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2. RAJZJEGYZÉK 

 
 

A-1 Átnézeti helyszínrajz KSZ-1 Keresztszelvény rajz KSZ-17 Keresztszelvény rajz 

OH-1 Szakági helyszínrajz KSZ-2 Keresztszelvény rajz KSZ-18 Keresztszelvény rajz 

OH-2 Szakági helyszínrajz KSZ-3 Keresztszelvény rajz KSZ-19 Keresztszelvény rajz 

OH-3 Szakági helyszínrajz KSZ-4 Keresztszelvény rajz KSZ-20 Keresztszelvény rajz 

OH-4 Szakági helyszínrajz KSZ-5 Keresztszelvény rajz KSZ-21 Keresztszelvény rajz 

OH-5 Szakági helyszínrajz KSZ-6 Keresztszelvény rajz KSZ-22 Keresztszelvény rajz 

OH-6 Szakági helyszínrajz KSZ-7 Keresztszelvény rajz KSZ-23 Keresztszelvény rajz 

OH-7 Szakági helyszínrajz KSZ-8 Keresztszelvény rajz KSZ-24 Keresztszelvény rajz 

OH-8 Szakági helyszínrajz KSZ-9 Keresztszelvény rajz KSZ-25 Keresztszelvény rajz 

OH-9 Szakági helyszínrajz KSZ-10 Keresztszelvény rajz KSZ-26 Keresztszelvény rajz 

OH-10 Szakági helyszínrajz KSZ-11 Keresztszelvény rajz KSZ-27 Keresztszelvény rajz 

OH-11 Szakági helyszínrajz KSZ-12 Keresztszelvény rajz KSZ-28 Keresztszelvény rajz 

OH-12 Szakági helyszínrajz KSZ-13 Keresztszelvény rajz KSZ-29 Keresztszelvény rajz 

OH-13 Szakági helyszínrajz KSZ-14 Keresztszelvény rajz KSZ-30 Keresztszelvény rajz 

OH-14 Szakági helyszínrajz KSZ-15 Keresztszelvény rajz KSZ-31 Keresztszelvény rajz 

OH-15 Szakági helyszínrajz KSZ-16 Keresztszelvény rajz KSZ-32 Keresztszelvény rajz 

KSZ-33 Keresztszelvény rajz 

KSZ-34 Keresztszelvény rajz 

KSZ-35 Keresztszelvény rajz 

KSZ-36 Keresztszelvény rajz 
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3. ALÁÍRÓ LAP 

Sárszentmihály – Úrhida optikai kábel építése 
Kiviteli terv 
 

MEGRENDELŐ/ÉPÍTTETŐ:    Magyar Telekom Nyrt. 
                                                   1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 
                                                   Tel.: +36 1 470 6400 
            

         ………………………………….. 

 

GENERÁL TERVEZŐ: metALCOM Group Technologies 
   Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt. 

   1107 Budapest, Fogadó u. 4. 
   Tel/Fax.: +36 1 886 4962 

            

         ………………………………….. 

 

FELELŐS TERVEZŐ: Tuboly Tamás 
   Kam. Nyilv. Száma:HI-V 13-15451 

   2314 Halásztelek, Melinda u. 28. 
   Tel.: 06/30 847 6108 

            

         ………………………………….. 

 

MŰSZAKI SZERKESZTŐ:    Polacsek Gergő 
metALCOM Group Technologies  
Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt. 
1107 Budapest, Fogadó u. 4. 

                                             Tel/Fax.: +36 30 640 6803      

         ………………………………….. 

 

MŰSZAKI SZERKESZTŐ:    Kovács Péter Zoltán 
metALCOM Group Technologies  
Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt. 
1107 Budapest, Fogadó u. 4. 

                                             Tel/Fax.: +36 30 296 5931      

         ………………………………….. 

 

  



Beruházó: Magyar Telekom Nyrt. 
 H-1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 
Tervező:  metALCOM ZRt. 
 H-1107 Budapest, Fogadó utca 4. 
 

 

MCF 001/17 Madárhegy – GPON optikai hálózat 2. ütem  
Kiviteli terv, műszaki leírás 

Verzió: 2018.04.04. v 01 5 

 

4. TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Felelős tervező: Tuboly Tamás  
Kamarai Nyilvántartási Szám: HI-V 13-15451 
Cím: 2314 Halásztelek, Melinda u. 28. 
Tel.: 06/30 847 6108 

Terv fajtája: Kiviteli terv. 

Tervszám: MCF 001/17 

Projekt WBS: P-H1A-62117-860HALOBG038 

Tervezett létesítmény jellemzője: optikai kábel kiépítés új alépítmény (védőcső) építéssel. 

A tervezett építés helye: Budapest, 11. kerület Madárhegy 

Megrendelő / Építtető: Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 
Tel.: +36 1 470 6400 
 
A tervező kijelenti az alábbiakat: 
 

- az építmény(ek) elhelyezésénél az Eht. 94. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 95. § (1) be-
kezdésében előírtakat figyelembe vette, idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építés 
vagy bontás esetén a vagyonkezelőnek, vagy annak hiányában a tulajdonosi jogokat gyakorló-
nak a hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll, az érintettek körét feltárta. 

- A létesítmény tervezésében résztvevő(k) kijelenti(k), hogy a tárgyi tervdokumentáció az általá-
nos érvényű és az eseti hatósági előírások - ezen belül a tűzrendészed és munkavédelmi köve-
telményeket megállapító - rendeletek, valamint országos (MSZ) és ágazati (szakmai) szabvá-
nyok figyelembe vételével készült. A terv megfelel a vonatkozó jogszabályoknak. 

- Az építési helyszínrajzot a közmű üzemeltetőkkel és a szakhatóságokkal egyeztette. Az egyezte-
tések során kapott közmű- és egyéb nyilatkozatokat a tervezés során figyelembe vette, a terv-
felülvizsgálati észrevételeket javította. 

- A tervdokumentáció megfelel az előbbiekben és a műszaki leírás munkavédelmi és tűzvédelmi 
fejezetében hivatkozott előírásoknak. 

- A terv által érintett összes tulajdonossal, közmű- és szakhatósággal az egyeztetést elvégeztük, 
és egyúttal figyelembe vettük az egyeztető szakhatóságok és közmű-üzemeltetők nyilatkozata-
iban foglaltakat. 

- A tervezett eszközök rendelkeznek a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által kiadott típus-
engedéllyel és megfelelőségi tanúsítvánnyal. 

- A terv a Nemzeti Örökségvédelem, tájvédelem és környezetvédelemre vonatkozó előírások fi-
gyelembe vételével készült. 

- A tervben szereplő anyagok és eszközök a Magyar Szabványnak megfelelőek és hatósági enge-
déllyel rendelkeznek. 

- A tervanyag a beruházásra vonatkozó biztonsági munkaegészségügyi és szociális követelmé-
nyeket kielégíti. 

- Jelen tervben feltüntetett műszaki megoldásoktól való eltérések csak a tervezővel való egyez-
tetést követően a tervező egyetértésével lehetséges az esetlegesen felmerülő további egyezte-
tések után. A tervben szereplő műszaki megoldásoktól való szükségszerű eltérések igénybevé-
tele esetén a tervező vállalja a helyszíni művezetést. 
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- Az alkalmazásra kerülő műszaki megoldásokat a tervező a Magyar Telekom Nyrt.-vel egyeztet-
te. Új építésű hálózati részeken a tervező az érintetek körét feltárta, a tulajdonosi jogokat gya-
korlókkal, szakhatóságokkal, közmű üzemeltetőkkel egyeztetett, és a hozzájáruló nyilatkozato-
kat beszerezte. Az egyeztetések során kapott nyilatkozatokat a tervezés során figyelembe vet-
te, a terv-felülvizsgálati észrevételeket javította. 

 
A tervezés során figyelembe vett legfontosabb jogszabályok: 
 

- 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas 

építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről; 

- MSZ 7487-1:1979 Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Fogalom meghatározá-

sok; 

- MSZ 7487-2:1980 Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszint 

alatt; 

- MSZ 7487-3:1980 Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszint 

felett; 

- A tervezett tevékenység a 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet szerint nem építési engedély köte-

les. 

 
 
Budapest, 2018. május 10. 
 
 
 
 
      

……………………………………………….. 
Tuboly Tamás 
Felelős Tervező 
Kam. nyilv. szám: 13-15451 
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5. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

5.1. Általánosan: 

 
A Magyar Telekom Nyrt. (továbbiakban: MT) megbízása alapján a keretszerződésnek megfele-
lően optikai hálózatot terveztünk a jelentkező igények alapján. A tervezési irányelveket, a 
megépítendő hálózatra vonatkozó adatokat kellő részletességgel megkaptuk a Magyar Tele-
kom Nyrt. Hálózat Fejlesztési Igazgatóság (Budapest) részéről. A hálózat a Magyar Telekom 
Nyrt. előírásainak megfelelően készül, a helyi adottságok figyelembe vételével. 
A közművekkel a szükséges egyeztetéseket elvégeztük, továbbá a Polgármesteri hivataltól – 
mint a közterület kezelőjétől – a szükséges engedélyeket beszereztük. Közterület bontási en-
gedélyt a kivitelezés megkezdése előtt meg kell kérni az illetékes polgármesteri hivataltól. Az 
érintett ingatlanok tulajdonosától, a tulajdonosi/kezelői hozzájárulás beszerzésre került. 
A tervezett távközlési hálózat műemléket, műemlék jellegű épületet nem érint. 
A kiviteli terv az érvényben lévő távközlési szabványoknak, előírásoknak megfelelően készült, 
illeszkedik a meglévő távközlési hálózathoz. A kivitelezés folyamán nagyfeszültségű vezeték kö-
zelében munkavégzés nem történik. A nyomvonalrajzok kellő részletességgel tartalmazzák a 
kiépítést, így részletes műszaki leírást nem szükséges készíteni.  
A terv kellő részletességgel tartalmazza a munkavégzéshez szükséges előírásokat így kérjük a 
kivitelezésnél maximálisan figyelembe venni. 
A beruházásban részt vevők adatai:  

  Tuboly Tamás  tervező  +36 30 640 6803 
  Buday László  beruházó +36 1 462 1588 

Csatlakozó hálózat használatbavételi engedély szám:  
 

5.1.1. Tervezési feladat leírása: 

Budapest, 11. kerület Madárhegy területen a korábban meg nem tervezett ingatlanok optikai 
ellátásának megtervezése új alépítmény hálózat építésével.  
 

5.1.2. Feladat előzménye: 

A Magyar Telekom Nyrt. megbízásából tervezési feladat indult Madárhegyen, melyet a Gene-
rál-Telecom Kft. készített el 2016.-ban. A terület egy részén GPON FTTh hálózat lett kiépítve. 
Tervszám: GT-04/B/2015/M 
 

5.1.3. Irányelvek: 

A tervet a Magyar Telekom Nyrt. által szolgáltatott adatok alapján, a kapott adatszolgáltatás-
ok felhasználásával, a helyszíni felmérések adatainak feldolgozásával és a Magyar Telekom 
Nyrt. v9.2 jelű tervezési irányelvei alapján készítettük el.  



Beruházó: Magyar Telekom Nyrt. 
 H-1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 
Tervező:  metALCOM ZRt. 
 H-1107 Budapest, Fogadó utca 4. 
 

