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I. Előzmények 
 
FŐMTERV ZRt. a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 
tárgyi munkára 2017 –ben, kiírt közbeszerzési eljárásán nyert el a tárgyi munkát. 
A tervezési feladat az útfelújításához szükséges kivitelezésre alkalmas teljes körű, minden 
szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építéshez szükséges 
engedélyek, jóváhagyások megszerzése. Útépítési beavatkozások esetén minden szükséges 
szakági tervet el kell készíteni (forgalomtechnikai terv, építés alatti forgalomtechnikai terv, 
közmű szakági tervek, az esetleges kiváltásokkal, jelzőberendezés és jelzéstechnikai terv, 
zöldterület rendezési, favédelmi és fakivágási-pótlási terv, valamint egy olyan terv elkészítése, 
amely egységes szerkezetben mutatja a föld alatt és föld fölött elhelyezkedő közműveket és 
tartozékait, az út tartozékait valamint a fák, zöldterületek elhelyezkedését) és az azokhoz 
szükséges jóváhagyásokat be kell szerezni. Az útépítési és a szakági tervek szerinti tervezett 
beavatkozásra el kell készíteni a méret és mennyiség kimutatást, és az árazatlan valamint az 
árazott költségvetés kiírását.  
A feladat: 
- Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése – a műszaki diszpozíció, a Megrendelői 
észrevételek és az építési engedélyben előírtak figyelembevételével.  

- A megvalósításhoz szükséges összes engedély és hozzájárulás megszerzése.  

- Jóváhagyott és engedéllyel rendelkező tervek alapján a kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlatkérési dokumentáció műszaki 
köteteinek összeállítása.  

- A hozzájárulásokban, jóváhagyásokban és engedélyekben foglalt előírásokat, módosítási 
igényeket át kell vezetni a tervekben, költségvetési kiírásokban.  
A tervezési határ a címtől eltérően a Menyecske utcát is tartalmazza a Neszmélyi út és a 
Balatoni úti csomópont közt. Hossz-szelvény II. 0+000, és 0+095 szelvények közt. 
 
Út meglévő állapot: 
 

A Péterhegyi út tulajdonosa a 11. kerületi Önkormányzat, kezelője a Budapest Közút Zrt. 
Tömegközlekedési útvonal. 

Az út a lakótelep kiépítéskor kerül kialakításra, a kornak megfelelő 
burkolattechnológiával. 

Erős B200-as betonalapon két rétegű aszfaltburkolat. AB 12 és K 20 jelű. Ezek az 
aszfaltok elsősorban a bitumentartalmuk elöregedése révén kezdtek egyre jobban töredezni. A 
folyamatot az időközben készülő közműépítések is befolyásolták, kialakult a heterogén útalap 
és útpályaszerkezet. A Neszmélyi úton a vízelvezetés megoldott, víznyelőkkel és csatornával. 

A burkolat helyenként akár kézzel is megbontható, a felső aszfaltréteg darabosan elvált 
az alatta lévő rétegtől. A burkolatot az üzemeltető folyamatosan kátyuzza. (legutóbbi 
közműbontást követően 2017 októberben készült egy darabon kopóréteg javítás) 

A Péterhegyi úton nincsen csapadékvíz elvezetés, nincsen csatorna, nincsen víznyelő. 
A csapadék a mélyebb területekre elfolyik és elszikkad. 
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A kijelölt gyalogos átkelő helyek kialakítása eltérő. Van a kor igényeit kielégítő, 
biztonságosnak mondható, középszigetes, taktilis jelzésekkel, sárga alapú KRESZ táblával is 
ellátott, van piros alapszínnel készült és van hagyományos kialakítású. 

A Péterhegyi úton Önkormányzati beruházásban betonelemes parkolók készültek. 
A Dél Budai tehermentesítő útnál a buszmegállópár szintén betonelemes kialakítású.  
A meglévő állapotról részletes burkolattechnológiai feltárást készített 2017 októberben 

a RODCONT Kft. A feltárás feldolgozása és eredményei korábban a megbízó felé leszállításra  
került.  

 
Út tervezett állapot: 
 

Kiindulási alap a megbízói kiíráson kívül, hogy a meglévő rossz állapotú út burkolatát 
ismét tartós minőségű szerkezetre cserélni. A zöldterületeket megóvni, lehetőleg nem igénybe 
venni, fakivágást kerülni, vagy minimalizálni. 

A megváltozott forgalmi igényeknek megfelelően a csomópontokat korrigálni. 
A megváltozott gyalogos forgalmi igényeket követni, a szükséges taktilis jelzéseket 

kihelyezni és mozgáskorlátozottak számára az átjárhatóságot biztosítani. 
A fentiekhez szükséges forgalomtechnikai módosításokat útburkolat és járda építéssel le 

kell követni. 
 

Jelen dokumentáció a 6.2 Hírközlés UPC Kft. hálózat kötet kiviteli tervét tartalmazza. 
 

