fok, öltözők: 20 fok). 

 
  

Melegvíz-tartályok hőmérsékletének 40 fokban 
való maximálása (heti egyszer 60 fokra fűtés 1 
órán keresztül). 
Fokozott figyelem a lámpatestek és elektromos 
berendezések kikapcsolására. 
 
Szállodai részen csak akkor van fűtés, ha 
szállóvendég van, ekkor a szobák hőmérséklete 
maximum 22 fok, szálloda előterében 20 fok. 
Légkezelő csak a küzdőtéren üzemel reggel 7 óra 
és este 11 óra között. 

10 Gyál 
Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 

Dolgozók tartózkodására, munkavégzésére 
szolgáló helyiségek hőmérsékletének 20-21 fokon 
tartása. 

folyamatos 

Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 
beszerzése (KT döntéstől függ) 
Amíg a külső hőmérséklet napközben és este eléri 
a 10-15 fokot, addig nincs a fűtés központilag 



 

készült: 2022. október 10. 

4 bekapcsolva, lokális elektromos fűtőtestekkel 
történik az irodák, helyiségek fűtése. 
 
 
Elektronikai és informatikai eszközök teljes 
áramtalanítása a készülék kapcsolójával 
munkaidőn kívül, és amikor az eszközök 
használaton kívül vannak. 
Gázkazánok termosztátjainak cseréje 
programozható típusúra, így a fűtési hőmérséklet 
munkaidőn kívül automatikusan 2-3 fokkal 
csökkenthető. 

megtörtént 

Elektromos vízmelegítő bojlerek programozható 
időzítővel történő ellátása, így munkaidőn kívül a 
működésük szüneteltethető, valamint a vízhőfok is 
mérsékelhető. 
Épület homlokzatán a lámpatestek cseréje, illetve 
ellátása mozgásérzékelővel. 
Temető világításának mérséklése, a nyitvatartási 
időhöz igazítása (kivétel ez alól a Mindenszentek 
ünnepe, és Halottak Napja). 

megtörtént, 
illetve 

2022.10.30-
11.02. 

Téli időszakban – igazodva a Polgármesteri 
Hivatalban elrendelésre kerülő 
távmunkavégzéshez – távmunkavégzés 
bevezetése, így csütörtök délutántól kedd reggelig 
a fűtési hőmérséklet, és fogyasztás csökkenthető. 

2022.11.01. 
és 

2023.02.28. 
között 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat intézmények energetikai 
korszerűsítésére. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A sajnálatosan kialakult - energiahordozókra vonatkozó - jelentős, akár többszörösére rúgó áremelkedés miatt 
szükségessé vált olyan alternatív megoldások keresése, melyek révén a Gyál Város Önkormányzata tulajdonában lévő és 
általa üzemeltetett ingatlanok energiaellátás-biztonsága fokozható, illetve az ellátás költségei hosszú távon 
csökkenthetőek. Ennek elérését célozzák a következő intézményrendszer szintű energetikai beruházások tervezésére és 
eszközök beszerzésére vonatkozó javaslatok. 
 
Az intézményrendszer szintű energetikai megtakarítást elérő beruházások tervezési és a beszerzési feladatait és becsült 
költségeit az előterjesztéshez mellékelt táblázat foglalja össze. A javasolt munkák elvégzésének költségei, a rendelkezésre 
álló előzetes információk és iniciális költségbecslések szerint, az alábbi bontásban kerültek összesítésre: 
 

1.) Ingatlanok napelemmel történő felszerelésének tervezése: 
Fsz. Ingatlan megnevezése Tervezési költség (Bruttó Ft) 
1. Tátika Óvoda 190.500,- 
2. Bartók Tagóvoda 317.500,- 
3. Bóbita Bölcsőde 317.500,- 
4. Liliom Óvoda 317.500,- 
5. Tulipán Óvoda 444.500,- 
6. Polgármesteri Hivatal 381.000,- 
7. Közösségi Ház 381.000,- 
8. Rákóczi épület 254.000,- 
9. Egészségügyi Központ 381.000,- 
10. Sportcsarnok 635.000,- 
Összesen 3.619.500,- 

 
2.) Ingatlanok 1, illetve 2 kW-os NOBO elektromos fűtőpanelekkel történő felszerelése: 
Fsz. Ingatlan megnevezése Beszerzési költség (Bruttó Ft) 
1. Tátika Óvoda 1.270.000,- 
2. Bartók Tagóvoda 1.270.000,- 
3. Bóbita Bölcsőde 1.540.000,- 
4. Liliom Óvoda 2.290.000,- 
5. Tulipán Óvoda 2.500.000,- 
6. Közösségi Ház 4.185.000,- 
7. Rákóczi épület 1.840.000,- 
8. Egészségügyi Központ 2.415.000,- 
Összesen 17.310.000,- 

 
Az intézményekben indokolt lehet a csoportszobákba és a mosdókba kiegészítő elektromos fűtőpanelek elhelyezése a 
mellékelt táblázat szerint, mely rövid távon a nappali bent tartózkodás alatt gazdaságosabban biztosítaná a szükséges 
hőmérsékletet, a jelenlegi rendszer pedig az alaphőfokot biztosítaná az épületben folyamatosan.  
Hosszú távon indokolt az épületekre napelem elhelyezése, melynek tervezését és engedélyeztetését mihamarabb javasolt 
elkezdeni, a meghosszabbodott átfutási időre figyelemmel. A napelemek az elektromos fűtőpaneleket is elláthatják 
energiával a későbbiekben.  
A radiátoros fűtéshez alkalmazható hőszivattyú telepítése hosszú távra megvizsgálandó, hogy milyen megtérüléssel 
alakítható át a jelenlegi rendszer ennek fogadására. 
 

3.) Ingatlan hőszivattyús fűtési rendszerének tervezése: 
Fsz. Ingatlan megnevezése Tervezési költség (Bruttó Ft) 
1. Polgármesteri Hivatal 835.000,- 



 
1-3 pont mindösszesen 21.764.500,- 

 
A kivitelezési költségek a jelentős mértékű inflációs hatás miatt változhatnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 
1.) meg kívánja valósítani az intézmények energetikai korszerűsítését a következők szerint:  

- Napelemmel kívánja ellátni a következő intézményeket, ezért megkezdi ennek terveztetését: Gyáli Bóbita 
Bölcsőde, Gyáli Tátika Óvoda és Bartók B. utcai épülete, Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tulipán Óvoda, Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár, Rákóczi u. 44. szám alatti épület, Városi Egészségügyi Központ, Gyáli 
Polgármesteri Hivatal. 
- Kiegészítő elektromos fűtőpanelekkel kívánja ellátni a következő intézményeket: Gyáli Bóbita Bölcsőde, Gyáli 
Tátika Óvoda és Bartók B. utcai épülete, Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tulipán Óvoda, Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár, Rákóczi u. 44. szám alatti épület, Városi Egészségügyi Központ. 
- Hőszivattyús fűtési rendszerrel kívánja bővíteni a Gyáli Polgármesteri Hivatal épületének gépészeti rendszerét. 