 

MCF 001/17 Madárhegy – GPON optikai hálózat 2. ütem  
Kiviteli terv, műszaki leírás 

Verzió: 2018.04.04. v 01 8 

5.2. Meglévő állapot: 

A területen a Magyar Telekom Nyrt.-nak saját alépítményes és oszlophálózata van részben 
kiépítve. Madárhegyre a Gazdagréti út irányából érkezik a meglévő alépítmény hálózat, mely 
kiépítésre került a Nagyidai utcában, Lappantyú utcában, Repcsényi utcában, Hosszúréti ut-
cában, Suháng utcában, Rózsabarack utcában, Pacsirtafű utcában, Bakfű utcában, Facsemete 
utcában, Fatörzs utcában, Kányakapu utcában, Királyleányka utcában, Keserűfű utcában, Kő-
oltár utcában és a Medvetalp utcában.  
A területre egy 6x12-es optikai gerinc kábel érkezik a gazdagréti RSS-ből. 
 

5.3. Rendszerleírás: 

Az alépítmény és optikai kábel kiépítésével biztosítható lesz a terület kétharmadának GPON 
FTTh optikai ellátása, illetve a későbbi III. ütem folytatása. Jelen tervben az alépítmény háló-
zat kiépítése, illetve az új optikai kábel behúzása fog történni. 

5.4. Alépítmény építés utca szinten lebontva: 

 
A Suháng utca 18. szám előtt található alépítmény szekrényből a jelölt ingatlanok telekhatá-
ráig új PE-TØ40-es csőbeállásokat kell építeni. A terven jelölt gáz védősávban óvatos kézi 
földmunkával kutatógödrök készítése szükséges. A burkolt kapubejárót, és autóbejárót fúrás-
sal kell keresztezni. 
(Lásd az OH-01, és OH-04 számú rajzon) 
 
A Repcsényi utca 3 szám előtt található Sz1 szekrényből új 40 csöves beállást kell építeni a 
Repcsényi utca 3. számhoz. Az úttestet félpályás aszfalt út bontással, és helyreállítással kell 
keresztezni. 
A Repcsényi utca 5a; 5b; 7a és 7b számokhoz 1-1 új 40 csöves beállást kell építeni, a helyszín-
rajzon jelölt helyre. A Repcsényi utcát itt is félpályás útátvágással kell megoldani.  
(Lásd az OH-01 számú rajzon) 
 
A Hosszútéri utcában a 7. szám előtt található Sz1 szekrényből új 40 csöves beállást kell épí-
teni a 8. számhoz a helyszínrajzon jelölt helyre. Az utat fúrással kell keresztezni.  
 
A Lappantyú utca 1., és 3. számú ingatlanok közös telekhatára előtt található alépítmény 
szekrényből az 5 számú ingatlan telekhatáráig új PE-TØ40-es csőbeállást kell építeni az OH-01 
terven jelölt módon.  
 
 A Bakfű utca 6. előtt található meglévő megszakító szekrényből lefektetett 2PE-TØ40 ledu-
gózott csövet fel kell tárni, és toldással folytatva a nyomvonalat 2PE-TØ40 csővel egészen az 
új41 N-1 aknáig.  Az autóbejárók alá PE-TØ110 védőcsövek fektetése szükséges, amelyhez a 
nyomvonal keresztezés miatt Viacolor bontás, és helyreállítás szükséges. A jelölt ingatlanok 
telekhatáráig új Ø40-es csőbeállásokat kell építeni. 
(Lásd az OH-04 számú rajzon) 
 
A Pacsirtafű utca 11 számú ingatlan telekhatáráig új PE-TØ40 csőbeállást kell építeni.   
(Lásd az OH-04 számú rajzon) 
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A Fatörzs utca 8. számú ingatlan telekhatáráig új PE-TØ40-es csőbeállást kell építeni, az ingat-
lan előtt található meglévő N2-es megszakító szekrényből, az OH-03 számú terv alapján. 
 
Az Rupphegyi út – Budaörsi út sarkánál található meglévő N1 típusú alépítmény megszakító 
szekrényt és a meglévő SZ1 -131/5 számú megszakító szekrény összekötését terveztük 2PE-
TØ40 csővel. Az SZ1 megszakító szekrényből meglévő felvezetés van, a mellette található osz-
lopra. Innen meglévő oszlopsoron kívánjuk ellátni a terven található módon, a sarkon találha-
tó 4 db előfizetőt. 
(Lásd az OH-11, OH-12, OH-14 számú rajzokon) 
 
Az Rupphegyi út – Kőoltár utca sarkán található meglévő N1 típusú és a meglévő Sz1-011 
számú alépítmény megszakító szekrényeket 2db PE-TØ40 csővel kell összekötni. A Kőoltár ut-
cát fúrással kell keresztezni. Az út szélén futó gáz közművet a fúrás előtt fel kell tárni. Szükség 
esetén az út burkolatát meg kell ablakolni, a gázvezeték feltárásához. A fúrást a gáz közmű 
irányából kell indítani. (Lásd az K-01 számú rajzon)  
Az itt található meglévő, N1 megszakító szekrényből a Rupphegyi út páratlan oldalában kell 
2PE-TØ40 csövet fektetni viacolor járdában, majd a Kányakapu utca túloldalára tervezett új08 
N-1 megszakító létesítményig, félpályás útátvágással. A H-08 számú terven jelzett módon, az 
autóbejárók alá PE-TØ110 védőcsövek fektetése szükséges, valamint PE-TØ40-es beállások a 
Sasad Resort – HILL számára a telekhatárig. 
A Rupphegyi út – Kányakapu utca kereszteződésénél félpályás útátvágást terveztünk, így 
2PE-TØ40 csővel összeköthető az új08 N-1-és az új09 N-1.   
Az új09 N-1 megszakító szekrényből a Rupphegyi út páros oldalán haladva vezetjük az al-
építményi nyomvonalat egészen a Törökbálinti úti új01 N-1 megszakító szekrényig.  
(Lásd az H-08, H-05, H-02 számú rajzon) 
A Királyliliom utca, és a Virágkertész utca is az új09 N-1 megszakító szekrényből indulva kerül 
megépítésre a terveken jelzett módon. (Lásd az H-08 számú rajzon) 
Az autóbejárók alá PE-TØ110 védőcsövek fektetése szükséges. A burkolt kapubejárót, és au-
tóbejárót fúrással kell keresztezni. A jelölt ingatlanok telekhatáráig új PE-TØ40-es csőbeállá-
sokat kell építeni. 
A Törökbálinti úton építendő új01 N-1 szekrényből új felállást kell építeni a mellette található 
meglévő távközlési faoszlopra.  
 
A Fatörzs utca 15. előtt lévő N2-es aknából 2PE-TØ40 cső lett lefektetve, és ledugózva a Mol-
nárfecske utcában. 
Ezen csövek felkutatása, és toldásával 2PE-TØ40 alépítményi gerinc hálózat kerül megépítés-
re az új N-1 megszakítók között a Fatörzs utca, Kányakapu utca, Madárhegyi utca, és a Török-
bálinti út által körbehatárolt területen belül. Ezen területbe beleesik a Molnárfecske utca, a 
Deáki utca, a Horzsakő utca, és az Üröm utca. A jelölt ingatlanok telekhatáráig új PE-TØ40-es 
csőbeállásokat kell építeni. A terven jelölt gáz védősávban óvatos kézi földmunkával kutató-
gödrök készítése szükséges. 
(Lásd az H-03, H-06 számú rajzon) 
 
A Kányakapu utca 6. előtt található N2 alépítményi megszakító szekrényből új 2PE-TØ40 csö-
vet kell fektetni a terven jelzett módon a Lucerna köz irányába, majd ledugózni, a későbbi fej-
lesztésekhez tartozó alépítmény hálózat bővítés előkészületeként. 
(Lásd az H-07 számú rajzon) 
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A Kányakapu utca 18-al szemben, az út túloldalán található N1 megszakító szekrényből az itt 
található 3 ingatlan telekhatárához új PE-TØ40 csőbeállások fektetése szükséges a terven 
megjelölt módon. 
(Lásd az H-06 számú rajzon)  
 
A Kányakapu utca 16 és 18 közös telekhatára előtt található N1 megszakító szekrényből 2PE-
TØ40 alépítményi gerinc nyomvonal kerül megépítésre a Madárhegyi utca mentén egészen a 
Medvetalp utca sarkán található N1 típusú megszakító szekrényig.  
A nyomvonalon, a helyszínrajzon jelölt helyeken új N1 szekrényeket kell építeni. 
A jelölt ingatlanok telekhatáráig új PE-TØ40-es csőbeállásokat kell építeni. A nyomvonalat ke-
resztező Gyimesbükk utca mindkét oldalán 2PE-TØ40-es ledugózott csövet kell fektetni ter-
vek szerint, a későbbi alépítmény hálózat bővíthetőségének előkészítéseként. 
Az autóbejárók alá PE-TØ110 védőcsövek fektetése szükséges. A terven jelölt gáz védősávban 
óvatos kézi földmunkával kutatógödrök készítése szükséges. 
(Lásd az H-06, H-09 számú rajzon) 
 
A Madárhegyi utca – Medvetalp utca sarkán található meglévő N1 típusú megszakító szek-
rényből 2PE-TØ40 alépítményi gerinc nyomvonal kerül megépítésre a Madárhegyi utca men-
tén egészen a Budaörsi út sarkán tervezett új40 N-1-es megszakító szekrényig. 
A nyomvonalon, a helyszínrajzon jelölt helyeken új N1 szekrényeket kell építeni. 
A jelölt ingatlanok telekhatáráig új PE-TØ40-es csőbeállásokat kell építeni. A nyomvonalat ke-
resztező utcáknál (Medvetalp utca, Csonttollú későbbi utca folytatása) 2PE-TØ40-es ledugó-
zott csövet kell fektetni tervek szerint az utca minkét oldalán, a későbbi alépítmény hálózat 
bővíthetőségének előkészítéseként. 
Az autóbejárók alá PE-TØ110 védőcsövek fektetése szükséges. A terven jelölt gáz védősávban 
óvatos kézi földmunkával kutatógödrök készítése szükséges. 
A Budaörsi út sarkán tervezett új40 N-1-es megszakító szekrényből 2PE-TØ40-es ledugózott 
csövet kell fektetni tervek szerint az utca minkét oldalán, a későbbi alépítmény hálózat bővít-
hetőségének előkészítéseként. 
A Madárhegyi utca túloldalát a Pagus utcánál félpályás útátvágással kell megközelíteni, itt 
egy-egy megszakító létesítményt kell építeni, a későbbi alépítmény hálózat bővíthetőségének 
előkészítéseként. 
A terven jelölt gáz védősávban óvatos kézi földmunkával kutatógödrök készítése szükséges. 
(Lásd az H-09, H-12, H-14 számú rajzon) 
 
A Facsemete utca 12. előtt található meglévő megszakító szekrényből lefektetett 2PE-TØ40 
ledugózott csövet fel kell tárni, és toldással folytatva a jelölt ingatlanok telekhatáráig új PE-
TØ40-es csőbeállásokat kell építeni.  Az autóbejárók alá PE-TØ110 védőcsövek fektetése 
szükséges. Teljes nyomvonalhosszban viacolor bontás, és helyreállítás szükséges.  
Az Facsemete utca 17. előtt ledugózott 2PE-TØ40 csöveket fel kell tárni, és az egyik toldásá-
val új csőbeállást kell építeni a Facsemete utca 19. számú ingatlanhoz a terven jelzett módon.  
(Lásd az OH-04 számú rajzon) 
A Facsemete utca 25. előtt található meglévő megszakító szekrényből új PE-TØ40-es csőbeál-
lásokat kell építeni a jelzett két ingatlanhoz viacolor járdában. A terven jelölt gáz védősávban 
óvatos kézi földmunkával kutatógödrök készítése szükséges.   
(Lásd az OH-07 számú rajzon) 
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A Medvetalp utca 6. előtt lévő megszakító szekrényből új PE-TØ 40-es csőbeállást kell építeni 
a 6. számú ingatlanhoz, a H-10 számú rajz alapján. 
 