Az egyes feladatrészekre az alábbi szakági munkák készültek el engedély terv szinten: 

1.1   kötet   ÚTÉPÍTÉS 
1.2   kötet   BURKOLATTECHNOLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY 
2.     kötet   FORGALOMTECHNIKA 
30.   kötet   KÖZMŰ GENPLAN 
31.   kötet   VÍZVEZETÉK KIVÁLTÁS 
33.   kötet   CSATORNA 
6.1   kötet   HÍRKÖZLÉS M.TELEKOM 
6.2   kötet   HÍRKÖZLÉS UPC 
6.3   kötet   HÍRKÖZLÉS M.TELEKOM ZÁRTCÉLÚ 
7.     kötet   GEOTECHNIKA 

 

I./a. Geodéziai felmérés 

Jelen terv kidolgozásához használt alaptérképen a magassági adatok Balti alapszintre 
vonatkoznak, az alkalmazott koordinátarendszer EOV vetületi rendszerben értendő. 
 

I./b. Egyeztetések 

A tervezett útépítési munkálatokkal kapcsolatosan szükségessé váló közműkiváltások elvi 
megoldásait egyes szolgáltatókkal egyeztettük.  
Az egyeztetésekről készült emlékeztetőket a műszaki leíráshoz mellékeljük. 
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II. Közműhelyzet 
A dokumentációhoz a közterületi közmű és közműjellegű vezetékek adatait, illetve a tervezett 
beruházásra vonatkozó nyilatkozatokat az alább felsorolt szolgáltatóktól szereztük be: 
– Fővárosi Vízművek Zrt. 
– FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. 
– Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
– FŐTÁV Távhőszolgáltató Zrt. 
– ELMŰ Hálózati Kft. Hálózatdokumentációs Osztály 
– ELMŰ Hálózati Kft. Távközlési Osztály 
– ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési Osztály 
– ELMŰ Hálózati Kft. Távvezetéki Osztály 
– Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 
– Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 
– BKV Zrt.  
– Budapest Közút Zrt. 
– SWARCO Traffic Hungária Kft. 
– Siemens Forgalomirányítás 
– Antenna Hungária Zrt. 
– *GTS Hungary Kft. /Megvásárolta a Magyar Telekom Nyrt.~ már MT hálózat/ 
– DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
– Invitech Solution 
– Invitel Technokom 
– Magyar Telekom Nyrt. 
– MVM NET Zrt.  
– MAVIR Zrt. 
– NSN TraffiCOM Kft. 
– UPC Magyarország Kft. 
– Novotron Informatikai Zrt. 
– FGSZ Földgázszállító Zrt. 
– MOL Nyrt. 

 
A terv a meglévő közművek adatait a szolgáltatók nyilvántartása alapján tartalmazza, melyeket 
a helyszínen fellelhető közművekre vonatkozó adatok alapján, szükség esetén pontosítottunk. 
A szolgáltatók nyilvántartásában szereplő adatok tájékoztató jellegűek. A közműgenerálterv a 
vezetékeket olyan részletességgel ábrázolja, amennyire az M=1:500 méretarány megengedi.  
A különböző közműszolgáltatók nyilvántartásai alapján, egyes szakaszokon a meglévő 
vezetékek nyomvonala bizonytalan, illetve az adatszolgáltatások és a helyszíni felmérés 
esetenként ellentmondásokat mutatnak. Ezen szakaszokat a helyszínrajzokon bizonytalan 
nyomvonalként ábrázoltuk. Légvezetékeket a helyszínrajzokon nem ábrázoltunk. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ELMŰ Nyrt. kábelnyomvonalait a legfrissebb hivatalos 
adatszolgáltatás szerint, digitális nyomvonalas kapcsolási rajz alapján ábrázoltuk. A szolgáltató 
a korábbi 1:500 léptékű szakági adatszolgáltatását egy ideje nem frissíti tovább, azonban a 
legújabb digitális adatszolgáltatás alapján a vezetékek helyének pontos feltüntetése nem 
lehetséges. A tervezési területen bárhol előfordulhat, hogy a közműhelyszínrajzon jelölttől 
eltérő helyen húzódnak az ELMŰ kábelek. 
Az egyesített közműhelyszínrajz meglévő és tervezett közművek kitűzésére nem alkalmas, az 
alapján kivitelezési munka nem végezhető. 
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II./a. Távközlési hálózatok  

Közműegyeztetési-, adatbeszerzési céllal az ismert távközlési szolgáltatók, hálózat-tulajdonosok 
az egyesített közműhelyszínrajz elkészítéséhez megkeresésre kerültek. 
A távközlési szolgáltatók nyomvonalát a genplán tartalmazza. 
Már most felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilvántartás adatai tájékoztató jellegűek, azokat a 
kivitelezés megkezdése előtt szakfelügyelet jelenlétében kézi földmunka végzéssel készített 
kutató árkokkal pontosítani kell. 
A hálózat tulajdonosok által biztosított (beérkezett) adatszolgáltatások, és a helyszíni bejáráson 
észleltek szerint a tervezett építési területen az alábbi szolgáltatók/hálózat tulajdonosok 
rendelkeznek saját, önálló nyomvonalú hírközlési hálózattal: 
 

- Magyar Telekom Nyrt. 
- DIGI Távközlési Kft.  
- UPC Távközlési Kft.  

