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2. ÁLTALÁNOS ADATOK 

Megrendelő: Budaörs Város Önkormányzata 
2040 Budaörs, Szabadság út 134. 

Tervező: Tromos E Bt. 
1047 Budapest, Perényi Zs. u. 7/b. 

Üzemeltető: ELMŰ Hálózati Kft 
1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7. 

3. ELŐZMÉNYEK 

2013-ban Budaörs Város Polgármesteri Hivatala Városépítési Irodája Budaörs, Farkasréti út és környékének 
felújítását határozta el. Az útépítéshez kapcsolódóan a Budaörsi alállomás „Kőhegy” jelű 20kV-os szabadvezeték 
hálózatának ezen szakaszát földkábelbe tervezték áthelyezni, melyre kiviteli terv készült. A terv megvalósítását 
Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Hatósága a 2014. 10. 01-i VB-520/2014 sz. 
határozatában engedélyezte. A határozat érvényességi ideje lejárt, ezért a munka aktualizálása és 
újraengedélyezése vált szükségessé. 

Az ELMŰ Budai Régiójával történt egyeztetés szerint a terv változatlan műszaki tartalommal megvalósítható. Az 
érintett szabadvezeték hálózat lehatárolása az ELMŰ Budai Régiója meghatározása alapján történt. A kiváltásra 
kerülő szabadvezeték hálózat a Bp. XI kerület és Budaörs határától (Felsőhatár út – Bp, Törökbálinti út – Budaörs, 
Farkasréti út csomóponttól) a Farkasréti út - Thököly utca - Akácfa utca és Alma utca nyomvonalon halad a Naphegy 
utcáig, valamint tartalmazza a Mátyás király, Kovács, Esztergályos – Harmat és Fém utcai leágazásokat is. 

Jelen kiviteli tervet cégünk Budaörs Város Önkormányzatának megbízásából készítette. 

4. BONTÁSI MUNKÁK 

A Farkasréti út és Felsőhatár út sarkán lévő M1 jelű oszloptól kiindulva el kell bontani a 20kV-os szabadvezeték 
hálózatot a Farkasréti út mentén a Naphegy utcai M4 jelű oszlopig. Bontanki kell a Fém utcai, Kovács utcai, 
Széchenyi István utcai, Mátyás király utcai valamint a Farkasréti út 36 felé menő leágazásokat is. 20kV-os hálózaton 
bontásra kerül összesen 2735fm AASC 3×95mm2 szabadvezeték, 18db B14-400 típusú tartó, 7db V12-2500 feszítő, 
5db V12-3550 feszítő, 5db B14-1300 feszítő, 3db BB14-1350 saroktartó, 3db VSz12-2500 feszítő és 1-1 db V15-
2500 feszítő és BI14-800 tartóoszlop, valamint a 100, 225 és 1021 sz. vonali oszlopkapcsolók. A bontandó 
szabadvezeték hálózat biztonsági övezete 6,0-7,0m szélességű. 

Elbontásra kerül az M1 oszlopon a Farkasréti út irányában álló kereszttartó. Bontandó az M2 oszlopon az Átlós 
utca irányában az oszlopkapcsoló tartószerkezettel együtt, valamint a Farkasréti út irányában a feszítő fejszerkezet. 
Az utóbbit át kell forgatni az Átlós utca irányába. Bontani kell továbbá az M4 oszlopról a tartó fejszerkezetet is. 

A BO21 oszlopról leszerelésre kerül a PM6 típusú távműködtetésű oszlopkapcsoló. A berendezés leszerelése 
előtt az ELMŰ Szakszolgálatok Osztályát értesíteni kell! 

A Naphegy utcai M3 jelű 75/20 állomás 20kV-os kapcsoló berendezését ki kell bontani az állomásból. 

Bontandó a Fém utcai 65/20 sz. OTR állomás (B1) teljes egészében a 4db elmenő 0,4kV-os SSZV 3×95+35/95 
mm2 típusú szabadvezeték kitáplálással együtt az első kisfeszültségű oszlopig (4×8fm) 
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Szintén bontandó az Esztergályos utca és Harmat utca sarkán lévő B2 jelű 248/20 sz. OTR állomás. El kell 
bontani az Esztergályos utcai B21 jelű B10-200 betonoszlopot, mivel az feszítőoszlopra lesz lecserélve. Az állomás 
kitápláló SSZV hálózatait el kell bontani a B21 oszlopig (29fm) ill. az M21 oszlopig (4×7fm). 