2.) biztosítja a intézményrendszer szintű energetikai megtakarítást elérő beruházások tervezési és beszerzési feladatai 
végrehajtásának fedezetét a fentiek szerint Gyál Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének 2021. évi 
szabad maradványának terhére összesen bruttó 21.764.500,- Ft összegben. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság  
Előterjesztést készítette:   Fekete Nándor 
 
Gyál, 2022. október 11. 
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
 polgármester 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

 

 
        Mitku- Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
 
Melléklet: Intézmény felújítási összesítő táblázat 



Intézmény:

Elektr.telj.
Tervezési 

költs. Bruttó 
Ft

Napelem
előzetes Bruttó 

Ft ár

 Bruttó Ft 
Összesen

2kw Nobo 
fűtőpanel

1 kW Nobo 
fűtőpanel

Nobo panel 
össz. munkadíjjal

Nobo panel bruttó Ft  
össz. díjjal/intézm.

hőszivattyú 
készülék ára 

bruttó Ft

hőszivattyú 
tervezés, 

beszerelés, 
beüzemelés

hőszivattyú 
Bruttó  Ft 
összesen

Tátika Óvoda 3x80A 6 db 60 m2 4 db 15 m2 15 kW 190 500 Ft 8 809 500 Ft 9 000 000 Ft 660 000 Ft 360 000 Ft 1 270 000 Ft
Tátika Bartók Tagóvoda 3x50A 6 db 60 m2 4 db 15 m2 25 kW 317 500 Ft 14 682 500 Ft 15 000 000 Ft 660 000 Ft 360 000 Ft 1 270 000 Ft

4 db 60 m2 m2 880 000 Ft 1 080 000 Ft
4 db 40 m2 m2 360 000 Ft 460 000 Ft

6 db 60 m2 m2 1 210 000 Ft 1 535 000 Ft
5 db 40 m2 m2 630 000 Ft 755 000 Ft

Áramkörök átépítése szükséges Nobo panelekhez

Tulipán Óvoda 3x100A 10 db 60 m2 10 db 20 m2 35 kW 444 500 Ft 20 555 500 Ft 21 000 000 Ft 1 100 000 Ft 900 000 Ft 2 500 000 Ft 2 500 000 Ft

3x80A 30 kW 381 000 Ft 17 619 000 Ft 18 000 000 Ft 15 000 000 Ft 4 000 000 Ft 19 000 000 Ft
835 000 Ft

3x80A 17 db 40 m2 14 db 20 m2 30 kW 381 000 Ft 17 619 000 Ft 18 000 000 Ft 1 870 000 Ft 1 540 000 Ft 4 185 000 Ft 4 185 000 Ft
Az épület korszerűtlen, elavult nyilászárókkal rendelkezik, mely nagy hővesztességel jár, szigeteléssel nem rendelkezik. A Nobo panelek felhelyezése a színházteremben gazdaságosan nem megoldható.

3 db 30 m2 450 000 Ft 575 000 Ft
11 db 20 m2 990 000 Ft 1 265 000 Ft
Az épület korszerűtlen, tetőszerkezetének statikai felmérése szükséges a napelemek felhelyézése előtt. Az épületben a fűtés a tankerület által használt épület résszel egybekötött.

Egészségügyi Központ 3x80A 20 db 30 m2 1 db 20 m2 30 kW 381 000 Ft 17 619 000 Ft 18 000 000 Ft 1 890 000 Ft 2 415 000 Ft 2 415 000 Ft

Sportcsarnok 3x80A 50 kW 635 000 Ft 29 365 000 Ft 30 000 000 Ft

Összesen: 3 619 500 Ft 167 380 500 Ft 171 000 000 Ft 17 310 000 Ft --- 19 835 000 Ft

Megjegyzés:
Napelem kb. 600ezer/kW kompletten (anyag és munkadíj)
Nobo panel ár: 1 kW-os: 90 000,- Ft 2 kW-os: 110 000,- Ft
Becsült munkadíj Nobo felszerelésére: 25 000 Ft/db (átlagos ár, intézményenként, akár csoportszobánként is változhat)
Egyéb foglalkoztató helyiségekbe is indokolt lehet elektromos fűtőpanelek elhelyezése, intézmény javaslata alapján.

20

Közösségi Ház

Hivatal

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas
Rákóczi épület

m2 20 kW 12 000 000 Ft

1 kW Nobo panel/iroda szüks.

A hőszivattyú a meglévő folyadékhűtőt is felváltaná, és fűtésre-hűtésre egyaránt használható lenne, a gázkazánok csak biztonsági tartaléknak (7 fok alatt kellenek!) lennének használva. Tervezés költsége 835.000,- Ft (Bruttó, a 
tervező ÁFA mentes átalányadózó.)

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas

Bóbita Bőlcsőde

1 840 000 Ft3x60 2 db 20

db

db

25

25

kW 1 540 000 Ft

2 290 000 Ft

15 000 000 Ft

15 000 000 FtkW

Intézmények energetikai korszerűsítési lehetőségek felmérése, előzetes költségbecslések döntéselőkészítéshez

2022.10.11

2 540 000 Ft

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas

Liliom Óvoda

Gyermek 
mosdók

Csoportszoba/
fűtendő szoba

Javasolt 
napelem

3x80A 4 30

3x80A 7

317 500 Ft 14 682 500 Ft

317 500 Ft

254 000 Ft

14 682 500 Ft

11 746 000 Ft



 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Tárgy: Javaslat likviditási hitel újra felvételére 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 197/2021. (X.28.) sz. határozata alapján úgy döntött, hogy 
hozzájárul 200 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételéhez 2022. január 01-i kezdettel. 
 
A likviditási hitelszerződés alapján a hitel lejárata: 2022. december 31. 
 
Az önkormányzat bevételei nem egyenletesen realizálódnak, különösen igaz ez a helyi adó bevételekre.  
A kiadások jelentős részét viszont – az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait - havi 
rendszerességgel kell finanszírozni. 
 
A folyamatos működés biztosítása érdekében javasoljuk a 200 millió forint összegű likviditási hitel újrafelvételét, a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10 §. (3) b) pontjai alapján, 2023. január 01-i 
kezdettel 2023. december 31-ig terjedő időszakra. Ezen törvényi rendelkezés értelmében naptári éven belül lejáró 
adósságot keletkeztető ügylethez nincs szükség a Kormány hozzájárulásához.  
 
A rendelkezésre álló hitelkeret összegéért rendelkezésre tartási díjat nem kell fizetni, költség csak akkor keletkezik, ha a 
hitel igénybevételre kerül, hitelkamat formájában.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
1. a folyamatos likviditás biztosítása érdekében hozzájárul a 200 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételéhez 

2023. január 01-napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra; 
2. kötelezettséget vállal arra, hogy 2023. december 31-én az igénybevett likviditási hitel összegét teljes mértékben 

visszafizeti; 
3. felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
Határidő : 2022. december 31. 
Felelős :  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta : Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette : Mitku-Orosz Krisztina irodavezető-helyettes 
 
Gyál, 2022. október. 05.  
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



Tárgy: Javaslat az Arany János 
Közösségi Ház és Városi 
Könyvtárat érintő 
intézkedések meghozatalára 