 
A távközlési hálózatok jellemzően PVC/KPE/LPE műanyagcsöves alépítményben épített 
kábelhálózatok, de megtalálhatóak a területen a közvetlenül a földbe fektetett (Magyar 
Telekom Nyrt.) hírközlési kábelek is. 
A területen meglévő távközlési hálózatok jellemzően saját építésű hálózatok, de jelentős 
mértékben más szolgáltatók által épített, azoktól, illetve jogutódiaktól megvásárolt 
alépítményben létesített, üzemeltetett távközlés hálózatok (MT, DIGI, UPC) is megtalálhatóak. 
Az egyes hálózattulajdonosok alépítményében más, „idegen” szolgáltatók/hálózattulajdonosok 
kábelei üzemel(het)nek, illetve rendelkezhetnek un. szálpárbérlettel. 
A közműüzemeltetők által biztosított adatok a közműgenplánon feltüntetésre kerültek. Tervező 
néhány szolgáltatónál eltéréseket tapasztalt, e szolgáltatóktól (Magyar Telekom; DIGI; UPC) az 
adatszolgáltatás pontosítása részben megtörtént, kiegészítése, pontosítása a kiviteli 
tervkészítés során folyamatos volt. 
A kivitelezési munkák megkezdése előtt, a szakfelügyelet jelenlétében, óvatos kézi 
földmunkával történő feltárással a pontos nyomvonalakat ki kell tűzni az érintett területeken, 
az újonnan tervezett útterületek, vágányterület által érintett, keresztezett nyomvonalú 
alépítmények fektetési mélységéről, ill. a felette meglévő takarás valós mértékéről meg kell 
bizonyosodni! 
 
Meglévő, érintett hálózatok: 
 

Magyar Telekom Nyrt. hálózat 
A Magyar Telekom Nyrt. (MT) kiterjedt -szinte a teljes munkaterületen megtalálható- 
alépítményes, és kisebb volumenű földkábel, ill. kisebb csőszámmal kiépített szekrényes 
hálózattal.  
 

UPC Kft.    hálózatok 
A UPC Kft. kisebb csőszámmal kiépített szekrényes hálózattal rendelkezik a Péterhegyi út 
részen és kisebb volunemben a Neszmélyi úton. 
 
 
 



 

 

7/35 

DIGI Kft.    hálózatok 
A DIGI Kft. kisebb csőszámmal kiépített szekrényes hálózattal rendelkezik a Neszmélyi út 78-56. 
közötti részen.  
Jelen útépítési részt nem érint. 
 
III. UPC Kft. hálózat 

III./a. Meglévő állapot 

A meglévő állapot a II./a. pont alatt került ismertetésre. 

III./b. Tervezett állapot 

A UPC Kft. hálózatát illetően a kivitelezéssel a UPC Kft.-t kell majd megbízni! 
 

A projekt által tervezett átépítésekkel érintett hálózatrészeket, az építési munkák megkezdése 
előtt - szükség szerint - biztonságba kell helyezni, vagy ki kell váltani, illetve bizonyos 
átépítéseket (pl. a meglévő/megmaradó megszakító műtárgyak fedlapjainak, födémjeinek 
szintbehelyezését a tervezettburkolat építésekkel organizálva) lehet elvégezni. 
 
Az érintett hálózatok kiváltása/biztonságba helyezése, átépítése során az alábbi általános 
szempontok figyelembe vételével kell eljárni:  
 
- az alépítmények csövei – hosszirányban –, valamint a megszakító létesítmények 

(szekrények/aknák) a tervezett út alatt (gépjármű forgalomnak kitett helyen) nem 
maradhatnak 

- a kiváltott hálózatnak az eredeti funkciókat maradéktalanul be kell töltenie 
- a kiváltott hálózatnak biztosítania kell az eredeti cső-, ill. átviteli kapacitásokat  
- a kiváltott hálózat elektromos és mechanikai paraméterei az eredeti hálózaténál rosszabbak 

nem lehetnek 
- az optikai kábele(ke)n új kötéspont ne létesüljön, így a csillapítás viszonyok ne változzanak  
- a kiváltás során –az elkerülhetetlen esetek kivételével – üzemszünet nem lehet 
- a területen történő egyéb közműkiváltásokkal megfelelő összhangban kell lennie  
- a területen a történő egyéb műtárgy és közműépítéshez, kiváltásokhoz a szükséges hely, 

rendelkezésre álljon 
- az útépítések során várható földmunkák, a területen mozgó munkagépek a kiváltó hálózatot, 

ill. az üzemelő hálózatot annak kiváltásáig nem rongálhatják (nyomvonalválasztás, 
mechanikai védelem) 

- az út- és vágánykeresztezések lehetőség szerint úttengelyre merőleges nyomvonalakon 
történjenek. 