A Harmat utca Felsőhatár út sarkán lévő BO5-9 sz. oszloptól induló földkábelt el kell bontani a 338/20 sz. 
állomásig (33fm). A kábelt az úttest alatti védőcsőből ki kell húzni, és a védőcsövet vízbehatolás valamint eltömődés 
ellen le kell zárni. Bontani kell a Budapest XI, 1289/4 hrsz ingatlanon lévő 338/20 sz. VHTR állomást. Az állomás 
melletti fogyasztásmérőhely és betápláló kábele nem ELMŰ tulajdonú, így azok megmaradnak. 

El kell bontani a Kovács utcai 562/20 sz. OTR állomást (B4) teljes egészében, illetve az 1-1db elmenő erőátviteli 
ill. közvilágítási kitáplálását az M31 sz. oszlopig. Bontásra kerül a 31 sz. oszlopon a BMSZ szakaszbiztosító szekrény 
ill. a szabadvezeték hálózatokat betápláló felszálló vezeték is. 

A Széchenyi utcai 476/20 sz. OTR állomást el kell bontani. A szennyvízátemelő csatlakozó kábelét ki kell kötni az 
állomásból, úgy hogy az átköthető legyen a tervezett elosztószekrénybe. A Széchenyi utcai SSZV 3×95+35/95mm2 
típusú szabadvezeték hálózatát a B51 oszlopig el kell bontani (10fm). Bontandó a B51 jelű B8,5-200 oszlop is, 
melyet feszítőoszlopra kell cserélni. 

A Farkasréti út 69 és 67 sarkánál lévő 73/20 sz OTR állomást (B6) is el kell bontani. Bontandó a Láng utcai 
hálózat erőátviteli és közvilágítási betápláló kábelei (B6-M44 57fm), valamint a Semmelweis utca felé menő hálózat 
alátámasztása a Semmelweis utcáig (B6-M45 szakasz SSZV 3×95+35/95 – 182fm).  

Elbontásra kerül a Rózsa utca – Mátyás király utca sarkán lévő (B7) 127/20 sz. OTR állomás, valamint az M51 ill. 
az M53 oszlopokhoz menő SSZV kitáplálásai (B7-M51 1×16fm, B7-M53 3×13fm). Bontásra kerül a Rózsa utca 14. 
sz. csatlakozó kábele (AYCWY 4×240/50mm2) az M51 oszlop magasságáig (16fm). 

Bontandó a B8 jelű 214/20 sz. OTR állomás a Farkasréti út 36 sz. mellett. El kell bontani az M61 oszlophoz menő 
szabadvezetékes (2×8fm) ill. az M63 oszlophoz menő földkábeles (2×50fm) kitáplálásait is. 

A Thököly utca – Akácfa utca sarkán lévő 399/20 sz. OTR állomás szintén bontandó (B9). El kell bontani az 
állomásból az M71 felé menő 2db (2×20fm), az M73 oszlop felé menő 2db (2×7fm) és az M74 felé menő 1db (26fm) 
SSZV hálózatot is. Az állomásból ki kell kötni a Liliom utcát ellátó AYCWY4×240/50mm2 típusú kábelt. Valamint 
bontandó az Önkormányzati mérőt betápláló csatlakozó kábel is. 

A bontott és még felhasználható hálózati elemek az ELMŰ telephelyére, míg a leselejtezett anyagok a 
legközelebbi, a hulladék fajtájának megfelelő hulladékkezelőhöz kerülnek elszállításra. 

5. LÉTESÍTÉSI MUNKÁK 

5.1. Földkábel hálózat 

A bontott szabadvezeték hálózat helyett új földkábeles hálózatot kell kiépíteni. A tervezett 20kV-os földkábel 
típusa NA2XS2Y 3×1×240mm2. A tervezett földkábel nyomvonala a Felsőhatár úti M1 oszloptól indul (Bp. 1317/1 
hrsz), keresztezi a Felsőhatár utat (Bp. 1317/1 hrsz, Budaörs 3018/2 hrsz), majd a Farkasréti út (2660 hrsz) déli 
oldalán kiépítésre kerülő járda alatt halad a Thököly utcáig. Közben felhurkolja a Fém utcái (2916 hrsz) T1, az 
Esztergályos utcai (2884 hrsz) T2, a Kovács utcai (2577 hrsz) T3, az Átlós utcai (2796 hrsz) T4, a Mátyás király 
(2684) – Rózsa utca (2691) sarkán, az iskola területén (2685) elhelyezett T5, és a Szakály Mátyás utcába (59/2 hrsz) 
telepítendő T6 jelű BHTR állomásokat. 