A Facsemete utca 27, és 29 számú ingatlan közös telekhatára előtt található meglévő N1 tí-
pusú alépítmény megszakító szekrényből 2PE-TØ40-es csövet kell fektetni az új43 N-1 meg-
szakító szekrényig. A Facsemete utca páratlan oldalán található ingatlanokat a jelölt módon 
el kell látni PE-TØ40-es csőbeállásokkal.   
A nyomvonalvezetés egy része a viacolor járda, és a kerítés közé lett kitűzve, így az autó-, és 
kapubejárók alatt fúrni kell. A viacolor járdában vezetet nyomvonalnál, az autóbejárók alá PE-
TØ110 védőcsövek fektetése szükséges. 
A terven jelölt gáz védősávban óvatos kézi földmunkával kutatógödrök készítése szükséges. 
(Lásd az H-7 számú rajzon) 
 
A Hosszúréti utca 21 számú ingatlan előtt található alépítmény szekrényből az ingatlan telek-
határáig új PE-TØ40-es csőbeállást kell építeni az OH-04 terven jelölt módon.  
A Hosszúréti utca 25. előtt található meglévő megszakító szekrényből lefektetett 2LPEØ40 le-
dugózott csövet a Hosszúréti utca 27. előtt fel kell tárni, és toldással folytatva a nyomvonalat 
2PE-TØ40 csővel egészen az új42 N-1 aknáig.  Az autóbejárók alá PE-TØ110 védőcsövek fekte-
tése szükséges. A jelölt ingatlanok telekhatáráig új PE-TØ40-es csőbeállásokat kell építeni. 
(Lásd az OH-04 számú rajzon) 
 
A Hosszúréti utca 28 előtt található meglévő N1 megszakító szekrényből 2PE-TØ40 csövet 
kell fektetni egészen az új79 N-1 megszakító szekrényig, a meglévő Magyar Telekom alépít-
mény nyomvonalára. 
Az új79 N-1 megszakító szekrényből PE-TØ40 csöveket kell fektetni a Söjtör utca két oldalán 
húzódó ingatlanokhoz a terven megjelölt módon. Az autóbejáró alá PE-TØ110 védőcsövek 
fektetése szükséges. 
A terven jelölt gáz védősávban óvatos kézi földmunkával kutatógödrök készítése szükséges. 
(Lásd az OH-13 számú rajzon) 
 
A Hosszúréti utca - Zabfű utca sarkán új82 N-1 megszakító szekrényt kell építeni, 2PE-TØ40 
csövet kell fektetni az új81 N1, és új83 N-1 megszakító szekrényekig. A jelölt ingatlanok te-
lekhatáráig új PE-TØ40-es csőbeállásokat kell építeni. A terven jelölt gáz védősávban óvatos 
kézi földmunkával kutatógödrök készítése szükséges. 
Az földút alá PE-TØ110 védőcső fektetése szükséges. 
(Lásd az OH-13, OH-15 számú rajzon) 
 
A Zabfű utcában 2PE-TØ40 csövet kell fektetni és új N-1 megszakító szekrényeket kell építeni 
a H-15 számú rajzon jelöltek szerint. A jelölt ingatlanok telekhatáráig új PE-TØ40-es csőbeál-
lásokat kell építeni. A terven jelölt gáz védősávban óvatos kézi földmunkával kutatógödrök 
készítése szükséges. 
 
A Hosszúréti utca 51 számú ingatlan telekhatára előtt található meglévő N1 típusú megszakí-
tó szekrényből 2PE-TØ40 csövet kell fektetni az új57 N-1 megszakító szekrényig, majd folytat-
va a nyomvonalat, az új65 N-1 megszakító szekrényig. Az autóbejárók alá PE-TØ110 védőcsö-
vek fektetése szükséges. A jelölt ingatlanok telekhatáráig új PE-TØ40-es csőbeállásokat kell 
építeni. A terven jelölt gáz védősávban óvatos kézi földmunkával kutatógödrök készítése 
szükséges. 
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(Lásd az OH-10, OH-13 számú rajzon) 
 
A Medvetalp utca Zsázsa utca sarkán található meglévő alépítmény megszakító szekrényből 
2PE-TØ40 csövet kell fektetni a Zsázsa utca páros oldalán egészen a Vásárfia utca sarkáig. A 
H-10 számú rajzon jelölt helyeken új N1 típusú megszakító szekrényeket kell építeni. A jelölt 
ingatlanok telekhatáráig új PE-TØ40-es csőbeállásokat kell építeni. A terven jelölt gáz védő-
sávban óvatos kézi földmunkával kutatógödrök készítése szükséges. Az autóbejárók alá PE-
TØ110 védőcsövek fektetése szükséges. 
 
A Vásárfia utca Zsázsa utca sarkán található meglévő alépítmény megszakító szekrényből 
2PE-TØ40 csövet kell fektetni a Zsázsa utca páros oldalán az újonnan építendő megszakító 
szekrények között. A jelölt ingatlanok telekhatáráig új PE-TØ40-es csőbeállásokat kell építeni. 
A terven jelölt gáz védősávban óvatos kézi földmunkával kutatógödrök készítése szükséges. 
Az autóbejárók alá PE-TØ110 védőcsövek fektetése szükséges. 
(Lásd az OH-10, OH-13 számú rajzon) 
 
A Cickafark utca - Beléndek utca sarkára tervezett új67 N-1 számú megszakító szekrényből 
2PE-TØ40 csövet kell fektetni az új68 N-1 megszakító szekrényig. Félpályás útátvágással 2PE-
TØ40 csövet kell fektetni az út túloldalára, és szabályosan le kell dugózni a csöveket, a későb-
bi alépítmény hálózat bővítésének előkészítéseként. Az új68 N-1 megszakító szekrénytől 2PE-
TØ40 csövet kell fektetni a Budaörsi út sarkán található -930/1 A1 típusú meglévő alépít-
mény megszakító szekrényig. A jelölt ingatlanok telekhatáráig új PE-TØ40-es csőbeállásokat 
kell építeni. 
(Lásd az OH-12, OH-15 számú rajzon) 
A Cickafark utca- a Budaörsi út sarkán található -930/1 A1 típusú meglévő alépítmény meg-
szakító szekrénytől, a terven jelölt 3 ingatlan telekhatáráig új PE-TØ40-es csőbeállásokat kell 
építeni. A terven jelölt gáz védősávban óvatos kézi földmunkával kutatógödrök készítése 
szükséges.  
A Budaörsi út 235-237 előtt található -930 A1 típusú meglévő alépítmény megszakító szek-
rénytől, 2PE-TØ40 csövet kell fektetni az új76 N-1 megszakító szekrényig.  
A jelölt ingatlanok telekhatáráig új PE-TØ40-es csőbeállásokat kell építeni. 
A terven jelölt gáz védősávban óvatos kézi földmunkával kutatógödrök készítése szükséges.  
(Lásd az OH-15 számú rajzon) 
 
A Keltike lejtő – Zabfű utca sarkára új75 N-1 megszakító szekrényből 2PE-TØ40 alépítményi 
gerinc nyomvonal kerül megépítésre a Keltike lejtő mentén egészen az utca túlvégén építen-
dő új44 N-1 megszakító szekrényig. 
A nyomvonalon, a helyszínrajzon jelölt helyeken új N1 szekrényeket kell építeni. 
A jelölt ingatlanok telekhatáráig új PE-TØ40-es csőbeállásokat kell építeni.  
A nyomvonalat keresztező utcákat (Beléndek utca, Rózsaszőlő utca, Rozsdafarkú utca, Vá-
sárfia utca, Csonttollú utca) a terven jelöltek szerint szintén az alépítményi hálózat részeként 
kell megépíteni. 
A terven jelölt helyeken 2PE-TØ40-es ledugózott csövet kell fektetni a későbbi alépítmény há-
lózat bővíthetőségének előkészítéseként. Az útkereszteződéseket, félpályás útátvágással kell 
keresztezni. Az autóbejárók alá PE-TØ110 védőcsövek fektetése szükséges. A terven jelölt gáz 
védősávban óvatos kézi földmunkával kutatógödrök készítése szükséges. 
(Lásd az H-09, H-10, H-12, H-13, H-15 számú rajzon) 
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5.5. III. ütem: 

Madárhegy egy intenzív fejlesztés alatt álló terület, tekintve az utóbbi években végbement 
nagyszámú ingatlan növekedést, és a folyamatos építkezési munkálatokat. A jelenleg érvény-
ben lévő Újbuda – kerületi szabályozási tervet figyelembe vettük a tervezés során, a rajzokon 
feltüntetésre került a jelenlegi alaptérképpel együtt. A Madárhegy utca – Budaörsi út – Kelti-
ke lejtő – Facsemete utca – Kányakapu utca által körbezárt terület a leginkább érintett a sza-
bályozási terv szempontjából. (A szóban forgó területre vonatkozó szabályozási terv a 
24/2006./VI.23./ XI.ÖK számú rendelet) Ezen területet nevezzük III. ütemnek, amely valószí-
nűleg csak a telekfelosztások, a tereprendezés, és az új utcák létrejötte után kerül megépítés-
re, egy következő ütemben. 
 
A Kőoltár utca kiszélesítésre kerül, és a Gyimesbükk utca, valamint a Lucerna köz folytatásai-
val, összeköttetésbe kerül a Kányakapu utcával. A Cickafark utca folytatása a Medvetalp utcá-
ig tart majd. A Rozsdafarkú utca összeköttetésbe kerül a Cickafark utcával, valamint a Csont-
tollú utca meghosszabbítását tervezik egészen a Madárhegyi útig. A szabályozási tervet figye-
lembe véve, a II. ütemben megépítendő alépítmény hálózata úgy lett megtervezve, hogy 
ezen későbbi fejlesztések elkészültével, a leírt területen folytatólagosan bővíthető legyen a 
teljes terület lefedhetősége. 
 
A II. ütemben lefektetett, és ledugózott csövek felkutatása, és toldásával 2PE-TØ40 alépítmé-
nyi gerinc hálózat kerül megépítésre az új N-1 megszakítók között III. ütemként megjelölt te-
rületen. A jelölt ingatlanok telekhatáráig új PE-TØ40-es csőbeállásokat kell építeni. A terven 
jelölt gáz védősávban óvatos kézi földmunkával kutatógödrök készítése szükséges. A terven 
jelölt helyeken félpályás útátvágásokat terveztünk. 
 