 
A meglévő megszakítókat a tervezett állapotnak és épülő burkolatoknak megfelelően, ahhoz 
igazítva szükség szerint szintbe kell helyezni. A szintbehelyezések keretcserékkel-, az 
oldalfalak/nyaktag visszabontásával történhetnek, jelentős átépítést igényelnek. Megbízói 
igény szerint ahhoz illeszkedő fedlapokkal kell ellátni. 
Jelentősebb szintváltozásoknál az alépítmény hálózatok vonali szakaszainak biztonságba 
helyezésére, vagy teljes kiváltására is szükség lehet. Szükség szerint az építés alatti ideiglenes, 
és végleges védelméről is gondoskodni kell. 
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A tervezett munkavégzéshez, az egyes építési fázisokhoz igazodás szükségessége miatt 
előfordulhat, hogy a hálózatok kiváltása csak több ütemben történhet! A kiviteli tervek 
készítése során, a megvalósíthatóság érdekében a szakági terveket egyeztetni szükséges! 
A gyakorlati tapasztalatok alapján a jellemző fektetési mélység a közvetlenül földbe fektetett 
kábelek, és a szekrényes alépítmény-hálózatok esetében 0,6 – 0,8 m, útkeresztezéseknél min. 
1,0-1,2 m, de a gyakorlat szerint ettől eltérő paraméterek is előfordulhatnak! 
Emiatt az érintett helyeken –szükség szerint- szakfelügyelet mellett, az érintett hálózat 
szakaszokat fel kell tárni. A takarás valós mélységéről meg kell győződni. Amennyiben kellő 
takarás nem áll rendelkezésre önálló vb. lemez elhelyezésére, úgy magát az útalapot kell 
vasalattal ellátni, vagy a hálózatot kell folyamatos üzemben tartás mellett süllyeszteni. Ez 
hosszabb feltárással, és/vagy meg megszakító szekrény ráépítésével megkönnyíthető. 
Amennyiben a süllyesztés így sem biztosítható, a hálózat kiváltása elkerülhetetlen. 
 
Alépítmény kiváltás: 
A tervezett útkorszerűsítés miatt a Péterhegyi út és a Neszmélyi út jelenlegi járdájában a 
meglévő alépítményt ki kell váltani, mivel az útszegély kitolódik a meglévő járda irányában és 
így az alépítmény az út alá kerülne. 

• A Neszmélyi utca 37. előtti 11A9612 N1 megszakító az útszegély módosítása 

miatt kikerül, a járdából ezért át kell helyezni.  

Ebből a megszakítóból m+2LPE/40 alépítmény indul jelenleg a Neszmélyi utca 
32. előtti 11A9611 N1 megszakítóig.  
Ezt az alépítményt a meglévő 11A9611 N1 meglévő és a 11A9612 N1 új 
megszakító között teljes hosszban ki kell váltani. 
A Neszmélyi út keresztezésénél az alépítmény csöveket vasbeton védelemmel 
kell ellátni. 

• A Péterhegyi út 42. előtti meglévő 11A9809 N1 megszakítótól a Péterhegyi út 

54. előtt építendő új N1 kell kiváltani a meglévő 3LPE40 alépítményt. 

A Péterhegyi út 42; 46; 48; 50. és 52. ingatlanokhoz jelenleg kiépített építeni az 
M/63 csöveket szintén át kell helyezni. 
A kiváltó 3LPE/40 alépítményt az új járdában kel kiépíteni. 
A meglévő 11A9809 N1 megszakítótól és az új N1 megszakítótól a Péterhegyi út 
42; 46; 48; 50. és 52. ingatlanokhoz ki kell építeni az új M/63 csöveket.  
Az utak keresztezésénél az alépítmény csöveket vasbeton védelemmel kell 
ellátni. 

A kiváltandó alépítmény szakaszban lévő megszakítókat el kell bontani és helyettük a kiváltó 
alépítmény szakaszon új megszakítókat kell építeni. 
 

Az üzemen kívül kerülő alépítmény szakasz bontás csak jelzett kábel kiváltások után 
végezhető! 

III./c. Optikai kábel kiváltás: 

Az alépítményben előfizetői koax és gerinc optikai kábelek vannak.  
Koax kábelek kiváltása 

A Neszmélyi út 32-nél  a meglévő útkeresztezésben jelenleg 1 db QR540 koax kábel 
halad. Az út két oldalán lévő N1 megszakítókban aktív és passzív eszközök és az azokról 
tovább menő kábelek helyezkednek el.  
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Az elbontásra váró megszakító esetében, ezen tovább menő, az épületeket ellátó koax 
kábeleket is cserélni/áthelyezni kell. 
A Péterhegyi úti kiváltás esetében a megszakító megmarad. A kiváltandó szakaszon 1db 
QR540 koax kábel és két optikai kábel halad.  
  