A kábel nyomvonala a Thököly utca (2434, 2377 hrsz) páros oldalán halad az Akácfa utcai (2248/2) T7 állomásig, 
és közben keresztezi a Bányás utcát (2417 hrsz). Az állomás felfűzése után a kábelnyomvonala az Akácfa (2248/2) 
– Liliom utca (2361) – Kökény utca (2250/9, 2340, 2283) nyomvonalon éri el a Naphegy utcai (2171) M3 jelű 75/20 
sz. BHTR állomást, és közben keresztezi a Halom utcát (2334). A kábelnyomvonal érinti a Kökény utca 
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rendezetlensége miatt a 2251, 2258/1 és /2 hrsz magántulajdonú ingatlanokat is. Az út szabályozásának folyamatát 
az Önkormányzat elindította, így a kábel nyomvonal a szabályozás után közterületen fog haladni. 

Tervezett földkábel hossza 3644fm, biztonsági övezet szélessége 2m. A Semmelweis utca keresztezésénél a 
kábelt védőcsőbe kell helyezni. Ezen a szakaszon a biztonsági övezet (a 2820hrsz ingatlan közelsége miatt) a 
védőcső falától számított 0,2m-rel lett tervezve. 

5.2. Megmaradó hálózaton végzendő munkák 

Az M1 és M2 oszlopokra a tervezett kábel megmaradó szabadvezeték hálózathoz való csatlakoztatására 
független földelőkéses, kétkaros, függőleges oszlopkapcsolót kell felszerelni (OK-2fF). Az oszlopokon a kábeleket 
3m magasságig műanyag védőcsőben kell vezetni. A kábelfejek túlfeszütséglevezetőkre érkeznek, majd onnan 
AASC 95mm2 vezetékkel kötnek át az oszlopkapcsolókra. Az oszlopkapcsolóktól AASC 95mm2 vezetékkel és FAM 
kötőelemekkel csatlakoznak a meglévő szabadvezeték hálózathoz. 

Az M2 oszlopon a feszítő fejszerkezetet az Átlós utca felé kell átszerelni, és az Átlós utcai vezetéket az 
oszlopkapcsolótartóról át kell rá feszíteni. A meglévő AASC 95mm2 vezetékeket húzószilárd kötőelemekkel kell 
toldani. 

A 75/20 sz. BHTR állomásba (M3) a bontott KÖF cellasor helyett 3vonali+1tr leágazású kapcsolókészüléket kell 
beszerelni. 

Az M4 oszlopra a megmaradó szabadvezeték feszítésére feszítő fejszerkezetet kell felszerelni. 

A bontott OTR állomások helyett új betonházas tr. állomások kerülnek elhelyezésre. 

Fém utca 65/20 tr. állomás 
A Fém utcában a bontott OTR állomás Farkasréti út felőli oldalán kerül elhelyezésre az új „C” típusú (keskenyebb 

oldalán kezelhető) betonházas állomás (T1). Az állomásba 400kVA/20kV transzformátor gép és 2vonali+1tr cellás 
KÖF kapcsoló-berendezés kerül. Az állomás letelepítéséhez a betonárkokat összekötő, esővíz átvezetésére szolgáló 
csövet át kell helyezni a járda alá. Az állomásból 4db kisfeszültségű áramkör él, melyek részére 1-1db NAYY-J 
4×150mm2 kábellel kitáplálást kell kiépíteni. A Farkasréti út felé menő áramkörök (2db) betáplálása az M11 
oszlopon, a Fém ill. Lakatos utcai áramkörök betáplálása (2db) az M12 oszlopon történik. Az állomás mellé kerül 
letelepítésre a közvilágítási kapcsolószekrény, amit az állomásból NAYY-J 4×50mm2 kábellel kell betáplálni. A 
szekrényből 2db (induló oszloponként 1-1db) NAYY-J 4×25mm2 kábellel állunk ki. A közvilágítási kábelek az 
erőátviteli kábelekkel közös nyomvonalon haladnak. 