III. ütemhez tartozik: 
A Keltike lejtő – Zabfű utca sarkán található új75 N-1 megszakító szekrényből induló 2PE-
TØ40-es csővel kötjük össze az új111 N-1 számú megszakító szekrényt. A terven jelölt helyen 
félpályás útátvágást terveztünk. A jelölt ingatlanok telekhatáráig új PE-TØ40-es csőbeálláso-
kat kell építeni. A HRSZ 1692/3, és a HRSZ 1693 a szabályozási terv szerint több területre lesz 
felosztva. Ezen területeket kell majd ellátni. 
 
A Kányakapu utca – Madárhegy utca sarkán található meglévő 006 N2-es megszakító szek-
rényből 2PE-TØ40-es csővel kell összekötni az új85 N-1, és az új84 N-1 alépítmény megszakító 
szekrényeket. A jelölt ingatlanok telekhatáráig új PE-TØ40-es csőbeállásokat kell építeni. A 
terven jelölt gáz védősávban óvatos kézi földmunkával kutatógödrök készítése szükséges.  
A terven jelölt nyomvonal érinti a HRSZ 1613/41, és a HRSZ 1613/40-es számú telkeket, ame-
lyek jelenleg még magántulajdonban vannak, viszont a szabályozási terv szerint önkormány-
zati közterület felosztásba kerül majd. 

5.6. Optikai kábelek behúzása, elhelyezése: 

A kiépített csövek egyikébe Fve B optikai kábel húzandó. Az átmeneti kötések kijelölt helyein 
(N1 szekrények) 15-15m kábeltartalékot kell elhelyezni, a későbbi kábelkötések elkészítésé-
hez. 
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5.7. Alépítmény építés általános előírások: 

A vonatkozó Magyar Telekom előírásokat be kell tartani. 
Az LPE csöveknek a PVC csövekre előírt mechanikai védelmet kell biztosítani. Az LPE cső hajlí-
tási sugara 3 m-nél kisebb nem lehet. Az LPE csöveket 10cm homokágyra vagy rostált földre 
kell hullámzásmentesen lefektetni. Az LPE csöveket csak szabványos toldó elemmel szabad 
toldani. 
 
A műanyagcsöveket 2 cső felett műanyag bevonatú, min. 1,5 mm átmérőjű huzallal maxi-
mum 1 m-enként kötegelni kell. 
A PVC alépítmény lejtését biztosítani kell, vízzsák nem maradhat a szekrények között. 
A műanyagcsövek íves vezetésénél az íves szakaszokat be kell betonálni úgy, hogy a beton a 
csövek felett és mellett legalább 5 cm vastag legyen és a betonálás az íves szakaszok egye-
neshez csatlakozó részein az egyenes szakaszra legalább 50 cm-el túlnyúljon. 
Íves szakaszokon a 110/24/I jelű csövet alkalmazzuk. 
Az alkalmazható PVC cső hossza egyenes és íves szakaszokon 0,5 - 6.0 m. 0,5 m-nél rövidebb 
csődarabokat beépíteni nem szabad! Az egyenes cső 6m-es gyártási hosszakban készül, kar-
mantyúkkal, melyek segítségével ragasztóval rögzítendőek egymáshoz a csődarabok. 
Földvisszatöltésre a csövekkel érintkező részeknél max. 10 mm szemcsenagyságú rostált ta-
lajt, vagy homokot kell használni. Jelzőszalagot a legfelső cső felett 30cm távolságra kell elhe-
lyezni. 
A műanyagcső felett a visszatöltött talajt 30 cm vastagságig óvatosan, csak kézzel szabad tö-
möríteni, könnyű döngölő eszközzel. Nehéz döngölőt, vagy talajtömörítő gépet csak a 30 cm 
előtömörítés után szabad alkalmazni. 
A műanyagcsöveket a szekrényekbe történő becsatlakozás során 0,5 m hosszan be kell beto-
nozni. A csövek egymástól mért távolsága 3 cm-nél kevesebb nem lehet.  
A kapubejárók alatt elvezetett csöveket betonba kell ágyazni, a beton minősége nem lehet B-
140/30-asnál rosszabb, a cső oldalain és tetején a beton vastagsága 5 cm-nél nem lehet ke-
vesebb. Az utak alatt a csövek felső alkotójáig fel kell tölteni az árkot rostált földdel, homok-
kal, kézi döngölő eszközzel szabad csak tömöríteni, utána vasbeton védőlemez készítendő B-
200/30-as minőségben 10 cm vastagságban. 
Fektetési mélység: 
• Két azonos magassági ponton lévő szekrény között: a szekrények közötti távolság fe-
léig a nyomvonal magassága emelkedő, 0,15% mértékben. Ez átlagos 100m-es szekrények 
közötti távolságot számítva, 50m * 0,15% = 7,5cm. Tehát a szekrények közötti távolság felé-
nél van legmagasabban a nyomvonal, itt a munkaárok alja 62cm, a szekrények közelében 
70cm mélyen van. 
• Két különböző magassági ponton lévő szekrény között, ha a különbség legalább 8cm: 
a szekrények között a csövek lejtését az alacsonyabban lévő szekrény felé kell biztosítani, a 
munkaárok alja a két szekrény között 70cm mélyen van. 
 
A csőnyílásokat szabályszerűen tömíteni kell. 

 
 

A munkálatok során a közút burkolati részét nem lehet igénybe venni semmilyen módon, ott 
anyagot, szemetet tárolni tilos. A munkavégzés során, az árkon túli zöldsávot kell igénybe 
venni. 
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 Kapcsolattartó: 

Magyar Telekom Nyrt.: Buday László +36 1 462 1588 

5.8. Burkolatlan utak, földutak, kisebb árkok keresztezése: 

 
A földutak, burkolt utak, kisebb árkok valamint az egyes ingatlanok előtti kapubehajtók keresz-
tezésénél a kiépítendő PE-T 40 csövek védelmére PE-T 110/P6 védőcsövet terveztünk fektetni - 
az út alatt keresztezendő közművek helyzetétől függően -  minimum 0,9 m mélyen. 
A jelzett területeken a keresztezést nyíltárkos földmunkával terveztük.  
A földutak keresztezésénél a várható útépítés miatt a tervezett védőcsövet - a közműhelyzet 
is figyelembe véve – olyan mélységben kell átvezetni, hogy a végleges útszerkezet kialakítása 
során is meglegyen a minimális takarás! 
Az úttestet és környezetét az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani, árok esetében 
a szabad vízfolyást a munkálatok alatt is folyamatosan biztosítani kell. 

 

5.9. Szerelési utasítások, műszaki és technológiai előírások: 

 
A tervezés során figyelembe vett, a kivitelezés során betartandó műszaki feltételeket és tech-
nológiai utasításokat az alábbiakban felsoroljuk. 
Külön felhívjuk a figyelmet a műszaki, technológiai követelmények mellett az utasítások mun-
kavédelmi, környezetvédelmi előírásainak maradéktalan betartására. 
MSZ 151-6. Erősáramú szabadvezeték. 
117 Kliens informatikai biztonság 
128 Hálózatok műszaki átadás-átvételéről 
143 Az üzleti információk védelme 
184 A vezetékes hálózatépítési, tervezési és dokumentálási egységtételek alkalmazásáról 
261 Beruházás a vezetékes hálózati technológia területén 
266  Egységes közműnyilvántartással kapcsolatos feladatok. 
267 Vezetékes távközlő hálózatok mennyiségi nyilvántartása 
268 Vezetékes távközlő hálózatok nyilvántartó rendszereinek kezelési előírásai (ReKoD, 
DNS-WFM, MAP-WFM, ODNY) 
362 E-adattárolás és adattovábbítás 
390  Vagyonvédelem 
402 A Magyar Telekom tűzvédelmi szabályzata 
404 A Magyar Telekom Csoport fenntarthatósági működésének szabályozásáról, a részt-
vevők felelőségi hatásköréről. 
508 Távközlési, informatikai berendezések tápellátási interfészeinek követelményei. 
520  Alépítmény-hálózatok bővítése 
522 Útmutató szélessávú elérési hálózatok kiviteli tervezéséhez 
529 Magyar Telekom munkavédelmi szabályzata 
533 Beruházás átvételi vizsgálatok 
580 A hálózatos kiegészítő egységtételek engedélyezéséről 
582 Az idegen tulajdonú ingatlanokon elhelyezett nyomvonalas hírközlési építmények 
használati jogának bejegyeztetésével kapcsolatos teendőkről. 
586 A kábelrendezőkben (MDF) alkalmazott túlfeszültség és túláramvédelem 
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587 A vezetékes távközlési hálózat berendezései által a 48V névleges feszültségű megsza-
kításmentes egyenáramú áramellátó rendszerekkel szemben támasztott követelmények 
590 A kábelalépítményben munkát végzők veszélyes légtér elleni védelméről 
602 A ReKoD és az AkaR rendszer egységes üzemeltetési rendjéről 
614 A FLEX-COM, FRAME-FLEX és DATEX-P szolgáltatásokat megvalósító fejlesztési és be-
ruházási folyamatok 
660 Információbiztonsági incidensek menedzselése 
671 FNT szakterületi felelőségi körébe tartozó távközlési célú helyiségek területgazdálko-
dási rendje. 
673 Berendezések telepítéséhez szükséges kiviteli tervek készítése, tartalma 
678 Magasban végzett munkák munkabiztonsági követelményei 
793 Vezetékes hálózatépítési munkák anyagbiztosítási és elszámolási rendszere 
801 Vezetékes technológiai utasítások. 
861 A távközlési hálózatokban alkalmazott belső és külső megszakító létesítmények biz-
tonsági zárásáról, valamint azok kulcsainak kezeléséről. 
868 A Munkavédelmi Szabályzat végrehajtásáról az FNT Üzemeltetés és fenntartási igaz-
gatóságon belül 
876 A távközlési és áramellátó berendezések létesítményhatárának meghatározásáról és 
a létesítményhatáron történő együttműködésről. 
897 Távközlési szervek SAP informatikai rendszerben nyilvántartott készletei visszáru fo-
lyamata 
997 Propángáz beszerzése, szállítása és tárolása 
1018 Az optikai elérési (Access) hálózatra vonatkozó technológiai irányelvek 
1070 A DVB-S szolgáltatás létesítésének és hibaelhárításának rendje 
1179 Kábeltelevíziós hálózaton nyújtott szolgáltatások hibaelhárítási rendje 
1183 Létesítési és hálózatbővítési folyamatok koaxiális hálózaton 
1268 Hálózatos műszaki ellenőri tevékenység szabályozása 
MSZ-09-40.0038:1989 PVC-ÚT csövek minőségi követelményeiről 
MSZ 17-101-39 Távközlési fogalmak. Hálózat- és berendezés védelem 
MSZ 13200-2 Számítási és mérési módszerek 
MSZ 17128-1, -2, -3 Távközlési hálózatok védettségéről 
MSZ 17-214 Föld alatti és föld feletti távközlési vezetékek földelési előírásai 
MSZ 17-203-4 Vezetékes távközlési hálózatok és a kiszolgáló személyzet védelme a villamosí-
tott vasútvonalak és a nagyfeszültségű hálózat indukáló hatásai ellen 
MSZ 17-222 Távközlési hálózatok légköri túlfeszültségekkel szembeni védelmére alkalma-
zott védőeszközök 
MSZ 17200-6/2002 Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai 
6. rész: erősáramú kábelek és szabadvezetékek, villámhárító berendezések, földelési rendsze-
rek 
MSZ 13200-1 Távközlési összeköttetések védelme nagyfeszültségű hálózat káros hatásai ellen. 
A befolyásolás fogalmai és megengedett értékei 
1997. évi LXXVIII. Törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről 
29/1999. (X.6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről és 
ennek módosítása {14/2013 (IX.25) NMHH rendelete} 
164/2003. (X.18.) Korm. rend. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kö-
telezettségekről (bontási hulladékok tárolása és szállítása) 
103/2006. (IV.28.) Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kap-
csolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól 
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244/2006. (XII.05.) Korm. rend. Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői 
szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 
9/2008 ÖTM rendelet Országos Tűzvédelmi szabályzat 
8/2012, (I.26.) NMHH rendelet Az elektronikus hírközlési építményekről 

- 191/2009 (IX.15.) Korm. rend. Az építőipari kivitelezési tevékenységről 
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6. ÁLTALÁNOS VÉDELMI FEJEZETEK  

 

6.1. Munka és egészségvédelmi fejezet 

 
- Villamos, valamint a hírközlő berendezések és hálózatok létesítési, bővítési, javítási és karban-

tartási munkáit úgy kell megszervezni és végezni, hogy a dolgozó vagy más személyek testi ép-
ségét ne veszélyeztesse. 