A koax kábelek áthelyezését, tervezését a UPC Kft. saját keretek között megoldja.  
A kábelek és szerelvényeik áthelyezéseit a UPC Kft. szintén saját keretek között megoldja 
szakkivitelezőivel, de a költségeket a beruházónak kell állnia. 
 
Optikai gerinc kábelek kiváltása 

Az Fve 12x8B optikai gerinc kábel viszonylata: Igmándi u. 14 előtti lévő 11A9801 sz. SZ2 
tip. megszakítótól a Péterhegyi út – Egér útnál lévő 11A9851 sz. N1 tip. megszakítóig 
tart 
Az Fve 2x12B optikai gerinc kábel viszonylata: Igmándi u. 14 előtti lévő 11A9801 sz. SZ2 
tip. megszakítótól a Péterhegyi út 2. előtt lévő 11A11501 sz. N2 tip. megszakítóig tart.  

 
Az optikai gerinc kábelek áthelyezését, tervezését Jelen kiviteli terv tartalmazza.  
 
A szekrényekben lévő összes kábelről gondoskodni kell, az élő kábeleket ki kell váltani, 
átterhelést követően el kell bontani, az üzemen kívüli kábeleket szintén el kell bontani. 
 
Kábelkiváltás előtti feladatok: 
 
A kábelkiváltások (szerelés) megkezdhetőségének feltételei: 
 

• A tervezett kábelkiváltás megkezdésének feltétele az alépítményes aktuális helyszínrajza 
szerinti építések elkészülte, 

• a kiváltó kábelek behúzása az alépítménybe, kiépítésük a végpontok (kötéspontok) 
között, 

• szakfelügyelet megrendelése, a UPV Kft.-vel (mint a hálózat tulajdonosával) történt 
előzetes egyeztetés megtörténjen. 
 

A kábel kiváltás az alábbi ütemezéssel végezhető: 

• a tervezett kiváltó kábel behúzása az előkészített alépítménybe,  

• a kábel lepárhuzamosítása, az átterhelés elvégzése 

• hálózat átterhelés befejezéséhez a párhuzamos kötéseket élő kötéssel kell egyenesbe 
kötni, a kötéseket véglegesen le kell zárni, 

• a párhuzamosítás elvégzése után az élő állomások vizsgálata, 

• a sikeres átterhelés elvégzése után a régi kábelt az alépítményből ki kell bontani. 
 

A kábelszereléseket csak a kiváltó kábelek teljes előkészítettsége után szabad megkezdeni! 
 

• Az Üzemeltetőt rendkívül szigorú szolgáltatási szerződések kötik.  

• Az üzemelő kábeleken élő összeköttetések miatt a kiváltásnál az átterhelést csak gondos 
előkészítést követően, előre egyeztetett időpontban lehetséges végrehajtani! 

• Kivitelezési munkák megkezdése előtt a felelős építésvezetőnek írásban az  
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• A kábeleket valamennyi megszakítóban névtáblákkal el kell látni. 

• A hálózat átterhelés megvalósítása csak leállási engedély birtokában lehetséges. 

• A kábeleket a szükséges, elkerülhetetlen üzemszünet minimalizálásával kell kiváltani. 

• Erről a felhasználókat értesíteni kell, a leállási engedélyt idejében meg kell kérni. 
 

A kábelek behúzását és szerelését, valamint az esetleges biztonságba helyezéseket csak a 
Magyar Telekom Nyrt. szakemberei végezhetik! 

 
Kábelek bontása 
A kiváltásra tervezett kábeleket csak a sikeres átterhelésüket követően lehet elbontani. Az 
üzemen kívül kerülő kábeleket el kell bontani.  
 

A kábelkiváltások, üzemen kívülre került kábelek elbontásának a feltétele az alépítmény 
elbonthatósága. Ezt követően történhet az alépítményes helyszínrajz szerint kiváltott 

csőszakasz elbontása. 
 
 
IV. Engedélyeztetés 
 
A terv készítésekor, az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus 
hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX.25.) NMHH 
rendelet a hatályos. 
Az engedélyeztetés, és kivitelezés során a mindenkor hatályos jogszabályok betartása kötelező. 
 
Jelen terv közműegyeztetése során, a közműkezelők/közműtulajdonosok által kiadott 
kapcsolódó nyilatkozataiban, előírásaikban foglaltakat, valamint az Engedélyezők és az Építtető 
előírásait maradéktalanul be kell tartani! 
 
V. Kivitelezési előírások 

V./a. Általános előírások 

A kivitelezési tevékenység jogszabályban meghatározott feltételekhez kötött. 

Építési tevékenység akkor végezhető, ha 

− Az építőipari kivitelezés az építési tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy gazdasági 
társaság – kivitelező – tevékenységi körében szerepel. 