Esztergályos utca 248/20 tr. állomás 
Az Esztergályos utca 6. sz. előtt, a bontott OTR állomás Farkasréti út felőli oldalán kerül elhelyezésre az új „A” 

típusú (szélesebb oldalán kezelhető) betonházas állomás (T2). Az állomásba 400kVA/20kV transzformátor gép és 
2vonali+1tr cellás KÖF kapcsoló-berendezés kerül. Az állomás letelepítéséhez a TCom alépítmény hálózatát fel kell 
tárni, védelembe kell helyezni, vagy szükség esetén ki kell váltani! Az állomásból 5db kisfeszültségű áramkör él, 
melyek részére 1-1db NAYY-J 4×150mm2 kábellel kitáplálást kell kiépíteni. A Farkasréti út felé menő áramkör (1db) 
betáplálása az T21 oszlopon, a Harmat utcai áramkörök betáplálása (2db) az M21 oszlopon, míg az Öntő utca felé 
menő áramkörök (2db) betáplálása az M22 oszlopon történik. Az állomás mellé kerül letelepítésre a közvilágítási 
kapcsolószekrény, amit az állomásból NAYY-J 4×50mm2 kábellel kell betáplálni. A szekrényből 3db (induló 
oszloponként 1-1db) NAYY-J 4×25mm2 kábellel állunk ki. A közvilágítási kábelek az erőátviteli kábelekkel közös 
nyomvonalon haladnak. 

Kovács utca 562/20 tr. állomás 
A Kovács utca 15. sz. előtt, a bontott OTR állomás mellett, a viacolor járda és a telekhatár között kerül 

elhelyezésre az új „C” típusú betonházas állomás (T3). Az állomásba 250kVA/20kV transzformátor gép és 
2vonali+1tr cellás KÖF kapcsoló-berendezés kerül. A jelenlegi 1db áramkört két részre kell megbontani. Az állomás 
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2db NAYY-J 4×150mm2 kábellel kitáplálást kell kiépíteni az M31 oszlophoz. Az állomás mellé kerül letelepítésre a 
közvilágítási kapcsolószekrény, amit az állomásból NAYY-J 4×50mm2 kábellel kell betáplálni. A szekrényből 1db 
NAYY-J 4×25mm2 kábellel állunk ki az M31 oszlophoz. A közvilágítási kábelek az erőátviteli kábelekkel közös 
nyomvonalon haladnak. 

Átlós utca 73/20 és 476/20 tr. állomás 
A bontott 73/20 és 476/20 állomások összevonásra kerülnek. Az új állomást (T4) az Átlós utcában kell letelepíteni 

az utca árok felőli oldalán, a parkolók területén, úgy hogy az állomás kezelése az árok ill. a Farkasréti út felől 
történjen. Az állomás új „M” típusú betonházas transzformátor állomás lesz 630kVA/20kV transzformátorgéppel és 
3vonali+1tr cellás KÖF ETM-es kapcsoló-berendezéssel. Az állomásba telepített KÖF kapcsoló 3. leágazásáról az 
M2 oszlophoz kell NA2XS2Y 3×1×240mm2 kábelt indítani, az oszlopon a kábel a korábban leírt módon csatlakozik a 
hálózathoz. 

A tervezett állomásból 4 áramkör látja el a bontott állomások hálózatait. 

A Széchenyi utcában a szabadvezeték feszítésére cserélni kell a kisfeszültségű hálózat végoszlopát (T42) B10-
800 típusúra. A bontott OTR helyén új köztéri elosztószekrényt (T41) kell telepíteni. A szekrénybe átforgatásra kerül 
a szennyvíztisztító kábele, ami fogyasztói tulajdonú, ezt a csatlakozásnál fel kell tűntetni. A T41 szekrényt az új 
állomásból ikresített 2×NAYY-J 4×240mm2 kábellel kell betáplálni, ezért a szekrényt és az állomást a kábelek 
részére ikeraljzattal kell szerelni. A szekrényből NAYY-J 4×150mm2 kábellel kell betáplálni a Széchenyi utcai 
meglévő szabadvezetékes áramkör végoszlopát (T42). 

Az ikerkábelekkel megegyező nyomvonalon kerül lefektetésre a Farkasréti út 95 sz felé haladó szabadvezetékes 
áramkör betáplálása (NAYY-J 4×150mm2), ami az M46 oszlopon csatlakozik a hálózathoz. Erre az áramkörre kerül 
átterhelésre a Semmelweis utcai hálózatszakasz, amihez az M47 oszlopon kell áramkötést kiépíteni. 