Tisztelt Képviselő-testület! 
A kedvezőtlen gazdasági környezeti változások, valamint a szomszédságunkban zajló, és 
egyre inkább elhúzódó háború miatt drasztikusan emelkedtek, és emelkednek az energiaárak 
Európában, mely miatt a Kormány 2022 júliusában energia veszélyhelyzetet hirdetett1. A 
magas energiaárak nem kímélik önkormányzati fenntartású intézményeinket sem. 
A jelenlegi energia veszélyhelyzet az önkormányzatok számára hatalmas kihívást jelent, és az 
épületek üzemeltetőinek és használóinak tudatos, költséghatékony, az energiafelhasználást 
csökkentő, illetve optimalizáló megoldásokra, és magatartásokra van szüksége. A mindennapi 
élet rutintevékenységeit muszáj újragondolni annak érdekében, hogy Önkormányzatunk 
kötelező és önként vállalt feladatait a lehető legmagasabb színvonalon, a hatályos 
jogszabályokat maximálisan betartva, ugyanakkor költséghatékonyan tudja ellátni és 
biztosítani ebben a szorult helyzetben. Szükséges egyes racionális lépések megtétele annak 
érdekében, hogy az energiafelhasználást, és ezáltal a költségeket csökkentsük. 
Jelen előterjesztéssel egy időben tárgyalja a Képviselő-testület a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
(a továbbiakban: Hivatal) munkaidő-beosztásának, és ügyfélfogadásának rendjét meghatározó 
rendelet módosítását, mely módosítás is arra irányul, hogy veszélyhelyzetben, vagy a Hivatal 
érdekkörében felmerülő, például gazdasági ok esetén a hivatali dolgozók munkaidő-
beosztását, illetve a Hivatal ügyfélfogadását racionalizálni lehessen. 
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontja értelmében a kulturális szolgáltatás, különösen a 
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, és a helyi közművelődési tevékenység támogatása 
helyi közfeladat. 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődéről szóló 1997. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.) 53. § (2) bekezdése a nyilvános könyvtári ellátást 
részben helyi önkormányzati feladatként, míg a 76. § (1) bekezdése a helyi közművelődési 
tevékenység támogatását a települési önkormányzat kötelező feladataként definiálja. 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban (a továbbiakban: Közház, vagy 
Intézmény) az új könyvtárvezető 2022. augusztus közepén azzal kezdte a munkát, hogy a 
könyvtár nyitvatartását átalakította, és az olvasók igényeihez mind jobban igazította, a 
könyvtár jelenleg heti 32 órán át tart nyitva (kedd és csütörtök 9 és 16 óra, szerda és péntek 12 
és 19 óra között, illetve szombaton 9 és 13 óra között). A koronavírus-járvány alatt a 
könyvtári dokumentumok digitalizálása előrehaladt, 2021 októberétől a könyvtár teljes 
állománya online katalógus útján elérhető. 
A Közház és a Közház csapata a „Gyál 25.” programsorozat fontos szereplője, az évben több 
mint 250 esemény várja a település polgárait Gyál várossá avatásának 25. évfordulója 
alkalmából. 2022. november-decemberben kiemelt program a Gyáli Advent, melynek 
záróeseményére 2022. december 18. napján kerül sor. A Gyáli Advent és annak rendezvényei 
sok városlakót vonzanak, hiszen a program szlogenjei szerint az advent „az együtt töltött 
értékes idő ünnepe”. Ugyanakkor az adventi időszak lejártát követően az Intézmény 
látogatóinak száma jelentősen csökken, és ez jellemző a január-februári hónapokra is. 

 
1 https://kormany.hu/hirek/a-kormany-energia-veszelyhelyzetet-hirdetett (letöltés dátuma: 2022. október 3.) 



A Kulttv. 78/I. § (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat gazdálkodási, 
költségvetési vagy vagyongazdálkodási előnyök esetén engedélyezi az általa fenntartott 
közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény …tevékenységének évente legfeljebb 2 
hónap időtartamú szüneteltetését. Ennek értelmében lehetősége van Képviselő-
testületünknek az Intézmény tevékenységét szüneteltetni 2022. december 19. és 2023. 
február 28. között, hiszen ez az időtartam a 2022. évből alig 2 hetet érintene, míg a 2023. 
évben a maximális évi 2 hónapot sem haladná meg. 
Az Intézmény tevékenysége szünetelésének időtartama alatt a munkatársak otthonról 
végeznék munkaköri feladataikat, mely már a koronavírus-járvány alatt is igen jól működött, 
hiszen a koronavírus-járvány megjelenésével szinte egy időben, elsők között a Kormány a 
közművelődési intézmények látogathatóságát tiltotta meg. 
A Nemzeti Művelődési Intézet által az energia veszélyhelyzethez való alkalmazkodásra 
készített szakmai ajánlás2 is kiemeli, hogy a fenntartói döntések meghozatalakor kiemelt 
fontosságú az ágazat munkavállalóinak és munkahelyeinek a védelme, a létszámcsökkentés 
elkerülése, és az elért szakmai eredmények megtartása. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat 
támogatására! 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Kormány által 2022 júliusában kihirdetett energia veszélyhelyzetre figyelemmel az 
előterjesztésben foglalt tájékoztatást tudomásul veszi, és ezzel egyidejűleg, 

2. úgy dönt, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődéről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
tevékenységét az alábbi időtartamokban szünetelteti 

a. 2022. évben: 2022. december 19. és 31. között, valamint 
b. 2023. évben: 2023. január 1. és február 28. között, 

3. felkéri a Polgármestert, és az Intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2022. december 18. 
Felelős: Polgármester, Intézményvezető 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina aljegyző 
Gyál, 2022. október 3. 
 
 
          Pápai Mihály 
           Polgármester 

 
2 https://nmi.hu/hirek/kezdolapi/szakmai-ajanlas (letöltés dátuma: 2022. október 3.) 



Iktatószám: 83/2022. Tárgy: Javaslat működési támogatás 
kiegészítésére a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére 

 

Tisztel Képviselő-testület! 

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének felülvizsgálata vált 
szükségessé a drasztikusan megemelkedő élelmezési alapanyag- és energia árak miatt. 

Az élelmezési alapanyagok árai az év elejei árakhoz képest több esetben 50%-ot meghaladó mértékben 
emelkedtek, valamint az egyetemes szolgáltatásból kikerülve a gáz ára is közel hatszorosára emelkedett az 
augustusi hónaptól kezdődően. Az elektromos áram árának emelkedése nem érinti társaságunkat, ugyanis 2022. 
év végéig rendelkezünk fix egységáras szerződéssel. 

Az előzetes kalkuláció alapján (1. sz. melléklet) az élelmezési alapanyag árának emelkedéséből 26 millió forint, 
míg az az energia díjának emelkedés 12 millió forint többletköltséget eredményez. A megnövekedett költségeket 
csökkenteni tudja a Kft. előző évi eredményéből felhalmozott nyereség, valamint a terven felüli többlet bevétel, 
összesen 8 millió forint összegben, így a hiány összesen 30 millió forint. 

A költségek növekedése többnyire a közétkeztetéssel vannak összefügésben, ahol a felhasználás nem 
csökkenthető, nagy mértékű megtakarításra nincsen lehetőség. A fentiekben meghatározott 30 millió forintos hiány 
olyan mértékű, amelyet a Kft. nem tud önerőből kigazdálkodni, forrás kiegészítés nélkül működési, ellátási 
problémákat eredményezne. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kft. üzembiztos működésének fenntartása érdekében javaslat 
megtárgyalása után hozza meg határozatát. 

Határozati Javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. 30 000 000 Ft működési támogatást biztosít a Gyáli Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
részére. A működési támogatás kiegészítése a megemelkedett energiaköltségek, valamint az élelmiszer 
alapanyagárak emelkedése okán keletkezett többletkiadás fedezetére fordítható, mely forrását Gyál Város 
Önkormányzata költségvetésének 5.  melléklete 2021. évi szabad maradvány soráról biztosítja. A 
támogatást az Önkormányzat a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésében felsorolt településüzemeltetési és gyermekjóléti feladatok 
megvalósításához célzottan adja át. 

2. az 1. pontban megnevezett összegből 4 000 000 Ft működési támogatást átad a Kft-nek a megemelkedett 
energiaköltségek fedezetére. 

3. az 1. pontban megnevezett összegből 26 000 000 Ft-ot biztosít Gyál Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésének 5. melléklet céltartalékaként a Kft-nek az élelmiszer alapanyagár emelkedésével 
kapcsolatos többletköltségek finanszírozására, amely a tényleges kiadások tükrében használható fel.  

Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Pápai Mihály polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető 
 

Gyál, 2022. október 05. 

 __________________________ 
 Zsigovits Gábor 
 ügyvezető igazgató 
 

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



Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  1. sz. melléklet

Megnevezés nettó eFt

Élelmiszer alapanyag áremelkedéséből származó hiány 26 025

Energia árának emelkedéséből származó hiány 12 018
Hiányra fordítható összeg az előző évi eredmény, valamint a 

nem tervezett bevételek terhére -8 000

Összesen: 30 043

Gyál, 2022. október 04.