− A kivitelezési tevékenységet névjegyzékbe vett olyan felelős műszaki vezető irányítja, aki a 
kivitelezővel tagsági, alkalmazotti vagy megbízotti jogviszonyban áll, és aki a kivitelezési 
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tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá a 
kivitelezési tevékenységet végzők felett közvetlen irányítási joggal rendelkezik. 

− A kivitelező és a felelős műszaki vezető rendelkezik kötelező szakmai felelősségbiztosítással 

− Az építőipari kivitelezési munkák tervezett megkezdését – jogszabályban meghatározott 
esetekben és módon – az építésfelügyeleti hatóságnak a kivitelezés tervezett megkezdése 
előtt 15 nappal az építtető bejelentette, és az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezési 
tevékenység megkezdését, végzését a bejelentéstől számított 15 napon belül nem tiltotta 
meg. 
 

Az építés helyszínén a következő feladatokat kell elvégezni az infrastrukturális beruházások 
megkezdése előtt: 

− Tervezett nyomvonal előzetes kitűzése – egyidejűleg geodéziai alappontok létesítése és 
rögzítése. 

− A meglévő közművek helyének és jelleggének felderítése (műszeres, kutatóárkos). 

− A nyomvonal menti építmények állagának rögzítése (későbbi vitás esetek miatt). 

− Az engedélyezési terv elkészítése óta bekövetkezett helyszíni változások felderítése. 

− A nyomvonal menti egyéb állagmegóvási feladatok elvégzése (fa, egyéb tartószerkezet 
védelem, stb.) 

− Tájékoztatási, információ közlési kötelem teljesítése (lakosság, forgalom, stb.) 

− Munkaterület lehatárolása, idegen személyek bejutásának megakadályozása 
 

Az építés ideje alatt az alábbi, kivitelezéshez kapcsolódó általános elveket kell betartani: 

− A közterületen végzett munkáknál során biztosítani kell a kommunális szolgáltatások 
zavartalanságát, a tűzoltás, beteg szállítás, életmentés feltételeit, a hétköznapi életvitel 
folyamatosságát és biztonságát. 

− A munkákat úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben 
veszélyeztesse, a gépek és berendezések környezetkímélők legyenek. A nehéz építőipari 
gépek negatív hatását (pl. zaj és porképződés) az emberek egészségére és az általános 
környezetre minimalizálni kell. 

 
Fontos tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint azokat a területeket, 
amelyeket az építés és az anyagszállítás érint. Az építő felel a munkaterület rendjének és 
átláthatóságának biztosításáért, a keletkezett hulladékok össze-gyűjtéséért, szelektálásáért, 
tárolásáért. 
A munkaterületen a következő dokumentációk meglétét kell biztosítani, az ellenőrző hatóság 
képviselőjének szükség esetén átadni: 
- Építési, környezetvédelmi engedélyek 
- Kiviteli tervek, műszaki leírás, technológiai utasítások 
- Munkavédelmi jegyzőkönyv 
- Építési napló 
- Minősítési dokumentációk 
 
Az építési napló, egy bizonyító erejű, az építkezés egészét dokumentáló tényeket, adatokat 
tartalmazó eseménynapló, okirat, a kivitelezés résztvevői között a hivatalos kapcsolattartás 
eszköze. 
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Az építési naplóban bejegyzéssel értesítik egymást a részletekről, a tudomásukra jutott, az 
építést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a szerződéses 
kötelezettségek szerződésszerű teljesítését befolyásolják. 
 
A 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról 
és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról – című kormányrendelet alapján az építési napló 
részei: 
 

− Címoldal (Tartalmazza az építkezés pontos megnevezését, illetve a napló által átfogott 
időtartamot, valamint a napló kötetszámát.) 

− Nyilvántartási rész (Építkezésre vonatkozó adatok) 

− Naplórész (napi munkavégzésre vonatkozó jelentések) 
 
Az építési napló vezetését a 290/2007. (X.31.) Kormányrendelet szabályozza. Az építési napló 
nyilvántartási részébe a kivitelező naponta az alábbi adatokat rögzíti: 
 

− Dátum 

− Időjárási viszonyok 

− Erőforrások (létszám, gép, szállítóeszköz, anyag) 

− Napi teljesítmény (végzett építés-szerelési munka) 

− Eseti bejegyzések (eltakarásra kerülő munkák, munkavégzést akadályozó körülmények, terv 
hibák, minőségi észrevételek, többlet- pótmunkák) 

− A munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg 
kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; 

− Meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a 
veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító 
hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; 

− Gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az esz-közök és 
berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; 

− Az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos 
tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; 

− Meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék 
tárolásának, elszállításának a szabályait; 

− Rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett 
elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák 
előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; 

− Biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési 
munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelem-
bevételével. 