A Láng utcai ill. a Farkasréti út – Réz utcai áramkörök betáplálására 1-1db NAYY-J 4×150mm2 kábelt kell 
lefektetni a Láng utcáig, az M44 ill. M43 jelű oszlopig. A Farkasréti út – Réz utcai áramkör kialakításához, a bontott 
73/20 állomás és az M43 oszlop közötti megmaradó szabadvezeték hálózatszakaszt (B6-M43) kell felhasználni és 
az OTR-ből kikötött szabadvezeték végét az M45 oszlopon összekötni a B6-M45 Réz utca felé menő hálózattal (a 
sodrony húzószilárd kötéssel, a fázisvezetők ENSTO kötőelemekkel), így kialakul az M43-M45 oszlopköz. Az M43 
jelű oszlopon szakaszhatárt kell kialakítani a Farkasréti úti áramkörök között. 

A tervezett állomás mellé kerül letelepítésre a közvilágítási kapcsolószekrény, amit az állomásból NAYY-J 
4×50mm2 kábellel kell betáplálni. A szekrényből 4db (induló oszloponként 1-1db) NAYY-J 4×25mm2 kábellel állunk 
ki. A közvilágítási kábelek az erőátviteli kábelekkel közös nyomvonalon haladnak. 

Rózsa utca 127/20 tr. állomás 
A Rózsa utca és Mátyás király utca sarkán, az iskola területén (2685 hrsz) kerül elhelyezésre az új „A” típusú 

betonházas állomás (T5). Az állomásba 400kVA/20kV transzformátor gép és 2vonali+1tr cellás KÖF kapcsoló-
berendezés kerül. Az állomás kiépítéséhez az iskola kerítését át kell építeni! 

Az állomásból 5db kisfeszültségű áramkör él, melyek részére 1-1db NAYY-J 4×150mm2 kábellel kitáplálást kell 
kiépíteni. A Farkasréti út felé menő, Mátyás király utcai áramkör betáplálása az M52 oszlopon, a Mátyás király utca - 
Budapesti úti áramkör, valamint a Rózsa utca Tátra utca felé menő áramköre az M53 oszlopon, míg a Rózsa utca - 
Szerelő utca áramkör betáplálása az M51 oszlopon történik. 

A Rózsa utca 14. sz. csatlakozó kábelét az M51 oszlop mellett kell kötni az állomásból érkező NAYY-J4×240mm2 
típusú kábellel. 

Az állomás mellett, a kerítés mellé kerül letelepítésre a közvilágítási kapcsolószekrény, amit az állomásból NAYY-
J 4×50mm2 kábellel kell betáplálni. A szekrényből 3db (induló oszloponként 1-1db) NAYY-J 4×25mm2 kábellel állunk 
ki. A közvilágítási kábelek az erőátviteli kábelekkel közös nyomvonalon haladnak. 
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Szakály Mátyás utca 214/20 tr. állomás 
A Szakály Mátyás utca 36. sz. előtti területen, a járda mellett kerül felállításra az új „A” típusú betonházas állomás 

(T6). Az állomásba 400kVA/20kV transzformátor gép és 2vonali+1tr cellás KÖF kapcsoló-berendezés kerül. 

Az állomásból 4db kisfeszültségű áramkör él, melyek részére 1-1db NAYY-J 4×150mm2 kábellel kitáplálást kell 
kiépíteni. A Farkasréti úti áramkörök (2db) az M61 oszlopon, a Szakály Mátyás utcai és a Tátra utcai áramkörök 
(2db) az M64 oszlopon kerülnek betáplálásra. 

Az állomás mellett, a kerítés mellé kerül letelepítésre a közvilágítási kapcsolószekrény, amit az állomásból NAYY-
J 4×50mm2 kábellel kell betáplálni. A szekrényből 2db (induló oszloponként 1-1db) NAYY-J 4×25mm2 kábellel állunk 
ki. A közvilágítási kábelek az erőátviteli kábelekkel közös nyomvonalon haladnak. 

Akácfa utca 399/20 tr. állomás 
Az Akácfa utcában, a Thököly u. 24. sz. mellett kerül elhelyezésre az új „C” típusú betonházas állomás (T7). Az 

állomásba 400kVA/20kV transzformátor gép és 2vonali+1tr cellás KÖF kapcsoló-berendezés kerül. Az állomás 
elhelyezéséhez a területen lévő távközlési hálózatokat fel kell tárni, és szükség esetén ki kell váltani azokat. Mivel az 
állomás tervezett területe jelenleg rézsűs, ezért az állomás elhelyezéséhez támfal kiépítése szükséges, amihez 
statikai tervet kell készíteni. 