- Idegen üzemben, vagy annak területén végzett munkáknál még a helyi adottságokat figyelem-
bevevő kiegészítő utasításokat, illetve előírásokat is be kell tartani. 

- Minden dolgozó csak azt a munkát végezheti, amellyel megbízták. A dolgozókat a munkájukkal 
kapcsolatos veszélyekre, a veszélyek elhárítására, a védőintézkedések megtételére és a védő-
berendezések használatára ki kell oktatni. 

- Feszültség-közelben végzett munkához, felügyelet ellátásához mindig eggyel több dolgozót kell 
kiküldeni, mint ahányan dolgoznak. Ha valakit áramütés és baleset ér, késedelem nélkül meg 
kell kezdeni az elsősegélynyújtást, mesterséges lélegeztetést, illetve szívmasszázst kell alkal-
mazni. 

- Orvosi utasítás nélkül az áramütöttet két-három órán belül nem szabad elszállítani, mert még 
abban az esetben is pihenésre van szüksége, ha eszméletét nem vesztette el. 

- A kézi szerszámok, amelyek csak törpefeszültségűek lehetnek, mindig jó minőségűek legyenek; 
kopott, hibás szerszámot haladéktalanul ki kell selejtezni. Különös gondot kell fordítani a létrák, 
szükség szerinti állványozások épségének ellenőrzésére. Különleges testhelyzetet igénylő mun-
kavégzőket váltani kell.  

- A kábelhúzásnál és szerelésnél (aknák, szekrényeknél) fokozott figyelmet kell fordítani a mun-
kavégzéssel kapcsolatos gázérzékelésekre (gázszivárgást és gázszintet folyamatosan érzékelő 
műszerrel). 

- A behúzásnál ellenőrizni kell a munka megkezdése előtt a segédeszközök épségét és a munka-
terület biztonságos körülhatárolását. Gondoskodni kell továbbá a kábeldobok biztonságos szál-
lításáról, mozgatásáról és tárolásáról. 

- Minden munkahelyen legyen teljes tartalmú, szükség szerint kiegészített, feltöltött mentődo-
boz. Villanyszerelői munkához tartalmát egészítsük ki ammóniapárnával (ájulttal való szagolta-
tásra) és égési sebekre alkalmas kenőccsel. 

- Gondoskodni kell, a munka jellege szerint szükséges és külön előírt védőfelszerelésről (pl. fe-
szültségkémlelő). 

- Használatbavétel előtt, meg kell győződni a védőfelszerelés kifogástalan állapotáról.  
- Az egyéni védőfelszerelést a dolgozó maga köteles karbantartani és annak állapotát is ellen-

őrizni. 
- A legkisebb balesetet is azonnal jelenteni kell a szerelésvezetőnek és a baleset tényét, idejét, az 

ellátás módját a balesetvédelmi naplóban rögzíteni kell.  
- A vésésekből eredő áramütéses balesetek megelőzésére a feltételezhető elektromos vezeték 

nyomvonalát - külön szakterv alapján - figyelembe kell venni. 
- Felsővezeték-tartó oszlopon munkát végezni csak a vontatási feszültség kikapcsolása után, a 

szakasz mindkét végének földelése mellett szabad. Az üzemeltető belső utasításaiban előírt 
egyeztetéseket el kell végezni. 

- Oszlopon dolgozni csak kifogástalan állapotú mászó övvel szabad. A pályán és annak közelében 
végzett munkánál a narancssárga figyelemfelkeltő védőmellényt és sapkát viselni kell. 
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- A tervezés során figyelembe vettük és mérlegeltünk továbbá minden olyan körülményt, ami a 
biztonságos munkavégzésre kihathat.  

- Az elkészült létesítménynek az építés során minden munkafázisnak meg kell felelnie a bizton-
sági követelményeknek és a biztonságos munkavégzés minden feltételének. 

- A megépült rendszerre vonatkozó munkavédelmi minősítésnek, valamint az általános munka-
védelmi előírásoknak való megfelelést ellenőrizni szükséges és erről jegyzőkönyvet kell felven-
ni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell továbbá az ellenőrzés során mért vagy tapasztalt jellem-
zőket és értékeket. 

A tervezés során figyelembe vett legfontosabb jogszabályok: 
 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól; 
- 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről; 
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határérté-

kek megállapításáról; 
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM ren-

delettel egységes szerkezetben; 
- 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményei-

nek minimális szintjéről; 
- 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről. 
- Csak olyan eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal szabad dolgozni, amelyek a biztonságtechni-

kai előírásoknak megfelelnek, erről a tényről a Felelős Műszaki vezetőnek minden nap meg kell 
győződnie.  

- A dolgozók közül egy személynek vizsgázott elsősegély nyújtónak kell lennie. A munkaterületen 
a dolgozok létszámának megfelelő méretű mentőládát kell tartani, melyet, ha szükséges ki kell 
egészíteni további elsősegély anyagokkal. A mentőládában el kell helyezni a legközelebbi első-
segélynyújtó hely, orvosi rendelő vagy kórház címét, elérhetőségét. 

- A Felelős Műszaki Vezető köteles a munkát biztonságos módon megszervezni, szükséges lét-
számról, szerszámról, eszközökről gondoskodni, ellenőrizni a munkavédelmi berendezések, fel-
szerelések használatát valamint a munkavédelmi utasítások betartását. 

 
Földmunka munkavédelmi szabályok 

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

veteli 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 tulaj-
donosát értesíteni kell.  

- Az rajzon szereplő közmű helyzetet fenntartással kell kezelni, annak pontos bemérése előtt. A 
kutató gödröket csak óvatos kézi földmunkával szabad végezni. A tervben előirt szakfelügyele-
teket 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 ép-
ségét, állékonyságát munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell. Az árok egyik oldalán köz-
lekedő 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 őrzéséről. A terület lő-

szermentesítéséig munkát végezni az érintett területen tilos.  
- Közmű elzáró csapok illetve közmű szerelvények hozzáférhetőségét nem lehet korlátozni. 
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- A tűzcsapok megközelítését folyamatosan biztosítani kell. 
- Régészeti anyag feltárása esetén munkát fel kell függeszteni és értesíteni kell az illetékes régé-

szeti hatóságot. 
- Gépek üzemeltetését csak az adott gépre kioktatott, jogosultsággal rendelkező és kezelésével 

megbízott személy végezheti. 
- A munkaterületet megfelelően kell korláttal körbevenni. 
- A munkaterület kialakítását a jóváhagyott forgalomtechnikai tervszerinti, vagy annak hiányá-

ban a 3/2001.(I.31) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák korlátozásai és forgalombiz-
tonsági követelményeiről (4/2001.(I.31.) KÖVIM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és kö-
vetelményeiről vagy a KRESZ szabályai szerint kell kialakítani. A táblákat és korlátbakokat eldő-
lés ellen rögzíteni kell. Ha szükséges éjszakára a munkahelyet ki kell világítani. Az anyagok szál-
lítása a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével történjen. 

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

Alépítményben végzett munkák munkavédelmi szabályai 
 

- A távközlési alépítményt, szekrényt, aknát, mindaddig veszélyes légtérnek kell tekinteni, míg el-
lenkezőjéről meg nem győződtünk. Leszállás előtt minden esetben méréssel kell meggyőződ-
nünk a légtér veszélytelenségéről. Munkavégzés alatt folyamatos gázmérést kell végezni. A 
gázmérést végző eszköznek érvényes hitelesítéssel kell rendelkeznie.  

- A megengedettnél nagyobb gázkoncentráció észleléséről a Gázműveket értesíteni kell.  
- A gázveszéllyel kapcsolatos intézkedéseket rögzíteni kell az építési naplóban 
- Az alépítményeken csak olyan fedőlap helyezhető el, amely lehetőséget biztosít az előzetes 

gázmérésre. 
- A fedőlapokat csak a rendszeresített emelőeszközzel, az emelés munkavédelmi szabályait figye-

lembe véve (18 év feletti egészséges férfi max. 50 kg) szabad kinyitni. A kinyitáshoz szikrát oko-
zó eszközt tilos igénybe venni. A nyitott alépítményt a forgalom elől el kell zárni. Az alépít-
ményben dolgozni csak felügyelettel szabad.  

- A 2 méternél mélyebb alépítménynél, a menekülésre alkalmas emelő szerkezetet kell alkal-
mazni. Alépítmény fal áttörésénél meg kell győződni arról, hogy a falba vagy mögötte eltakart 
közművezeték nincs-e. Minden bevezető csőnyílást, áttörést víz és gázzáró tömítéssel el kell 
tömíteni. A csőnyílástömítő anyagnak meg kell felelnie a magasabb tűzveszélyességi osztályba 
sorolt helyiség, vagy épület előírásainak! 

 
Kábelek építésénél végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
- 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 rendelkeznie. 
 

Földfeletti hálózat építésénél végzett munkák munkavédelmi szabályai 
 

- Oszlopállításnál megfelelő létszámról kell gondoskodni (max 50 kg/fő); 
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- Egyéni védőeszközök védőbakancs, hosszúnadrág, hosszú ujjú kabát, védősisak, mászó öv vagy 
zuhanás gátló használata kötelező; 

- Az oszlopok állékonyságáról minden esetben meg kell győződni!; 
- Oszlopra való feljutáshoz az előirt védőfelszerelést még a földön állva kell felvenni; 
- Oszlopra mászóvassal, speciális létrával vagy emelőkosárral lehet feljutni; 
- Emelőkosarat csak annak használatára kiképzett, engedéllyel rendelkező, megbízott személy 

kezelheti, az emelőkosárban, csak ilyen személy tartózkodhat; 
- Idegen tulajdonú oszlopokon csak a tulajdonos engedélyével lehet munkát végezni, ha szüksé-

ges feszültség mentesíteni kell; 
- Idegen tulajdonú oszlopsoron a „ zuhanás gátló ” használata kötelező; 
- Ha létráról történik a munkavégzés, akkor a létrát elmozdulás ellen rögzíteni kell. 

 
Az oszlopsoron szeles, viharos időben munkát végezni TILOS! 