 
Anyagkitermelés, aknaépítés, földalatti munkák, alagútépítés és földmunkák munkavédelmi 
előírásai: 
 

− Alkalmas dúcolások vagy megtámasztások használata; 
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− Személyek leesésével, anyagok vagy tárgyak lezuhanásával vagy a víz betörésével 
járó veszélyek megelőzése; 

− Valamennyi munkahelyen a megfelelő szellőztetési rendszer kialakításával és ezáltal olyan 
belélegezhető levegő biztosításával, amely nem káros vagy veszélyes az egészségre. 

− Annak lehetővé tételével, hogy a munkavállaló tűz kialakulásakor biztonságos helyre 
kimenthető legyen. 

 

V./b.  Földmunka 

A föld kiemelésénél, ha a körülmények engedik, a földet az árok egyik oldalára kell kitermelni.  
A földet úgy kell elhelyezni, hogy a csapadékvíz elfolyása biztosítva legyen. 
A burkolatbontásból származó anyagot, törmeléket minden esetben, a kitermelt földet szükség 
szerint el kell távolítani. 
Amennyiben a munkaárok nyitott marad a munkaidő után, akkor a munkaárok körül 1,2 m 
magasságban jelzőszalagot vagy védőkorlátot kell elhelyezni a gyalogosok, illetve a járművek 
biztonsága érdekében. 
Az építéshez szükséges árkoknál a beesési veszély miatt elkerítésről és az átközlekedő utak 
botlás - ill. billenő mentességéről gondoskodni kell. A provizóriumok szélessége, azok 
elhelyezésénél a szabad magasság tegye lehetővé a gyalogosok és járművek zavartalan 
közlekedését. 
A Kivitelező indokolt esetben köteles a kivitelezést megelőzően a meglévő vezetékek vízszintes 
és függőleges helyzetét valamint méretét kutatóárok létesítésével meghatározni. Gépi 
földmunka csak igazoltan közműmentes területen végezhető. 
 
Ha a munkaárokban vagy munkagödörben az építendő vezeték (műtárgy) mellett, felett 
és/vagy alatt üzemelő közművezetékek is vannak, akkor azok védelméről, szakszerű 
felfüggesztéséről gondoskodni kell és a vezeték tulajdonosától (kezelőjétől, üzemeltetőjétől) 
szakfelügyeletet kell kérni. 
 
Ha a munka gázvezetéket érint, vagy közelít meg, akkor a dohányzás és nyílt láng használata a 
munkaárokban vagy munkagödörben szigorúan tilos, gázszivárgás észlelése vagy gyanúja 
esetén a munkaterületet ki kell üríteni a gázszolgáltató azonnali értesítésén túlmenően. A hiba 
elhárításáig a munkát folytatni tilos. 
 
Ha a munka vízvezetéket érint, amelynek törése vagy egyéb meghibásodása a munkaterület 
elárasztását eredményezheti, akkor a munkaárok gyors elhagyásának feltételeiről (pl. legalább 
10 m-enként menekülést biztosító létra) gondoskodni kell. A vízvezeték meghibásodásáról a 
vízszolgáltatót értesíteni kell. A hiba elhárításáig a munkát folytatni tilos. 
 
Ha a munka, üzemelő egyesített rendszerű vagy szennyvízcsatornát érint és az a munkaárok 
felé szellőzhet, akkor a dohányzás és nyílt láng használata tilos. Nagyobb intenzitású záporok 
esetén a csatornanyomás alá kerülhet, ezért amíg a csatornanyomás alatt üzemel (különösen 
tégla- és kőfalazatú csatornáknál) tilos a munkavégzés 
 
Ha a kivitelezés során a kiviteli tervben nem szereplő, vagy egyértelműen nem azonosítható 
funkciójú (pl. holt, felhagyott vezeték) és tulajdonosú vezetéket találnak, akkor a számításba 
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vehető szolgáltatókat (tulajdonosokat, kezelőket, üzemeltetőket) haladéktalanul értesíteni kell. 
Bizonyítottan holt, felhagyott vezetéket megbontani és elbontani – az eredeti funkcióhoz 
tartozó biztonsági intézkedések megtétele mellett – csak fokozott figyelemmel szabad. 
 
Ha a munka, talajba fektetett üzemelő erősáramú kábelt érint, kábelvonal feltárását a 
jelzőszalag megjelenése után, vagy 40 cm mélységen túl, csákányozással vagy gépi feltárással 
végezni tilos! A további feltárást a legnagyobb körültekintéssel kell végezni, sértetlenségét 
szakszerű felfüggesztéssel és/vagy rendkívül gondos kézi földmunkával kell biztosítani. A 
feszültség közelében végzett munkák területén csak a feltétlenül szükséges számú dolgozó 
tartózkodjon, akiket a munkavégzéssel kapcsolatos tudnivalókra előzőleg kioktattak. 
 
Az egyéni védőfelszerelések használatát meg kell követelni. 
 