Az állomásból 5db kisfeszültségű szabadvezetékes áramkör él, melyek részére 1-1db NAYY-J 4×150mm2 
kábellel kitáplálást kell kiépíteni (M72 oszlophoz 2db, M73 oszlophoz 2db, az M74 oszlophoz 1db). Az állomásból él 
a Liliom utcai földkábeles hálózat is, melynek kábelét a bontott OTR állomásnál kell NAYY-J 4×240mm2 kábellel. 

Az állomás mellett, a kerítés mellé kerül letelepítésre a közvilágítási kapcsolószekrény, amit az állomásból NAYY-
J 4×50mm2 kábellel kell betáplálni. A szekrényből 3db (induló oszloponként 1-1db) NAYY-J 4×25mm2 kábellel állunk 
ki. A közvilágítási elosztószekrényből kerül betáplálásra a Liliom utcai földkábeles közvilágítási hálózat is. A Liliom 
utcai hálózat Önkormányzati tulajdonú, ezért a bontott OTR állomás mellett mérőszekrény van telepítve. Ezt a 
szekrényt kell ellátni NAYY-J 4×25mm2 típusú kábellel a közvilágítási szekrényből. A közvilágítási kábelek az 
erőátviteli kábelekkel közös nyomvonalon haladnak. 

5.3. Érintésvédelem 

A 0,4 kV-os és a közvilágítási hálózaton TN (nullázás), 20kV-os hálózaton védőföldelés IT rendszer. 
A jelen tervdokumentációban érintett 0,4 kV-os hálózaton kivitelezés után az alábbi földelési ellenállás értékeket 

ellenőrizni kell. 
Tr. körzet eredő földelési ellenállás: max=2 
Egyedi földelések értéke: max=10 
Ha a fenti értékeket a költségvetési kiírásban szereplő földelőkkel elérni nem lehet, úgy további földelőket kell 

telepíteni. 
A tervezett oszlopkapcsolókhoz ill. transzformátor állomásokhoz lépésfeszültség csökkentő földelő keretet kell 

telepíteni. 
Érintésvédelemmel kapcsolatos előírásokat az ELMŰ VU 308 végrehajtási utasítása tartalmazza. 

Egyebekben az MSZ 172 sz. szabvány előírásai a mértékadók. A méréseknél kapott értékeket jegyzőkönyvekben 
kell rögzíteni és az üzemeltetőnek üzembehelyezés előtt át kell adni. A műszaki leírásban külön nem érintett 
kérdésekben az MSZ 172/1-86 számú szabvány előírásai szerint kell eljárni. 

5.4. Kapcsolási ütemterv 

A tervezett kábelek fektetését, az állomások, az elosztószekrény és a közvilágítási kapcsolók letelepítését 
kikapcsolás nélkül meg lehet oldani. 
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8-8- órára feszültségmentesíteni kell a következő hálózat részeket: 
- „Kőhegy” jelű 20kV-os vonalat OK 622 – 75/20 tr. – 132/20 tr. között a 75/20 állomás (M3) KÖF kapcsolójának 

cseréjéhez 
- „Kőhegy” jelű vonalat az M1 oszlopra OK felszereléséhez és a bontandó hálózat leválasztásához 
- „Kőhegy” jelű vonalat az M2 oszlop fejszerkezetének átépítéséhez, az OK felszereléséhez, a 20kV-os hálózat 

toldásához, és a bontandó hálózat lekötéséhez 
- „Kőhegy” jelű vonalat az M4 oszlop fejszerkezetének átépítéséhez, megmaradó hálózat átfeszítéséhez és a 

bontandó hálózatszakasz lekötéséhez 
- A 248/20 1. áramkörét a T21 oszlop beállításához 
- A 476/20 2. áramkörét a T42 oszlop beállításához 
- Az egyes transzformátor állomások kisfeszültségű hálózatait a földkábeles hálózatokra való átkötésekor, ill. az 

egyes meglévő hálózat szakaszok átkötéséhez ill. bontásához 
Az átkötések után a feszültségmentes bontandó hálózatok elbonthatók. 
A kivitelezés során helyszíni bejárást követően az üzemeltető, a műszaki ellenőr és a kivitelező együttes 

megállapodásával az ütemtervtől el lehet térni. 

5.5. Általános előírások 

1. A kábelek elrendezésénél az MSZ 7487 szabványt kell figyelembe venni. A földkábeleket út és közmű 
keresztezésekor védőcsőbe kell helyezni. 