 
 

Optikai kábelhálózat építésénél, szerelésénél betartandó munkavédelmi szabályok 
 

- Az optikai kábelek a kábelköpeny megbontása nélkül különösebb óvórendszabályokat, hagyo-
mányos elektromos biztonságtechnikai óvórendszabályok figyelembevételét nem igényli. 
Amennyiben az üzemelő kábel kábelköpeny megsérül, különös óvórendszabályok vonatkoznak 
rá, mert az adatátviteli hordozó lézerfény a bőrre és a szemre egyaránt veszélyes. Az új optikai 
kábelek építésénél, azok elvágásánál, óvatosan kell eljárni, mert a fényvezető szálak esetleges 
sérüléséből, töréséből és ezeknek a bőrfelületbe vagy a szembe történő bejutásának megelőzé-
se miatt védőruhát, védőkesztyűt és a szem védelmére zárt védőszemüveget kell használni. A 
keletkezett szálhulladékot zárt rendszerű gyűjtőben kell összegyűjteni, azt telephelyen a kijelölt 
tárolóba kell elhelyezni. A szálhulladékot erre feljogosított hulladékkezelőnek égetésre át kell 
adni. 

- A fényvezető kábelek szerelésénél alkalmazott egyes mérőműszerek lézerforrása nagyobb le-
het a kábelbe bocsájtott üzemi teljesítménynél. Hibaelhárítást vagy üzemelő kábelek átkötését 
csak üzemszünet keretén belül lehet elvégezni, melynek munkálatai előtt meg kell győződni ar-
ról, hogy a végberendezés ki van kapcsolva, a fényvezető szálba lézerfény nem jut be. Erről a 
munka irányítójának kell meggyőződnie és csak az ő utasítására kezdhető meg a szerelés, a le-
kapcsolást végző személy nevét, és a lekapcsolás idejét az építési naplóban kell rögzíteni. 

- Az általános előírásokon túl a fényvezető rendszerekkel dolgozó személyek feltétlenül be kell 
tartani néhány alapvető szabályt. Mindig meg kell győződni a lézerfény kikapcsolásáról! 

- Nem szabad a szálba, vagy a nyitott konnektorra a szál tengelyének irányából nézni! 
- A fényvezető szál hegesztésénél a hegesztőkészülék kezelési utasítását pontosan be kell tarta-

ni! Fényvezető szál mérésénél nem látható fény lép ki, mely az emberi szemre és bőrfelületre 
veszélyes lehet ezért a száltengelybe belenézni szigorúan TILOS!. A betartandó biztonsági tá-
volság a szem védelme érdekében 100 mm, a bőr védelme érdekében 10 mm. Védőkesztyű és 
védőszemüveg használata kötelező! 

- Fényvezető kábeleken és berendezésein jól látható helyen „ LÉZERVESZÉLY ” feliratú szabvány 
méretű figyelmeztető táblákat kell elhelyezni. Bizonytalan eredetű kábelt és berendezést gon-
dosan meg kell vizsgálni a munkakezdés előtt. 

- A szál előkészítése, törése és kötése igen gondos munkát igényel. Vigyázni kell, hogy az üveg-
szál ne sértse meg a bőrt, ill. ne fúródjon be a bőrbe. Védőszemüveg használata kötelező, a 
bőrbe befúródott üvegszál darabkát orvossal kell kivetetni. 
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- A szerelési környezetet gondosan kell kialakítani, fényvezető szál hegesztésénél keletkezett 
szál- és kábelhulladékot össze kell gyűjteni, zárt rendszerű dobozban kell tárolni, azt veszélyes 
hulladékként kell kezelni és a veszélyes hulladék kezelés előírásainak megfelelően, a hulladék 
kezelőnek égetésre át kell adni. 

- Optikai kábelek szerelését csak az arra kiképzett személy, személyek végezhetik, akik a munká-
val kapcsolatos balesetvédelmi oktatásokat elsajátították. A kábelek behúzását a kábelre vo-
natkozó előírások szerint, az abban előírt hajlítási sugár betartásával lehet végezni.  

- A szerelési munka megkezdését csak a munkairányító utasítására lehet megkezdeni. 
- A kábelek szerelésénél alkalmazott mérést a mérőműszer használati utasításában megadottak 

szerint kell használni, a kilépő lézerfény irányába nézni TILOS! 
 

Elektromos hálózatok megközelítése 
 

Tekintettel arra, hogy a tervezett nyomvonalak megközelíti az erősáramú elektromos hálózatot 
az építési munkálatok megkezdése előtt 15 nappal szakfelügyeletet kell kérni az ELMŰ regioná-
lis központjától, a kezelői hozzájárulásban foglaltak szerint. 
 

A kábelfektetési munkákat a visszatakarás előtt ugyancsak be kell jelenteni. 
 

Az elektromos hálózat megközelítésekor az alábbiak betartása szükséges: 
- Az építés során a földkitermelést kézi földmunkával kell végezni (gépi földmunkavégzés tilos!) –

kutatógödör ásással megkutatva a nyomvonalat-, ugyanis a  
- közművek, így az erősáramú földkábelek is, az alaptérképen feltüntetettől eltérően helyezked-

hetnek el. Ez esetben a kábel pontos helyét meg kell határozni. 
- Az erősáramú kábeleket a távközlési kábelekkel merőlegesen, védőcsöves védelemmel kell ke-

resztezni. 
- Párhuzamos haladás esetén a védőcsöveket az erősáramú kábelek fölött elhelyezni tilos. Pár-

huzamos haladásnál a távközlési alépítmény csövei és az erősáramú kábel közé elválasztó tég-
lát kell helyezni. 

- Az erősáramú kábel és a létesítendő távközlési alépítmény között minimális 50 cm védőtávol-
ságnak (mely elválasztó téglasor használata mellett lehetséges, egyébként a minimális védőtá-
volság 1m) minden esetben meg kell lennie! Amennyiben ez nem tartható párhuzamos hala-
dásnál, akkor azt keresztezésként kell kezelni. 

- Az erősáramú jelzőtéglákat a kitermelt talajtól és burkolat-törmeléktől elkülönítve kell tárolni, 
mivel azokat a munkaárok visszatemetése során az eredeti helyükre kell elhelyezni. Az erős-
áramú kábelek környezetében a talaj kitermelését fokozott figyelemmel kell elvégezni, meg-
előzve a kábelek rongálását és a személyi sérülések bekövetkezését. 

- Az erősáramú kábeleket a kivitelezés alatt védelembe kell helyezni a következőképpen: a feltá-
rást követően egy M160 keresztmetszetű, hosszában felhasított PVC védőcső darabban kell el-
helyezni a kábeleket. Alulról történő keresztezés esetén a munkagödör felett átfektetett, kellő 
teherbírással rendelkező deszkapallóra kell felfüggeszteni a hasított csőben elhelyezett elekt-
romos kábeleket. A kábelek biztonságba helyezése után a földkitermelés folytatható. 

- A hálózat keresztezésénél a kábeleket UNIVOLT160 összepattintható védőcsővel kell ellátni. 
(gerincvezetéknél és leágazó bekötéseknél egyaránt.) 

- Öntöttvas kötésekhez nem szabad hozzányúlni, sem felfüggeszteni, sem alátámasztani, mert 
felrobbanhatnak! Amennyiben ilyent találnak a keresztezés környezetében, a munkálatokat le 
kell állítani és a 06-40-38-38-38-as hibabejelentő telefonszámon értesíteni az áramszolgáltatót. 

- A munkaárok visszatemetése előtt a fenti fax-számon ELMŰ szemlét kell kérni. 



Beruházó: Magyar Telekom Nyrt. 
 H-1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 
Tervező:  metALCOM ZRt. 
 H-1107 Budapest, Fogadó utca 4. 
 

 

MCF 001/17 Madárhegy – GPON optikai hálózat 2. ütem  
Kiviteli terv, műszaki leírás 

Verzió: 2018.04.04. v 01 23 

- A távközlési alépítmény csöveinek lefektetése után a munkagödröt homokkal kell feltölteni. Az 
alépítmény csövei és az erősáramú kábel közé elválasztó téglákat kell elhelyezni a keresztszel-
vényeken feltüntetett módon. A távközlési csövek fölött 30 cm-re veszélyt jelző szalagot kell 
elhelyezni „hírközlő kábel” felirattal. Amennyiben ez a távolság nem tartható, úgy az erősára-
mú kábelek jelzőtéglái felett kell átvezetni a jelzőszalagot. A munkagödröt folytatólagosan ho-
mokkal kell feltölteni az erősáramú kábelek jelzőtégláinak eredeti szintjéig. A jelzőtéglák visz-
szahelyezése után további homokágy réteg után a munkagödör az eredeti (rostált) talaj vissza-
töltésével feltölthető. 

- Az egyes rétegek tömörítését fokozott óvatossággal kell végezni.  
- Amennyiben a megvalósítás során a kivitelező bármilyen rendellenességet tapasztal (hiányzó 

eá. kábeljelző téglák, korábbi sérülések nyomai a kábel köpenyén stb.) vagy építés során kábel-
rongálás történne, azt haladéktalanul jelezni kell az a Beruházó felé.  

- A kivitelezés során elkorlátozás alkalmazásával kell biztosítani a baleset- és zavarmentes gyalo-
gos közlekedést a gyalogjáró területén végzett munkálatok során. 

- Az esetleges útátvágás során félszélességű átvágással biztosítani kell a forgalom lebonyolítha-
tóságát. A műanyag csövek fölött jelzőszalag lefektetése szükséges. 

- A kitermelt talaj deponálásakor, a földtárolók kialakításakor szintén figyelembe kell venni a köz-
lekedés zavartalanságának biztosítását. 

 
A munkavégzés során szigorúan betartandó jogszabályok: 
 

- 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes ren-
delkezéseinek végrehajtásáról; 

- 14/2004. (IV.9.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi kö-
vetelményeinek minimális szintjéről; 

- 18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségé-
nek tanúsításáról; 

- 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a Közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási Forgalombiztonsági 
Szabályzat kiadásáról; 

- 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról; 
- MSZ 14399–80 Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások munkavédelmi kö-

vetelményei; 
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési folyama-

tok 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 betartani nem lehet, a munkát le kell állítani és a tervezővel il-

letve a Megrendelővel a kapcsolatot fel kell venni. 
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6.2. Környezetvédelmi, tájvédelmi, hulladékgazdálkodási, e-közmű, minőségbiztosítási 

fejezet 

 
A kivitelezés során az alábbi szabályok különös gonddal betartandók: 
 

- Tervünket a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével készítettük. A tervezett építési 
technológia nem szennyezi a környezetet. A tervezett távközlési létesítmény önmagában sem a 
környezetre, sem a vele dolgozókra káros hatással nincs. Az építési munkák során pedig a tech-
nológiai előírások betartásával kell megakadályozni a káros hatások bekövetkezését. 

- A tervezett nyomvonalakat a környezet kímélésének szem előtt tartásával választottuk ki. Gépi 
munkáknál el kell kerülni az olajszennyeződések keletkezését. Gépi bontási munkák a zajhatás 
miatt csak a nappali órákban végezhetők. 

- A hálózat fejlesztésében, tervezésében, kivitelezésében, üzemeltetésében és nyilvántartásában 
résztvevők alapvető feladata az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok alapján kidolgozott minő-
ség,- és környezet politikai célok betartása.  