__________________

Zsigovits Gábor

ügyvezető



Megnevezés
Tervezett 

adagszám

Tervezett 

norma 

egységár

Tervezett 

ALAPANYAG kiadás 

összesen

Tervezett 

bevétel 

egységár

Tervezett ÖSSZES 

bevétel összesen

Alsó menza 22 565 305 6 882 325 463 10 438 343

Alsó napközi 72 106 466 33 601 396 612 44 143 293

Felső menza 34 336 349 11 983 264 506 17 370 582

Felső napközi 29 280 526 15 401 280 663 19 423 766

Bölcsődés 16 860 301 5 074 860 474 7 998 384

Óvodás 126 112 363 45 778 656 533 67 275 708

Nyári napközi alsós 2 209 466 1 029 394 612 1 352 350

Nyári napközi alsós menza 0 0 0 0 0

Közház nyári tábor felsős napközi 0 0 0 0 0

Közház nyári tábor felsős menza 0 0 0 0 0

Idős 60 alatt 1 827 392 716 184 516 942 275

Idős 60 felett 16 944 374 6 337 056 500 8 472 000

Rászoruló gyerekek alsó menza 1 783 305 543 815 463 824 798

Óvodai alkalmazott gyermekmenü 407 333 135 531 485 197 395

Pedagógus gyermekmenü 3 586 333 1 194 138 485 1 739 210

Vendég étkezés A 12 528 392 4 910 976 693 8 681 904

Alkalmazott A menü 9 837 392 3 856 104 347 3 413 439

Erzsébet tábor 647 466 301 502 612 396 093

közétk. 324 022      127 348 230       178 241 500       
vendégétk. 27 005        10 398 251         14 428 041         

összes 351 027      137 746 481       192 669 541       

Megnevezés
Várható 

adagszám

Várható 

norma 

(átlag)

Várható 

ALAPANYAG kiadás 

összesen

Tényl. bevétel 

egységár 

(átlag)

Tényl. ÖSSZES 

bevétel összesen

Alsó menza 18 852 360 6 792 204 463 8 720 830

Alsó napközi 87 733 546 47 909 231 612 53 710 185

Felső menza 22 403 406 9 090 926 506 11 333 665

Felső napközi 30 279 600 18 171 027 663 20 086 805

Bölcsődés 16 042 391 6 272 340 474 7 610 325

Óvodás 127 964 492 62 980 478 533 68 263 639

Nyári napközi alsós 0 0 0

Nyári napközi alsós menza 0 0 0

Közház nyári tábor felsős napközi 585 704 411 758 1 400 819 000

Közház nyári tábor felsős menza 65 491 31 918 1 000 65 000

Idős 60 alatt 2 408 465 1 120 368 516 1 242 050

Idős 60 felett 28 091 458 12 869 150 500 14 045 360

Rászoruló gyerekek alsó menza 941 375 352 692 463 435 297

Óvodai alkalmazott gyermekmenü 269 473 127 212 598 160 929

Pedagógus gyermekmenü 3 915 426 1 669 305 582 2 280 023

Vendég étkezés A 14 760 478 7 052 665 825 12 181 899

Vendég étkezés B 0 0 0

Vendég étkezés A kis menü 0 0 0

Vendég étkezés B kis menü 0 0 0

Alkalmazott A menü 12 657 469 5 936 950 417 5 273 402

Alkalmazott B menü 0 0 0

Erzsébet tábor 4 431 790 3 498 788 1 570 6 956 670

közétk. 334 714      165 558 417       185 448 156       
vendégétk. 36 681        18 728 595         27 736 923         

összes 371 395      184 287 012       213 185 079       

Megnevezés
Adagszám 

változása

ALAPANYAG kiadás 

változása

Összes bevétel 

változása

közétk. 10 692        38 210 187         7 206 656           
vendégétk. 9 676          8 330 344           13 308 881         

összes 20 368        46 540 531         20 515 538         

31 003 530         
4 978 537-           

26 024 993         Kiadás-Bevétel különbözet összesen

ELTÉRÉS

Kiadás-Bevétel különbözet - közétkeztetés
Kiadás-Bevétel különbözet - vállalkozás

TERV

Várható eredmény



02. Konyha

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

eFt

1. Felhalmozás 0 0 0

2. Beruházás - Céltartalék 0 0 0

3. Anyagköltség 154 948 201 489

Élelmiszer alapanyag 137 746 184 287 46 541

Egyéb anyagköltség 17 202 17 202 0

4. Igénybe vett szolgáltatások 10 176 10 176 0

5. Pénzügyi-, befektetési szolgáltatás díja 411 411 0

6. Bérköltség  98 000 98 000 0

7. Személyi jellegű kifizetések 7 435 7 435 0

8. Munkaadói járulékok, adók 15 149 15 149 0

Felhalmozás  0 0 0
Céltartalék 0 0 0
Dologi kiadás (3+4+5) 165 535 212 076 0

Összesen 165 535 212 076 0
Személyi jellegű kiadás (6+7) 105 435 105 435 0
Munkaadói járulékok, adók (8) 15 149 15 149 0

Összesen 120 584 120 584
Létszám (fő) 34 34 0

9.  K I A D Á S O K  Ö S S Z E S E N 286 119 332 660

10. Bevételek 197 670 218 185 20 515
Vállalkozás (vendég étkező) 14 428 27 737 13 309
Vállalkozás (közétkeztetés) 178 242 185 448 7 206
Vállakozás (diétás étkezés) 4 500 4 500 0
Gépjármű eladás 500 500 0

Önkormányzati támogatás  (9-10-1-2) 88 449 114 475 26 026

Önkormányzati támogatás felhalmozás  összege (1) 0 0

Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 0 0

* tervben kizárólag az élelmiszer alapanyagot érintő tételek kerültek módosításra
2022. évi 

tervben 

jóváhagyott 

összeg

 K O N Y H A

2022. év 

módosított, 

várható 

összeg

Eltérés

S Z E M É L Y I    K I A D Á S O K    É S   M U N K A A D Ó I    J Á R U L É K O K

Élelmiszer alapanyag áremelkedéséből származó hiány

D O L O G I   K I A D Á S O K 

Ö S S Z E S    K I A D Á S

B  E  V  É  T  E  L  E  K

T  Á  M  O  G  A  T  Á  S    Ö  S  S  Z  E  S  E  N

3/4. nettó adatok, ezer Ft-ban



Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

nettó Ft

Villany Gáz Víz Összesen
1. félév fogyasztás 

(tényadat)
5 247 250 5 716 540 1 188 870 12 152 660

2. félév fogyasztás 

(kalkulált)
3 898 837 18 192 000 1 463 130 23 553 967

Éves energia (víz, gáz, 

villany) mindösszesen 35 706 627
Üzleti terv szerint 2022. 

évre hováhagyott összeg -21 600 000
Energia 

továbbszámlázásból 

származó bevétel -2 088 000
Rezsi többlet költség 

összesen 12 018 627

Gyál, 2022. október 04.

__________________

Zsigovits Gábor

ügyvezető



Tárgy: Javaslat a Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki 
Ellátó Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 
megválasztására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
  
A Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízatása 2022. 
november 11-én lejár. 
A felügyelőbizottsági tagok kinyilatkoztatták, vállalják a megbízatás meghosszabbítását a következő 5 évre is. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni 
szíveskedjenek 
 
 
Határozati javaslat 

1. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó 
Kft.  egyszemélyes alapítója Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 2022. november 12-től 2027. november 11-ig 
az alábbi személyeket választja: 

A felügyelőbizottsági tagok: 

• Sárközi András  

• Szabó Lajosné  

• Badics Ferenc  

 
2. A Képviselő-testület megbízza a Kft. ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a változások átvezetésén a Kft. egységes 
szerkezetű Alapító Okiratán és a cégnyilvántartáson. 
 