2. Jelen tervben foglaltaktól eltérni csak a tervező, az üzemeltető és a megrendelő együttes hozzájárulásával 
szabad. A hozzájárulás elmulasztásából származó minden következményért a kivitelező felelős. 

3. A hálózat kitűzését a tervező csak külön megrendelés alapján végzi el. 
4. A kivitelezés – a tervet érintő – rendeletekben, utasításokban és egyéb hatóság által előírt engedélyek 

hiányában megkezdeni nem szabad. Engedély nélkül megkezdett kivitelezésért a tervező felelősséget nem 
vállal. 

5. A kivitelezési munkákat a hálózat és a berendezés feszültségmentes állapotában lehet végezni az MSZ 1585 
vonatkozó előírásainak betartásával. 

6. A kivitelező köteles a beépítendő berendezések állapotát beépítés előtt ellenőrizni, épségét a szállítás és a 
beszerelés alatt megőrizni, a mellékelt bizonylatokat begyűjteni, a készülékek működéséről éles próba előtt 
meggyőződni. 

7. A hálózat építését csak érvényes engedélyek birtokában szabad megkezdeni. 
8. A közművek tényleges helyéről a kivitelező kivitelezés megkezdése előtt köteles meggyőződni. 
9. Ott, ahol üzemelő közműhálózat van, földmunka csak kézi erővel végezhető! 
10. A fák védelme érdekében a meglévő fák 5cm-nél vastagabb gyökereit elvágni tilos, gallyazni csak az 

Önkormányzat engedélyével lehet. 
11. A munkák befejezése után a kivitelező tartozik a bontott burkolatok végleges helyreállításáról és a hulladék 

elszállításáról gondoskodni. 
12. A KRESZ előírása szerint a munkavégzést és az útszűkületet ki kell táblázni. 

5.6. Környezetvédelmi intézkedések 

A munkavégzés, az anyagmozgatás úgy történjék, hogy a környezetben kár ne keletkezzen. Az érvényben lévő 
környezetvédelemmel kapcsolatos törvények és rendeletek mellett az ELMÜ Rt. U-3/1 számú környezetvédelmi 
szabályzatát is be kell tartani. A munkavégzés során felhasznált veszélyes anyagokat az ELMÜ Rt. VU-253/1 számú 
a „veszélyes anyagok és készítmények kezelésének ügyrendjéről” szóló végrehajtási utasítás szerint kell kezelni. 

A kivitelezés után a munkaterületet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani. A munka befejeztével 
gondoskodni kell a beépítetlen, felhasználatlan anyagok és a hulladékok összegyűjtéséről és gyűjtőhelyre 
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szállításáról. A keletkezett veszélyes hulladékot az ELMÜ Rt. VU-254/1 számú, a „veszélyes hulladékok kezelésének 
ügyrendjéről” szóló végrehajtási utasítás szerint kell a kijelölt lerakóhelyre szállítani. 

A talaj védelme 
- A légvezetéki oszlopok lehelyezése során bolygatott területen a humuszos feltalajt külön kell letermelni és 

deponálni. A munkák befejezéseként a talajt az eredeti talajrétegezettségnek megfelelően kell visszateríteni. 
- A munkagépek felvonulására igénybevett mezőgazdasági művelés alatt álló területen a taposott területet 

mélylazítani kell. 
- Mezőgazdasági területen szennyező- vagy egyéb talajidegen anyag, illetve terméketlen földanyag nem 

maradhat vissza. 

A víz védelme 
- Vízhasználattal járó technológiai folyamatok során káros szennyezés élő vízbe, közcsatornába nem kerülhet. 

A hulladéktárolókat és gyűjtőhelyeket úgy kell kialakítani, hogy a legnagyobb zápor esetén se kerüljön kioldódó 
szennyeződés a talajba, vagy élővízbe. 

A zöldterület védelme 
- A munkálatokat körültekintően, minimális zöldkár okozással kell végezni. 
- Gallyazást, fakitermelést csak a szükséges engedélyek beszerzése után – megfelelő szakszerűséggel - lehet 

végezni (végeztetni). 

5.7. Tűzvédelem 

A munkahelyi vezetők (szerelésvezetők, művezetők) felelősek a munkaterületükön a felügyeletük alá tartozó 
munkahelyeken, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltak valamint az ELMÜ Rt. U-2/2 számú tűzvédelmi 
szabályzatának betartásáért. 

6. MUNKAVÉDELMI FEJEZET 

1. A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról tájékozódni, 
és a szükséges munkavédelmi intézkedéseket arra vonatkozóan megtenni. 