- Munkaterületen anyagot, földet tárolni csak úgy szabad, hogy a csapadékvíz természetes elfo-
lyása biztosított legyen. Ennek érdekében az összefolyókat csak úgy szabad letakarni, hogy föld, 
törmelék ne juthasson be, de a csapadékvíz eltávozhasson. Ezért kiemelt útszegélyek mellett 
tárolt föld alatt (vaspallóval, műanyagcsővel) csapadék továbbvezető csatornát kell kialakítani. 

- Építés során minden környezetre ártalmas anyagot biztonságosan kell tárolni, későbbi elszállí-
tásáról gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat csatornába, nyílt vízfolyásba, valamint a terüle-
ten kiönteni, kiszórni tilos! 

- Optikai hálózatok építése során az optikai száltörmeléket arra megfelelő helyen kell tárolni, il-
letve elhelyezni, mivel veszélyes hulladéknak minősül! 

- Szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az ne veszélyeztesse a szállítá-
si útvonalat és környezetét. 

- A kivitelező részéről szigorúan betartandók a szakhatóságok és közműtulajdonosok e tárgyra 
vonatkozó előírásai. 

- Fokozott figyelemmel kell lenni “A termőföldről ...” szóló törvény rendelkezéseire. A törvény 
szerint gondoskodni szükséges a talajfelszín alatti munkák esetében a termőréteg megmenté-
séről, a talajépítést megelőző szerkezetének visszaállításáról. 

- A kivitelezés során talált muzeális értékeket az illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni 
szükséges.  
A további munkaütemezésről ilyen esetben a felelős beruházó és az illetékes múzeum szakem-
bere által tartott konzultációt követően történjen döntés. 

- A beruházással összefüggő bontási munkálatok elvégzésére a felelős tervező külön felhívja a ki-
vitelező figyelmét. 
 
Terv szerinti kivitelezés esetén a környezetben károsodás nem keletkezik, környezetvédelmi 
óvintézkedésekre nincs szükség. A munkavégzés során észlelt minden olyan rendellenesség el-
len, amelynek környezetszennyeződési, vagy környezetkárosító hatása van, hatékonyan fel kell 
lépni. 
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- Munkaterületen anyagot, földet tárolni csak úgy szabad, hogy a csapadékvíz természetes lefo-

lyása biztosított legyen. A csapadékvíz összefolyókat csak úgy szabad letakarni, hogy föld, tör-
melék bele ne kerüljön, de a csapadékvíz abba akadálytalanul belejusson. Meg kell akadályozni, 
hogy az esőzések során a kitermelt földet a víz a lefolyókba behordja. A munkaterületet úgy 
kell kialakítani, úgy lehet otthagyni, hogy ezeket a feltételeket biztosítani kell. A kiemelt szegé-
lyek melletti és csapadékvíz elvezetésére szolgáló helyeket vaspalló takarással, ideiglenes csö-
vek lefektetésével kell kialakítani. Meg kell akadályozni azt is, hogy a csapadékvíz a nyitott 
munkaárokba kerüljön; 

- Építés során minden környezetre káros anyagot biztonságosan kell tárolni. Hálózatépítésnél ve-
szélyes anyag a nem beépített telített sós oszlop és ennek hulladéka, az optikai kábel, olajok 
zsírok. Különösen veszélyes az optikai kábel hulladék, az optikai szálhulladék az ólom kábel és 
hulladéka; 

- A kivitelezők részéről szigorúan betartandók a szakhatóságok tárgyi előírásai. 
Figyelembe kell venni a 1994. évi LV. Törvényt és a módosításáról szóló 2007. évi CXXIV tör-
vényt, a termőföldről a, 70. § szerint gondoskodni szükséges a talajszint alatti munkák eseté-
ben a termőréteg megmentéséről 
A munkaárkok közelében lévő fákat és egyéb építményeket deszkavédelemmel kell megvéde-
ni. A földmunkavégzés során az 5 cm-nél vastagabb gyökereket elvágni nem szabad. 

- Élő fát engedély nélkül kivágni nem szabad; 
- Árok, munkagödör betemetése előtt mindig meg kell győződni, hogy nem-e esett bele kisállat, 

hüllő; 
- Az alkalmazott gépeknek teljesíteni kell a környezetvédelmi előírásokat. Olajfolyás, üzemanyag 

szivárgás a munkaterületen nem megengedett! 
 

Környezet- és örökségvédelem: 
 

Tervünket a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével készítettük. A tervezett építési 
technológia nem szennyezi a környezetet. A tervezett távközlési létesítmény önmagában sem a 
környezetre, sem a vele dolgozókra káros hatással nincs. Az építési munkák során pedig a 
technológiai előírások betartásával kell megakadályozni a káros hatások bekövetkezését. 
A tervezett nyomvonalakat a környezet kímélésének szem előtt tartásával választottuk ki. Gépi 
munkáknál el kell kerülni az olajszennyeződések keletkezését. Gépi bontási munkák a zajhatás 
miatt csak a nappali órákban végezhetők. 
A hálózat fejlesztésében, tervezésében, kivitelezésében, üzemeltetésében és nyilvántartásában 
résztvevők alapvető feladata az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok alapján kidolgozott mi-
nőség,- és környezet politikai célok betartása.  
A Magyar Telekom Nyrt. ISO 14001 szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási rend-
szert működtet, amelyet folyamatosan fejleszt. Az országos hatályú rendelkezések célja, hogy 
az építés során a környezetben a lehető legkisebb kár keletkezzen. A felelős tervező ennek biz-
tosítására hívja fel a legnyomatékosabban a kivitelező figyelmét. 
Ezek alapján betartandóak a következők: 
• Munkaterületen anyagot, földet tárolni csak úgy szabad, hogy a csapadékvíz természetes el-
folyása biztosított legyen. Ennek érdekében az összefolyókat csak úgy szabad letakarni, hogy 
föld, törmelék ne juthasson be, de a csapadékvíz eltávozhasson. Ezért kiemelt útszegélyek mel-
lett tárolt föld alatt (vaspallóval, műanyagcsővel) csapadék továbbvezető csatornát kell kialakí-
tani. 
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• Építés során minden környezetre ártalmas anyagot biztonságosan kell tárolni, későbbi elszál-
lításáról gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat csatornába, nyílt vízfolyásba, valamint a terüle-
ten kiönteni, kiszórni tilos! 
• Optikai hálózatok építése során az optikai száltörmeléket arra megfelelő helyen kell tárolni, 
illetve elhelyezni, mivel veszélyes hulladéknak minősül! 
• Szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az ne veszélyeztesse a szállí-
tási útvonalat és környezetét. 
• A kivitelező részéről szigorúan betartandók a szakhatóságok és közműtulajdonosok e tárgyra 
vonatkozó előírásai. 
• Fokozott figyelemmel kell lenni “A termőföldről ...” szóló törvény rendelkezéseire. A törvény 
szerint gondoskodni szükséges a talajfelszín alatti munkák esetében a termőréteg megmenté-
séről, a talajépítést megelőző szerkezetének visszaállításáról. 
• A kivitelezés során talált muzeális értékeket az illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni 
szükséges.  
A további munkaütemezésről ilyen esetben a felelős beruházó és az illetékes múzeum szakem-
bere által tartott konzultációt követően történjen döntés. 
• A beruházással összefüggő bontási munkálatok elvégzésére a felelős tervező külön felhívja a 
kivitelező figyelmét. 
 
Terv szerinti kivitelezés esetén a környezetben károsodás nem keletkezik, környezetvédelmi 
óvintézkedésekre nincs szükség. A munkavégzés során észlelt minden olyan rendellenesség el-
len, amelynek környezetszennyeződési, vagy környezetkárosító hatása van, hatékonyan fel kell 
lépni. 
 
Környeztet- és örökségvédelemmel kapcsolatos egyéb szabványok, törvények: 
 
- MSZ 20379:1999 Természetvédelem. Nyomvonalas létesítmények és műtárgyaik tájba illesz-
tése védett természeti területeken; 
- 1994. évi LV. törvény (különösen 70.§) “A termőföldről.”; 
- 1995. évi LIII. Törvény Környezet védelmének általános szabálya; 
- 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzé-
sének feltételeiről; 
- 440/2012. (XII.29.) kormányrendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszol-
gáltatási kötelezettségekről; 
- 191/2009. korm. rend. 5. sz. mell. Építési hulladék nyilvántartó lap az építési tevékenység so-
rán keletkező hulladékhoz; 
- 2012. évi XL. tv. a kulturális örökség védelméről szóló 2011 évi LXIV tv. módosításáról; 
- 80/2012. (XII.28.) BM. rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításá-
ról; 
- 395/2012. (XII.20.) korm. rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról. 

  



Beruházó: Magyar Telekom Nyrt. 
 H-1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 
Tervező:  metALCOM ZRt. 
 H-1107 Budapest, Fogadó utca 4. 
 

 

MCF 001/17 Madárhegy – GPON optikai hálózat 2. ütem  
Kiviteli terv, műszaki leírás 

Verzió: 2018.04.04. v 01 27 

 

6.3. Tűzvédelmi fejezet 

- Munkavégzés során is alapvetően e két rendelet előírásait kell szigorúan betartani. Minden tűz- 
és robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani csak az idevonatkozó biztonsági előírások szigo-
rú betartása mellett szabad; 

- Zárt, idegen munkaterületeken (gyárak, üzemek) az odavonatkozó rendeleteket, helyi utasítá-
sokat be kell tartani; 

- Gyúlékony tűz- és robbanásveszélyes anyagokat a tűzveszélyességi fokozatnak megfelelően kell 
szállítani, raktározni, tárolni és felhasználni. Tárolás és raktározás során az erre vonatkozó álta-
lános tűzvédelmi előírásokat kell alkalmazni; 

- Zárt területen tűz- és robbanásveszély anyaggal történő munkavégzés esetén a folyamatos 
szellőztetést természetes vagy mesterséges úton biztosítani kell. Telephelyeken, anyagtárolás-
nál a közlekedési, kiürítési és menekülési utakat biztosítani kell; 

- Amennyiben a területen gázcső hálózat található, a megszakító létesítményekben gáz jelenlé-
tére kell számítani. Az alépítmény hálózat, különösképpen a megszakító létesítmények mind-
addig veszélyes légtérnek minősülnek, amíg az ellenkezőjéről méréssel meg nem győződtünk; 

- Minden olyan csőnyílást, mely bevezető cső-gáz és vízzáró tömítéssel kell ellátni még ideiglene-
sen is; 

- Az épületen belüli hálózatépítéseknél (bevezetések, felszálló hálózatok) a 28/2011. (IX. 6.) BM 
rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 127. Épületgépészeti és villamos vezetékek be-
építése fejezete előírja, hogy „a falon vagy födémen átvezetett épületgépészeti és épületvilla-
mossági vezetékek átvezetési helyein a nyílásokat tűzgátló tömítéssel kell ellátni, amelyek tűz-
állósági határértéke legyen azonos a szerkezetre előírt tűzállósági határértékkel.” 

- A megszakító létesítményekben a nyílt láng használata TILOS! 
- A motoros kisgépek, egyéb robbanómotoros gépek üzemanyagát a rá vonatkozó előírás szerint 

kell kezelni, tárolni; 
- Földmunkavégzés során talált robbanószerkezeteket tilos eltávolítani. A munkát le kell állítani 

és az illetékes HM szolgálatot értesíteni kell. A munkaterületet körül kell korlátozni és őrzéséről 
gondoskodni kell a mentesítő alakulat megérkezéséig. A területen további műszeres kutató-
munkát kell végezni; 

- A munkahelyen a dolgozókat rendszeres tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást 
csak tűzvédelmi vizsgával rendelkező dolgozó végezheti. 