Határidő: 2022. november 11. 
Felelős: Kft. ügyvezetője 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést készítette: Lendvai György, ügyvezető 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
G y á l, 2022. október 10. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester  
               



Tárgy: Javaslat a kialakuló gyáli 1764/1 hrsz.-ú út 
(Egressy Béni utca) tulajdonjogának térítésmentes 
átvételére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Kaiser Viktória Gyál, Egressy u. 136. szám alatti lakos a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály Földhivatali Osztály 3.-nál kérelmezte a gyáli 1764 és 1765 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítását. A Pest 
Megyei Kormányhivatal a 825199/2022. ügyiratszámú határozatban engedélyezte a Gyál 1764, 1765 helyrajzi 
számú ingatlanoknak a 2022.06.30. napján E-27/2022. és 618.180/2022. számon záradékolt telekmegosztási 
változási vázrajz szerinti telekalakítását. A megosztás során Gyál Város szabályozási tervének megfelelően, az 
Egressy utca szélesítését elősegítve, kialakításra kerül az 1764/1 hrsz.-ú 46 m2 területű „kivett közforgalom elől 
el nem zárt magánút” megnevezésű földrészlet. 

 A tulajdonos - a mellékelt nyilatkozatban foglaltak szerint – a kialakuló fent nevezett kivett 
közforgalom elől el nem zárt magánút tulajdonjogát térítésmentesen, anyagi ellentételezés nélkül felajánlja Gyál 
Város Önkormányzata részére.  

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

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.) Kaiser Viktória Gyál, Egressy u. 136. szám alatti lakos felajánlása alapján a gyáli 1764 és 1765 hrsz.-ú 

ingatlanok telekalakítása során kialakuló 1764/1 hrsz.-ú 46 m2 területű, kivett közforgalom elől el nem 
zárt magánút megnevezésű földrészletet t é r í t é s m e n t e s e n köszönettel tulajdonba veszi. 

 
b.) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. 

Határidő:  2022. november 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 

 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó Főépítészi Irodavezető-helyettes 

Gyál, 2022. szeptember 28. 

   

                                                                                                                          Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 

 
 

Melléklet: 

 1 pld. felajánlás 
 1 pld. változási vázrajz 
 1 pld. földhivatali határozat 
 2 pld. tulajdoni lap másolat 
 1 pld. szabályozási tervlap részlet 
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Tárgy: Javaslat a Gyál, Újvilág utca 1/a. szám alatti, 7813 
hrsz.-ú ingatlan gázellátásával kapcsolatos tulajdonosi 
nyilatkozat kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 Kudar és Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron utca 2.) megbízásából Borsos Antalné (2316 Tököl, 
Kisfaludy u. 3/A. II/5.) tervező elkészítette a „2360 Gyál, Újvilág utca 7813 hrsz ingatlan földgázellátása” című, 
GKU-311/2022. tervszámú tervrajzot.  

A terv Gyál, Újvilág utca 1/a. szám alatti, 7813 hrsz.-ú ingatlan gázellátását szolgáló utólagos leágazó 
vezeték létesítésének engedélyezési tervét tartalmazza.  

Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett 0148 hrsz.-ú (Újvilág utca) 
közterület.  

A Kudar és Társa (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 0148 hrsz.-ú (Újvilág utca) közterületet érintően hozzájárul – Borsos Antalné (2316 Tököl, 
Kisfaludy u. 3/A. II/5.) tervező által készített „2360 Gyál, Újvilág utca 7813 hrsz alatti ingatlan utólagos 
leágazó vezeték engedélyezési terve” című, GKU-311/2022. tervszámú tervrajz szerinti – gáz leágazó 
vezetékek létesítéséhez. 
 

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

 
Határidő:  2021. október 31. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítészi irodavezető 

Gyál, 2022. október 5. 
 
     
     Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 

Melléklet: 

 l pld. kérelem 
 1 pld. műszaki leírás és tervlapok 
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Tárgy: Javaslat a Gyál, Karinthy Frigyes utca 27. szám (hrsz. 
4472) alatti ingatlan villamosenergia ellátásával (1-es és 2-es 
bekötés) 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, 
Karinthy Frigyes utca 27. HRSZ: 4472 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, földkábeles 
csatlakozóvezeték létesítése című, KT_1376-22 munkaszámú (1-es bekötés) és KT_1378-22 munkaszámú (2-es 
bekötés) műszaki tervdokumentációt. 

A tervdokumentáció Gyál, Karinthy Frigyes utca 27. szám alatti, 4472 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-
ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.  

A jelenleg igénybe vett villamos energia: 3x16 A, 10 A 
Az igényelt villamos energia: 3x32 A (lakossági) 1-es bekötés 
A jelenleg igénybe vett villamos energia: 3x40 A 
Az igényelt villamos energia: 3x80 A (lakossági) 2-es bekötés 

 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett Karinthy Frigyes utca 
(hrsz.4510) 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 4510 hrsz.-ú, Karinthy Frigyes utca közterületet érintően hozzájárul – a Kábel Team Kft. Nagy Árpád, 
tervező által készített, 2360 Gyál, Karinthy Frigyes utca 27. HRSZ: 4472 szám alatti ingatlan 
villamosenergia-ellátása, földkábeles csatlakozóvezeték létesítése című, KT_1376-22 munkaszámú (1-es 
bekötés) és KT_1378-22 munkaszámú (2-es bekötés) műszaki tervdokumentáció szerinti közművezeték – 
földkábel építéséhez. 

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

 
Határidő:  2022. október 31. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítészi irodavezető 

Gyál, 2022. október 4. 

            Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 

Melléklet:  

 1 pld. kérelem (1-es bekötés) 
 1 pld. kérelem (2-es bekötés) 
 1 pld. műszaki leírás (1-es bekötés) 
 1 pld. műszaki leírás (2-es bekötés)  
 1 pld. nyomvonalrajz (1-es és 2-es bekötés) 
 1 pld. keresztszelvény (1-es és 2-es bekötés)   



Kábel Team Kft.     

1148 Budapest, Lengyel utca 15. 
CIC: 000607889912, Tervszám: KT_1376‐22 

 

 
1. oldal 

2360 Gyál Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472 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 Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472 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 Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472 
 
 
Mellékletek: 
 

1. Műszaki tervdokumentáció 
2. KT_1376‐22 nyomvonalrajz 

 
 
 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2022. szeptember 16. 
  .............................................................  
   Nagy Árpád 
 
   



Kábel Team Kft.     

1148 Budapest, Lengyel utca 15. 
CIC: 000607889903, Tervszám: KT_1378‐22 

 

 
1. oldal 

2360 Gyál Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472 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 Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472 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 Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472 
 
 
Mellékletek: 
 

1. Műszaki tervdokumentáció 
2. KT_1378‐22 nyomvonalrajz 

 
 
 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2022. szeptember 16. 
  .............................................................  
   Nagy Árpád 
 
   



Kábel Team Kft.     

1148 Budapest, Lengyel utca 15. 
CIC: 000607889903, Tervszám: KT_1378‐22 

 

 
1. oldal 

2360 Gyál Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia – ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték 
létesítési munkálataihoz szükséges Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 

Közútkezelői Hozzájárulás iránti kérelem 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalairánti kérelem 
2360  Gyál, Kőrösi út 112‐114. 
 
Tárgy: Közútkezelői Hozzájárulás iránti kérelem 
 
Tisztelt Cím! 
 