2. A hálózati munkák során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától is függ, ezzel kapcsolatban 
a kivitelező munkavédelmi szabályzatában foglaltak betartása szükséges. 

3. A kivitelezési munkákat a hálózat és a berendezés feszültségmentes állapotában kell végezni az MSZ 1585 
vonatkozó előírásainak betartásával. Feszültség alatt hálózaton és berendezésen, vagy annak veszélyes 
közelségében munkát végezni tilos! 

4. Munkát csak a munkavégzés személyi feltételeinek alkalmas, munkavédelmi vizsgát tett, szakképzett 
dolgozó végezhet. Munkát csak ép, biztonságos, az előírások szerint felülvizsgált szerszámokkal, gépekkel, 
illetve védőeszközökkel szabad végezni. A kivitelezésért felelős vezető köteles ellenőrizni ezek biztonságos 
állapotát, a védőeszközök szabályos használatát. 

5. A munkavégzés, az anyagmozgatás úgy történjék, hogy az senkit ne veszélyeztessen. A munkaterületen 
csak a szükséges létszámú dolgozó tartózkodhat. 

6. A kiásott oszlopgödröket, kábelárkokat körül kell keríteni, szükség esetén kivilágítandók a KRESZ előírásai 
szerint. A gyalogosközlekedés biztosításához a kábelárkok fölött átjárókat kell kiépíteni. Az átjáró botlás- illetve 
billenésmentességéről gondoskodni kell. 

7. A kábelfektetéshez és szereléshez akkora méretű szerelőgödröt kell biztosítani, hogy az alkalmazott 
technológiából adódó munkaműveletek az előírásnak megfelelően legyenek elvégezhetők. 

8. Ha transzformátor állomásban feszültség közelében kell munkát végezni, a veszélyes teret meg kell jelölni, 
oda illetéktelen bejutását meg kell akadályozni. A munkaterületen csak a munkavégzéshez feltétlenül szükséges 
számú, azzal megbízott és kiképzett személy tartózkodhat. A munkacsoport vezetésével egyszemélyi felelős ki 
kell jelölni. 
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9. A munkálatok során az alábbi szabványok betartására fokozottan figyelni kell: 
 

MSZ EN 50160:2011 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői (29.020) 
MSZ HD 60364 sorozat Kisfeszültségű villamos berendezések, Épületek villamos berendezéseinek létesítése (91.140.50) 
MSZ EN 61140 Áramütés elleni védelem (91.140.50) 
MSZ 1: 2002 Szabványos villamos feszültségek (29.020), 
MSZ 151-8:2002 Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai 

(29.020, 29.240.20) 
MSZ 1585: 2012 Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2004 és nemzeti kiegészítései) 
MSZ 1600 sorozat: Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb névleges feszültségű erősáramú villamos 

berendezések számára (91.140.50) következő fejezetei: 
MSZ 1600-11:1982 Villamos kezelőterek és laboratóriumok 
MSZ 1600-14:1983 Közterületek 
MSZ 2364 sorozat: Épületek villamos berendezéseinek létesítése (91.140.50) 
MSZ 7487-1:1979 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Fogalommeghatározások (01.040.93) 
MSZ 7487-2:1980 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszint alatt (01.040.93) 
MSZ 7487-3:1980 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése a térszint felett (01.040.93) 
MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, 

fektetése és terhelhetősége (29.060.20) 
MSZ EN 13201 sorozat Útvilágítás 
MSZ EN 50341-1:2013  1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 1. rész: Általános követelmények. Közös 

előírások 
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7. TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Kijelentjük, hogy a Budaörs Város Önkormányzata részére készített, Budaörs, Farkasréti út 20kV-os hálózat 

földkábelbe helyezése, című műszaki dokumentációt az általános érvényű és az eseti hatósági előírások - azon 

belül a tűzrendészeti követelményeket megállapító rendeletek országos (MSZ) és ágazati (szakmai) szabványok - 

figyelembevételével készítettük. A műszaki tervdokumentáció megfelel az előbbiekben ismertetett előírásoknak és 

azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy fenti terveket a szakhatóságokkal és közművekkel egyeztettük. 

 

A tervdokumentáció az 1993. évi XCIII. törvény alapján munkavédelmi szempontból ellenőrzésre került. 

 

Budapest, 2017. december hó 

 
 
 
 

 Béki Zoltán 
 tervező 
 Nyilv. Szám: 01-9755 EN-VI 
 