 
Tűzesetet utólag is jelenteni kell. 

 
Tűzvédelemmel kapcsolatos egyéb szabványok, törvények, rendeletek: 

 
- MSZ 1040-6:1998 Tűzoltó készülékek. A hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése és javítása; 
- MSZ HD 60364:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések; 
- MSZE 595:2009 (1)(3)(5-9) Építmények tűzvédelme; 
- 1996. Évi XXXI. Törvény III. fejezet A magánszemélyek, a jogi személyek, valamint a magán- és 

jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tűzvédelemmel és műszaki 
mentéssel kapcsolatos feladata; 

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet  2015.03.05-től  az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat; 
- 259/2011. (XII.7.)korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a 

tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról. 
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Minőségbiztosítás: 
Az alkalmazott anyagoknak minőségi bizonylattal ellátottaknak kell lenniük. Az építtető minőségbiz-
tosítási előírásai minden esetben betartandóak. A munkafolyamatoknak dokumentáltnak kell lenni-
ük. A kivitelező cég minőségbiztosítási politikájának összhangban kell lennie az építtetőjével. 
 
E-közmű: 
A beruházás folyamán a nyomvonalak nyitott állapotában kell a geodéziai felméréseket elvégezni. 
(3/1979. ÉVM utasítás) .A munka befejeztével, az E-közmű rendszerbe az adatok feltöltendőek. 
 
Kivitelező kötelességei: 
 

- A hírközlési hálózatépítések kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások figyelembevéte-
lével készülnek, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is figyelembe kell venni.; 

- A különleges a szokásostól eltérő építési technológiát a terv tartalmazza; 
- Az egyes munkafolyamatokra a rá vonatkozó technológiai utasításokban részletesen ismerte-

tésre kerülnek az elvégzendő tevékenységek, azok helyes sorrendje, minőségi előírásai, az el-
végzéshez szükséges létszám, szerszámok, alkalmazott anyagok, azok minőségi követelményei, 
a munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint 
környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményei is; 

- Ezek ismerete nélkül a hálózatépítés csökkent műszaki színvonalon valósulhat meg, esetleg az 
üzemeltetéséből adódóan a környezetre veszélyes és káros hatással lehet.  

- A hírközlési hálózatépítési és szerelési munkálatokat csak olyan kivitelező végezheti, akinek a 
191/2009 (IX.15) kormányrendelet 12. § (1) alapján, a tevékenységi körében ez szerepel, vég-
zéséhez megfelelő minősítéssel, kellő szakemberrel, gépesítéssel rendelkezik és a kivitelezés 
során a 1997. évi LXXVIII. Törvényben foglaltakat betartja.; 

- A Kivitelezőnek foglalkoztatni kell olyan Felelős Műszaki Vezetőt, aki a 266/2013. (VII.1.) KR. 
szerinti, a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott, szakági felelős műszaki vezetői érvényes igazo-
lással rendelkezik és a munkálatokat teljes jogosultsággal irányítja; 

- Az építési napló (e-napló) megnyitása, rendelkezésre bocsátása az építtető feladata.; 
- A kivitelező kötelessége az építési napló vezetése; 
- Építési napló nélkül munkavégzés nem kezdhető meg és nem folytatható; 
- Az építési napló vezetésével megbízhatja a felelős műszaki vezetőt; 
- Az építési naplóba történő bejegyzés a társaság nevében tett nyilatkozatnak minősül, ezért a 

naplóbejegyzést csak a társaság képviseletére jogosult személy teheti meg. A gazdasági társa-
ságokról szóló 2006. évi IV. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében ez a személy a vezető tiszt-
ségviselő. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a gazdasági társaság képvise-
leti joggal ruházza fel munkavállalóit az ügyek meghatározott csoportjára nézve – akár az építé-
si napló vezetésére is. 
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Felelős Műszaki Vezető kötelességei: 
 

- A Felelős Műszaki Vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles oktatást tarta-
ni, az oktatás tényét az építési naplóban rögzíteni. 

- Zárt munkaterületen a telephely üzemeltető vagy a Generál kivitelező Munkavédelmi Koordi-
nátorának utasításait be kell tartani. 

- A Felelős Műszaki vezető a munkacsapat létszámát úgy alakítsa ki, hogy az egyrészt igazodjon a 
munkaművelet elvégzéséhez szükséges létszámhoz és személyi feltételekhez, másrészt elégítse 
ki a biztonságos és hatékony munkavégzés feltételét is. 

- A munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszerelések és eszközök használata kötelező, 
melyeknek biztosítása a Munkaadó és a Felelős Műszaki Vezető feladata. 

- Az érintett közművek nyilatkozatai és engedélyei, az engedélyező hatóságok (önkormányzatok 
és szakhatóságok) hozzájárulási nyilatkozatai, engedélyei tartalmazhatnak olyan kikötéseket, 
melyeket a kivitelezéskor figyelembe kell venni. Ennek megismerése céljából a kivitelező ezeket 
gondosan tanulmányozza át és a kikötéseket a vonatkozó előírásokat a kivitelezéskor vegye fi-
gyelembe, tartsa be. 

 
A kiviteli tervtől eltérni csak az Építtető és a Tervező előzetes engedélyével és az építési naplóban 
vagy annak mellékletét képező dokumentáció alapján lehet.  
 
A felelős műszaki vezető feladatai munkakezdés előtt: 
 

- a munkaterület átadás–átvételi eljárást összehívni; 
- szakfelügyeletet megrendelni; 
- munkavégzést a felügyeleti Hatóságnak bejelenteni; 
- az építéshez szükséges anyagokat biztosítani, az esetlegesen szükséges alvállalkozók, szakkivi-

telezők munkáját ütemtervben összehangolni, meghatározni; 
- Ha szükséges munka és tűzvédelmi oktatást tartani; 
- Az Építési napló meglétét ellenőrizni; 
- Az Építési naplót megbízás esetén vezetni. 

 
A felelős műszaki vezető feladatai munkavégzés alatt: 
 

- a kivitelezést a jóváhagyott kiviteli tervnek és a munkaterület átadás–átvétel alkalmával az épí-
tési naplóba vagy külön jegyzőkönyvbe felvettek alapján az érvényes technológiai utasítások-
nak a munkára készített és a Műszaki Ellenőr által elfogadott Technológiai Utasítás (TU) és Min-
tavételi és Minősítési Terv (MMT) alapján megfelelően végeztetni; 

- a munkálatokat úgy szervezni és végezni, hogy a kivitelezés biztonságos munkakörülmények 
megteremtésével a dolgozók, és a környezet veszélyeztetése nélkül folyamatosan a lehető leg-
rövidebb időn belül befejeződjön; 

- a Generál kivitelezővel a kapcsolatot folyamatosan fenntartani; 
- a Megrendelővel a kapcsolatot folyamatosan tartani, az előírt munkaütemtervben meghatáro-

zottakat betartani. Ha ez akadályba ütközik, akkor arról őt értesíteni; 
- az építés naplót folyamatosan vezetni; 
- a munkaterületet rendezett biztonságos állapotban fenntartani; 
- Földalatti közművezetékek megközelítése, védelme; 
- A nyitott munkaárokban a közművédelemről gondoskodni; 
- A nyomvonalat folyamatos nyíltárkos geodéziai felméréssel dokumentálni;  
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- Az esetlegesen bekövetkező különleges eseményekkor: (baleset, rongáláskor a Kivitelező köte-
les az Üzemeltetőt, a Mérnököt, a Megrendelőt valamint a hibaelhárítással kapcsolatban eljáró 
Szervezet értesíteni. A terület műszaki mentését megkezdeni. 

 

A felelős műszaki vezető feladatai munkavégzés után: 
 

- az építési naplót lezárni; 
- az átadási dokumentációt elkészíteni; 
- az átadás – átvételi eljárás időpontjáról az érintetteket írásban értesíteni; 
- Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozatot tenni. 

 

A munkavégzés során szigorúan betartandó jogszabályok. 
 

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről; 
- 1997. évi LXXVIII törvény az épített környezet alakításáról és védelméről; 
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről; 
- 1995. évi LIII. Törvény a Környezetvédelemről; 
- 1994. évi LV. Törvény és a módosításáról szóló 2007. évi CXXIV törvény a termőföld védelmé-

ről; 
- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról; 
- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről; 
- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről; 
- 2012. évi CLXXV törvény a hulladékgazdálkodásról; 
- 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről; 
- 2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

(KET); 
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról;  
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről;  
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 
- 1996. évi XXXI. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, mentésről 

és a tűzoltóságról; 
- 343/2006 (XII.25.) kormányrendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésé-

ről és működési feltételeiről; 
- 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről; 
- 14/2013 (IX.25.) NMHH rendelet Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az 

elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról; 
- 291/2007 (X.31.) kormányrendelet az építésfelügyeleti tevékenységről; 
- 7/2002 (XII.20.) IHM rendelet a távközlési építmények építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásról; 
- 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő 

szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és 
módosításáról; 

- 245/2006 (XII:05.) kormányrendelet az építésügyi bírságról; 
- 4/2002 (II.20.) SzCsM-Eüm rendelet A munkahelyeken és az építési folyamatok során betartan-

dó munkavédelmi előírások; 
- 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 

minimális szintjéről; 
- 65/1999 (XII.22.) Eüm rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz hasz-

nálatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről;  
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- 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizs-

gáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól; 
- 238/2005 (X.25.) kormányrendelet az építésfelügyeleti bírságról; 
- 5/2011 (X.06.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igaz-

gatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról; 
- 8/2012 (I.26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas épít-

ményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről; 
- 107/2013 (IV.5.) kormányrendelet a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosításáról; 
- 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet az egyes nyomvonal jellegű 

építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről; 
- 440/2012 (XII.29.) kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatá-

si kötelezettségről; 
- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról; 
- 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról; 
- 30/1996. (XII.6.) BM r. a tűzvédelmi szabályzat készítéséről; 
- 26/2004.(VI.11.) BM r. az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőr-

ző és tanúsító szervezetek kijelöléséről; 
- 6/2007.(III.13.) ÖTM r., a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályozásáról; 
- 12/2007.(IV.25.) ÖTM r. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról; 
- 27/2009.(X.29.) ÖTM r. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörök-

ről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga; 
- 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesí-

tésének részletes; 
- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és el-

lenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról; 
- 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről; 
- 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet a levegő védelméről; 
- 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelmények-

ről; 
- 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzé-

sének feltételeiről; 
- 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes sza-

bályairól szóló; 
- 72/2013. (VIII.28.) VM rendelet a hulladékjegyzékről; 
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM e. rendelet, A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról; 
- 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályai-

ról; 
- 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendelte-

tésű területekről; 
- 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-

lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sa-
játos. 
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7. MELLÉKLETEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Közműegyeztetések jegyzéke és közműegyeztetési 

jegyzőkönyvek, üzemeltetői nyilatkozatok: 
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7.2. Érintett Ingatlanok jegyzéke 
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7.3. Tulajdonosi, közterület- és közútkezelői hozzájárulások 
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8. Költségvetés, anyagszükségleti kimutatás 
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