Jelen dokumentum a 2360 Gyál Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472 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 Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472 
 
 
Mellékletek: 
 

1. Műszaki tervdokumentáció 
2. KT_1378‐22 nyomvonalrajz 

 
 
 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2022. szeptember 16. 
 
  .............................................................  
   Nagy Árpád 
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Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC:000607889912, Tervszám:  KT-1376-22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MŰSZAKI
TERVDOKUMENTÁCIÓ 

2360 Gyál Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472 

szám alatti ingatlan 

villamosenergia‐ellátása 

 
Földkábeles csatlakozóvezeték létesítése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munkaszám: KT_1376‐22 
 
 
 
 
Budapest, 2022. szeptember 16. 
 

Készítették: 
 

Felelős tervező  Murg Zsolt
Kamarai szám: 01‐10832 

Tervező:  Nagy Árpád 
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2360 Gyál Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472 szám alatti ingatlan 
villamosenergia‐ellátása 

Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC: 000607889912, Tervszám:  KT-1376-22 
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RAJZJEGYZÉK 
 

NYR‐csatl_KT_1376‐22  Tervezett földkábel, helyszínrajz 1:500; 1:250

 
 
 

Mellékletek: 

• Feszültségesés‐ és zárlatszámítás 

• Hulladék tervlap 
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2360 Gyál Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472 szám alatti ingatlan 
villamosenergia‐ellátása 

Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC: 000607889912, Tervszám:  KT-1376-22 

 

 

ELŐZMÉNYEK 
Jelen  tervdokumentáció  a(z)  2360  Gyál  Karinthy  Frigyes  utca  27  HRSZ:  4472  szám  alatti  ingatlan 

villamosenergia‐ellátását  szolgáló  földkábeles  csatlakozóvezeték  létesítésének  kiviteli  tervét 

tartalmazza. 

A jelenleg igénybevett villamos energia: 3 x 16 A, 10 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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2360 Gyál Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472 szám alatti ingatlan 
villamosenergia‐ellátása 

Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC: 000607889912, Tervszám:  KT-1376-22 

 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Csatlakozási pont adatai  

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

Hálózati leágazó pont:  Kisfeszültségű szabadvezeték tartóoszlopán lévő 
áramkötés 

Csatlakozó vezeték típusa:  Földkábel 

Meglévő szabadvezetéki hálózat műszaki adatai 
 

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

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

 
 
 
 
 

Tervezett csatlakozókábel műszaki adatai 
 

Igényelt energia:  3 x 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) 
8,9 m + 1 m + 3 m 

Tervezett nyomvonalhossz:  27 m
Tervezett kábel szükséglet:  42 m

 
Érintett közterület adatai 

  

Hrsz.:  (4510)



4. oldal
2360 Gyál Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472 szám alatti ingatlan 

villamosenergia‐ellátása 

Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC: 000607889912, Tervszám:  KT-1376-22 

Tervezett technológiai kialakítás 

2360 Gyál Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472 szám alatti ingatlan villamosenergia‐ellátása az érintett 

ingatlan előtt elhaladó  légvezetékes hálózat oszlopáról megvalósítható. A  (4510) hrsz.  közterületen 

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

zöldterületen, aszfalt gk. beálló alatt, aszfalt úttestet fúrással keszesztezünk a társközművek által előírt 

védőtávolságok megtartása mellett, beton 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,  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, 



 
14. oldal 

2360 Gyál Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472 szám alatti ingatlan 
villamosenergia‐ellátása 

Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC: 000607889912, Tervszám:  KT-1376-22 

 

 

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: 



 
15. oldal 

2360 Gyál Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472 szám alatti ingatlan 
villamosenergia‐ellátása 

Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC: 000607889912, Tervszám:  KT-1376-22 

 

 

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 



 
17. oldal 

2360 Gyál Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472 szám alatti ingatlan 
villamosenergia‐ellátása 

Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC: 000607889912, Tervszám:  KT-1376-22 

 

 

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 Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472  
szám alatti ingatlan villamosenergia‐ellátása” 

című és 

KT_1376‐22 

 
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. szeptember 16. 
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RAJZJEGYZÉK 
 

NYR‐csatl_KT_1378‐22  Tervezett földkábel, helyszínrajz 1:500; 1:250

 
 
 

Mellékletek: 

• Feszültségesés‐ és zárlatszámítás 

• Hulladék tervlap 
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ELŐZMÉNYEK 
Jelen  tervdokumentáció  a(z)  2360  Gyál  Karinthy  Frigyes  utca  27  HRSZ:  4472  szám  alatti  ingatlan 

villamosenergia‐ellátását  szolgáló  földkábeles  csatlakozóvezeték  létesítésének  kiviteli  tervét 

tartalmazza. 

A jelenleg igénybevett villamos energia: 3 x 40 A 

Az igényelt villamos energia: 3 x 80 A (lakossági). 

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

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

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

hálózat üzemeltetője, vizsgálta és határozta meg. 

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

kidolgozására nem volt szükség. 

 

A hálózat tulajdonosa:  ELMŰ Hálózati Kft. 
 

1132 Budapest, Váci út 72‐74. 
 

A hálózat üzemeltetője:   

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

 
 

Tervező cég:  Kábel‐Team Kft. 
 

1148 Budapest, Lengyel utca 15 

Tervező:  Nagy Árpád 

(nagy.arpad@kabelteam.hu) 

Kábel‐Team Kft. 

Levelezési cím: 1148 Budapest, Lengyel utca 15 

Tel: +36 70 339 6426
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Csatlakozási pont adatai  

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

Hálózati leágazó pont:  Kisfeszültségű szabadvezeték tartóoszlopán lévő 
áramkötés 

Csatlakozó vezeték típusa:  Földkábel 

Meglévő szabadvezetéki hálózat műszaki adatai 
 

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

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

 
 
 
 
 

Tervezett csatlakozókábel műszaki adatai 
 

Igényelt energia:  3 x 80 A
Vételezési és mérési feszültségszint:  0,4 kV ‐ kisfeszültség
Áramnem:  3 fázisú, váltakozó
Frekvencia:  50 Hz
Tervezett csatlakozókábel típusa: 
Tervezett védőcső típusa: 
Tervezett védőcső hossz: 

NAYY‐J 4x25 mm2 RE 0,6/1 kV
KPE ∅ 110 + KG ∅ 110 + KPE ∅ 63 (oszlopon) 
8,9 m + 1 m + 3 m 

Tervezett nyomvonalhossz:  27 m
Tervezett kábel szükséglet:  42 m

 
Érintett közterület adatai 

  

Hrsz.:  (4510)
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Tervezett technológiai kialakítás 

2360 Gyál Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472 szám alatti ingatlan villamosenergia‐ellátása az érintett 

ingatlan előtt elhaladó  légvezetékes hálózat oszlopáról megvalósítható. A  (4510) hrsz.  közterületen 

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

zöldterületen, aszfalt gk. beálló alatt, aszfalt úttestet fúrással keszesztezünk a társközművek által előírt

védőtávolságok megtartása mellett, beton 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,  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 Karinthy Frigyes utca 27 HRSZ: 4472  
szám alatti ingatlan villamosenergia‐ellátása” 

című és 

KT_1378‐22 

 
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. szeptember 16. 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy Árpád 
Tervező 

 
Murg Zsolt 

Felelős tervező 
Kamarai szám: 01‐10832 

 



 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyál, Pozsonyi utca 47. szám (hrsz.5478) 
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, 
Pozsonyi utca 47. HRSZ: 5478 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, földkábeles csatlakozóvezeték 
létesítése című, KT_1192-22 munkaszámú műszaki tervdokumentációt. 

A tervdokumentáció Gyál, Pozsonyi utca 47. szám alatti, 5478 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-ellátását 
szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.  

A jelenleg igénybe vett villamos energia: 25 A; 25 A  
Az igényelt villamos energia: 3 x 25 A; 1 x 25 A (lakossági) 

 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett Pozsonyi utca (hrsz.5480) 
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 5480 hrsz.-ú, Pozsonyi utca közterületet érintően hozzájárul – a Kábel Team Kft. Nagy Árpád, tervező 
által készített, 2360 Gyál, Pozsonyi utca 47. HRSZ: 5478 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, 
földkábeles csatlakozóvezeték létesítése című, KT_1192-22 munkaszámú műszaki tervdokumentáció szerinti 
közművezeték – földkábel építéséhez. 

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

 
Határidő:  2022. október 31. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítészi irodavezető 

Gyál, 2022. október 4. 

 

            Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 

Melléklet:  

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

 



Kábel Team Kft.     

1148 Budapest, Lengyel utca 15. 
CIC: 000607924916, Tervszám: KT_1192‐22 
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Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalairánti kérelem 
2360  Gyál, Kőrösi út 112‐114. 
 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 
 
Tisztelt Cím! 
 
Jelen dokumentum a 2360 Gyál Pozsonyi utca 47 HRSZ: 5478 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 Pozsonyi utca 47 HRSZ: 5478 
 
 
Mellékletek: 
 

1. Műszaki tervdokumentáció 
2. KT_1192‐22 nyomvonalrajz 

 
 
 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2022. szeptember 20. 
  .............................................................  
   Nagy Árpád 
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Készítették: 
 

Felelős tervező  Murg Zsolt
Kamarai szám: 01‐10832 

Tervező:  Nagy Árpád 
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RAJZJEGYZÉK 
 

NYR‐csatl_KT_1192‐22  Tervezett földkábel, helyszínrajz 1:500; 1:250

 
 
 

Mellékletek: 

• Feszültségesés‐ és zárlatszámítás 

• Hulladék tervlap 
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ELŐZMÉNYEK 
Jelen  tervdokumentáció  a(z)  2360  Gyál  Pozsonyi  utca  47  HRSZ:  5478  szám  alatti  ingatlan 

villamosenergia‐ellátását  szolgáló  földkábeles  csatlakozóvezeték  létesítésének  kiviteli  tervét 

tartalmazza. 

A jelenleg igénybevett villamos energia: 25A, 25 A 

Az igényelt villamos energia: 3 x 25 A; 1 x 25 A (lakossági). 

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

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

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

hálózat üzemeltetője, vizsgálta és határozta meg. 

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

kidolgozására nem volt szükség. 

 

A hálózat tulajdonosa:  ELMŰ Hálózati Kft. 
 

1132 Budapest, Váci út 72‐74. 
 

A hálózat üzemeltetője:   

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

 
 

Tervező cég:  Kábel‐Team Kft. 
 

1148 Budapest, Lengyel utca 15 

Tervező:  Nagy Árpád 

(nagy.arpad@kabelteam.hu) 

Kábel‐Team Kft. 

Levelezési cím: 1148 Budapest, Lengyel utca 15 

Tel: +36 70 339 6426
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Csatlakozási pont adatai  

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

Hálózati leágazó pont:  Kisfeszültségű szabadvezeték tartóoszlopán lévő 
áramkötés 

Csatlakozó vezeték típusa:  Földkábel 

Meglévő szabadvezetéki hálózat műszaki adatai 
 

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

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

 
 
 
 
 

Tervezett csatlakozókábel műszaki adatai 
 

Igényelt energia:  3 x 25 A; 1 x 25 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) 
9,4 m + 1 m + 3 m 

Tervezett nyomvonalhossz:  21 m
Tervezett kábel szükséglet:  36 m

 
Érintett közterület adatai 

  

Hrsz.:  (5480)
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Tervezett technológiai kialakítás 

2360 Gyál Pozsonyi utca 47 HRSZ: 5478 szám alatti ingatlan villamosenergia‐ellátása az érintett ingatlan 

előtt elhaladó légvezetékes hálózat oszlopáról megvalósítható. A (5480) hrsz. közterületen meglévő 

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

zöldterületen, aszfalt úttestet fúrással keszesztezünk a társközművek által előírt védőtávolságok 

megtartása mellett, zöldterületen, beton térkő 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,  

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. 



 
22. oldal 

2360 Gyál Pozsonyi utca 47 HRSZ: 5478 szám alatti ingatlan 
villamosenergia‐ellátása 

Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC: 000607924916, Tervszám:  KT-1192-22 

 

 

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 



 
28. oldal 

2360 Gyál Pozsonyi utca 47 HRSZ: 5478 szám alatti ingatlan 
villamosenergia‐ellátása 

Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC: 000607924916, Tervszám:  KT-1192-22 

 

 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 

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

„2360 Gyál Pozsonyi utca 47 HRSZ: 5478  
szám alatti ingatlan villamosenergia‐ellátása” 

című és 

KT_1192‐22 

 
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. szeptember 20. 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy Árpád 
Tervező 

 
Murg Zsolt 

Felelős tervező 
Kamarai szám: 01‐10832 
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V

Jelmagyarázat

: Tervezett 0,4 kV-os csatlakozókábel

: Szennyvíz vezeték

: Vízvezeték

: Gázvezeték

1kV

: Meglévő 0,4 kV-os légvezeték0,4kV

: Burkolat széle
: Védőcső

SZ
VÍZ

GÁZ

~TC~

: Telekom távközlési alépítményTC

: Telekom távközlési légvezeték

1kV : Meglévő 1 kV-os földkábel

  ///  
  /  : Meglévő 1F légvezetékes csatlakozó

: Meglévő 3F légvezetékes csatlakozó

: MVM NET hálózatMVM NET

: HWR Telecom hálózatHWR
: Invitech hálózatINVITECH

: Invinetwork  kábelT T

: PR-Telecom hálózatPR-T

: Vodafone hálózatVODAFONE

: Lan-Ter-Ker hálózatLAN-T

: Invitel hálózatINVITEL

: Digi hálózatDIGI

EOV Alapszint: BaltiVetület:

1:500, 1:250

2360 Gyál Pozsonyi utca 47 HRSZ 5478 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 3,2 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:

21 m

M 1:500

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

Nyomvonalhossz:     21 m
Védőcsőhossz:           1 m + 9,4 m

Kábelhossz:     36 m
Átmérő: KG Ø110 (földben) + KPE Ø110 (földben)

Védőcsőhossz:           3 m Átmérő: KPE   Ø63 (oszlopon)

1:500, 1:250

2022. szeptember

KT_1192-22

Megbízó:

Dátum:

Munkaszám:

Nyomvonal hossza:

Felelős tervező:

Lépték:

Rajz megnevezése:

Tervező:

Nyomvonalrajz

NYR-csatl_1192-22

1148 Budapest, Lengyel u. 15.

Murg Zsolt 01-10832 Nagy Árpád
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Tárgy: Javaslat az Erste Bank Hungary Zrt által felajánlott  
       közérdekű kötelezettségvállalás elfogadására.  
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Számlavezető bankunk az Erste Bank Hungary Zrt ( Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054, adószám: 10197879-
4-44, Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) megkereste Önkormányzatunkat, hogy 350.000 Ft, azaz 
háromszázötvenezer forint összeggel szponzorálja Gyál várossá avatásának 25. évfordulója alkalmából 
megrendezendő hagyományőrző és közösségteremtő rendezvényeit. A közérdekű célra adott összeg 2022. 
májusa és 2022. decembere között megrendezendő eseményekre használható fel.  
 
Fenti összeget, közérdekű kötelezettségvállalás címen kívánják részünkre átutalni, amellyel összefüggésben Gyál 
Város Önkormányzata semmilyen ellenszolgáltatásra nem kötelezhető.  
 
A közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás tervezetét az előterjesztéshez mellékeljük. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékletét megvitatni és döntésüket meghozni 
szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja az Erste Bank Hungary Zrt által a Gyál várossá avatásának 25. évfordulója alkalmából 
megrendezendő hagyományőrző és közösségteremtő rendezvények megszervezéséhez felajánlott 
350.000,- Ft összegű közérdekű kötelezettségvállalást. 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
Az előterjesztés elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Mitku-Orosz Krisztina  
 
 
Gyál, 2022. október 12. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
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Szerződésszám: 274733 
 

KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÁGVÁLLALÁSRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 
 
mely létrejött egyrészről 
az Erste Bank Hungary Zrt. 

Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054 

Adószám: 10197879-4-44 

Csoportazonosító szám: 17781042-5-44 

KSH szám: 10197879-6419-114-01 

Képviseletre jogosult:  Jelasity Radován elnök-vezérigazgató és Murányi Linda PR és Belső 

Kommunikáció 

(a továbbiakban: „Adományozó”),  

 
másrészről: 
Gyál Város Önkormányzata 
Törzskönyvi azonosító szám: 730370 
Székhelye:  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
Képviseli:  Pápai Mihály polgármester és Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Adószáma:  15730370-2-13 
Számlaszáma: 11600006-00000000-21616404 
 
(továbbiakban: Szervező) 
 
továbbiakban együttesen: „Felek” között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

 
1. Az Adományozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban 

Ptk.) 6:589. § – 6:592. §-ban szabályozottak szerint vállalja, hogy a Szervező által 
szervezett, a 2. pontban meghatározott közérdekű célra 350 000 Ft azaz 
háromszázötvenezer forint visszafizetési kötelezettség nélküli vagyoni szolgáltatást 
teljesít (a továbbiakban: „Adomány”). 

 
2. A Szervező vállalja, hogy Gyál várossá avatásának 25. évfordulója alkalmából 

hagyományőrző és közösségteremtő céllal közérdekű kötelezettséget teljesít 2022. májusa 
és decembere között, amely érdekében az 1. pontban megjelölt visszafizetési 
kötelezettség nélküli vagyoni szolgáltatást felhasználja. 

 
3. A Felek rögzítik, hogy a támogatás Adományozó önkéntes döntése, amellyel 

összefüggésben Támogatott semmilyen ellenszolgáltatásra nem kötelezhető. 
 
4. Az Adományozó vállalja, hogy az Adományt a jelen megállapodás aláírását követő 30 

napon belül átutalja a Szervező fentiekben megjelölt bankszámlájára. 
 
5. A Szervező vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt összeg átutalását követő 30 napon 

belül a Társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a 
továbbiakban: „Tao tv.”) 3. sz. mellékletének B/17. pontjában meghatározott igazolást az 
Adományozó rendelkezésére bocsátja. Az igazolás tartalmazza a Szervező és az 
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Adományozó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott 
célt. (1. sz. melléklet) 

 
6. A Szervező köteles az Adomány összegét oly módon nyilvántartani, hogy a támogatás 

felhasználásáról az Adományozó megkeresésére naprakész információkkal tudjon 
szolgálni. 

 
7. Az Adományozó jogosult az Adomány felhasználását, illetve az abból megvalósítani 

kívánt célt ellenőrizni, ennek során a Szervezőtől az ellenőrzéshez szükséges adatokat, 
bizonylatokat bekérni, illetve a Szervezőnél előre írásban egyeztetett időpontban és 
módon helyszíni ellenőrzést tartani. 

 
8. Amennyiben a Szervező megszegi a jelen szerződés bármely rá vonatkozó rendelkezését, 

az Adományozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követően haladéktalanul köteles az 
Adományozó részére az Adományt visszafizetni, az Adománynak a Szervező számlájára 
történt jóváírása napjától a visszafizetés napjáig járó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: "Ptk.") szerinti késedelmi kamattal együtt. 

 
9. Felek megállapodnak, hogy a Támogatott szerződésszegése esetén a Támogatott köteles 

megtéríteni a szerződésszegéssel az Adományozónak okozott bármilyen kárt. 
 

10. Szerződésszegésnek minősül különösen az Adomány összegének a jelen szerződésben 
foglaltaktól eltérő felhasználása, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az 
Adományozó megtévesztése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés 
akadályozása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek 
megszegése, a közhasznú minősítés visszavonása vagy megszűnése, a 5. pontban 
meghatározott igazolás kiállításának elmulasztása vagy annak valótlan tartalommal 
történő kiállítása, valamint – ismételt felszólítást követően – a jelen szerződés szerinti 
tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. 

 
11. Amennyiben a 2. pontban meghatározott közérdekű cél lehetetlenné válik, vagy 

legkésőbb 2022. december 31-ig nem valósul meg, a Szervező a fel nem használt 
szolgáltatásokat az Adományozó részére haladéktalanul visszaszolgáltatja 

 
12. A jelen megállapodás tárgyát illetően a jelen megállapodás foglalja magában a Felek 

teljes megállapodását, a tárgyra vonatkozó minden korábbi tárgyalás és megállapodás a 
jelen megállapodásban egyesítésre került, és ennek megfelelően valamennyi korábbi 
tárgyalás és megállapodás hatályát veszti. 

 
13. A Felek a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítése és jogosultságok 

érvényesítése érdekében az egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik 
meg 

 
az Adományozó részéről:  
 

a Szervező részéről:  
 

Név: Hankó Zsófia Név: Hergeltné Hajdú Ilona 
Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
Telefonszám: 36 30 846 0216 Telefonszám: 70/456-7344 
E-mail cím: zsofia.hanko@erstebank.hu E-mail cím: hergeltne.hajdu.ilona@gyal.hu 
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 Amennyiben a fenti adatokban változás következik be, arról az érintett Fél köteles a 
másik Felet írásban értesíteni 

 
14. A jelen megállapodással kapcsolatos bármely értesítés, közlés, igény, kérés csak a jelen 

pontban kapcsolattartóként megjelölt személyekhez intézett írásbeli megkeresés, 
nyilatkozat formájában érvényes. 

 
15. A jelen megállapodás csak a jelen megállapodást aláíró Felek egyező akaratával és írásba 

foglalt megállapodásával módosítható, vagy egészíthető ki. 
 
16. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország joga, ezen belül 

különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a Tao tv. 
rendelkezései az irányadóak. 

 
17. A Szervező jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem végez az egyes 

adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási 
különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 253. §-a szerint bevándorlást segítő 
tevékenységet, így nem minősül a bevándorlási különadó e törvény szerinti 
adóalanyának. A Szervező teljes felelősséget vállal, hogy amennyiben a jelen szerződés 
szerinti Adomány/Támogatás kapcsán a nevezett adókötelezettség mégis felmerül, akkor 
annak minden terhét és költségét vállalja megfizetni, a Támogatót mindezek esetleges 
terhe alól minden esetben mentesíti. A Támogató minderre tekintettel nyilatkozik, hogy 
jelen szerződés vonatkozásában nem adóalanya a bevándorlási különadónak, így az 
Adomány/Támogatás után bevándorlási különadó bevallási kötelezettsége nem 
keletkezett. 

 
18. A jelen megállapodás a Felek cégszerű aláírásával lép hatályba. 
 
19. A Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták 

alá. 
 
20. A jelen megállapodás három eredeti példányban készült és három számozott oldalt 

tartalmaz. 
 
Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Igazolás közérdekű kötelezettségvállalásról 
 
 
 
Budapest, 2022. 
 

Budapest, 2022. 
 

 
ERSTE BANK HUNGARY Zrt. GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 Adományozó Szervező 
 
 
 ………………………………………… ………………………………………… 
 Jelasity Radován           Murányi Linda Pápai Mihály              Rozgonyi Erik  
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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: 2022.09.28. 08.38.00


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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