Sérült kábel közelében a munkavégzés tilos. Erősáramú kábel meghibásodásáról, sérüléséről a 
szolgáltatót haladéktalanul értesíteni kell. A hiba elhárításáig a munkát folytatni tilos. 
 
Ha a munka, üzemelő távközlési, forgalomirányítási vagy egyéb azonosított funkciójú kábelt 
érint, akkor azok védelméről gondoskodni kell. Sérülésükről, meghibásodásukról a tulajdonost 
(kezelőt, üzemeltetőt) haladéktalanul értesíteni kell. 

V./c.  A nyomvonal mentén lévő építmények védelme 

A nyomvonal mentén lévő építmények, közművek és egyéb létesítmények stb. védelme 
érdekében a vonatkozó szabványok, munkavédelmi rendelkezések előírásait be kell tartani. 

V./d. Közművek keresztezése, megközelítése 

Különös figyelmet kell fordítani a 11/2009. (XII. 15.) MeHVM rendeletben foglaltakra, illetve az 
MSZ -13207 előírásaira- 
 
A terven szereplő nyomvonalon csak kézi földmunka végezhető, a közművek elhelyezkedése 
illetve keresztezése miatt. 
A közművek pontos helyét kutatógödrökkel kell megállapítani. 
A kutatógödrök elkorlátozása utak közelében feleljen meg a KRESZ előírásainak. 
 
 
A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt: 
 

− a közműtulajdonosoknál a szükséges bejelentéseket megtenni,  

− szakfelügyeletet kérni 

− kezdés előtt 8 nappal a tervezőt értesíteni. 

− köteles a közterületi utakat érintő építési munkáknál a forgalomterelési 
(forgalomkorlátozási) terveket elkészíteni (amennyiben az nem része kiviteli 
tervdokumentációnak) a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági  

− követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben foglaltak betartásával és azokat a 
közút kezelőjével jóváhagyatni.  
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A kivitelező köteles a munka végzésének idején: 

− a kivitelezést a jóváhagyott műleírás, a csatolt tervek, költségvetés alapján a meglévő 
közműállapotra való tekintettel, a munkaterület átadása során tett észrevételek figyelembe 
vételével végezni, 

− a helyszínrajzon látható közművek sűrűségétől függően, de legalább 25 m-enként 
keresztirányú kutatógödröt kell ásni a tervezett fenékszintnél 50 cm-rel mélyebbre, 

− a meglévő közműhálózatnak az ábrázolttól való olyan eltérés esetén - amely a kivitelezésben 
lényeges akadályoztatást jelent, vagy áttervezést igényel - a tervezőt értesíteni és műszaki 
vezetésre kihívni,  

− illetékes vállalattal a nyíltárkos geodéziai bemérést folyamatosan elvégeztetni, 

− a kivitelezés egész időtartamára a vonatkozó összes szabványt, szabályokat, utasításokat, 
törvényt, rendeletet, jelen tervdokumentáció előírásait, a közműtulajdonosok kikötéseit, az 
építési engedélyben foglaltakat, valamint egyéb szervek és hatóságok vonatkozó előírásait 
és engedélyeiben foglaltakat megtartani. 

 
A kivitelező köteles a munka befejezése után: 

− a ténylegesen elkészített állapotot feltüntető tervet (átadási dokumentáció) elkészíteni 

− a befejezésről, illetve az átadás időpontjáról a tervezőt értesíteni 
A kivitelezővel szemben támasztott kritériumokat a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12 §. es 
paragrafusa tartalmazza. 
VI. Munkavédelem 
A kivitelezés során olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan 
technológiát választani, amely bármilyen szempontból a személy- és vagyonbiztonságot 
veszélyezteti, vagy bármilyen okból veszélyhelyzetet teremthet. 
Amennyiben a munkavégzés során valamilyen okból balesetveszélyes helyzet áll elő a munkát 
azonnal le kell állítani, a dolgozókat, eszközöket biztonságba kell helyezni. A veszélyhelyzet 
megszűntéig a területet le kell zárni. 
Építési munkát csak munkavédelmi- és balesetelhárítási oktatásban részesített dolgozók 
végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók kezelhetnek. 
Munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszereléseket használni kell. Csak olyan 
eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal szabad dolgozni, melyek a biztonságtechnikai 
előírásoknak megfelelnek. 
A munkavégzés során be kell tartani az érvényben lévő és a munkavégzésre vonatkozó 
valamennyi törvényt, rendeletet, szabványt, szabályzatot, utasítást, az engedélyezési 
eljárássorán megtett előírásokat. Ha bármely előírást betartani nem lehet, akkor az akadály 
megszüntetéséig a munkát le kell állítani. 
 
A kapcsolatos szabványok, előírások, jogszabályok: 

- - MSz 14399-80. Technológiai és munkavédelmi követelmények 
- - A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és végrehajtására kiadott 5/1993 (XII 

26) MÜM sz. rendelet, valamint a 4/2002 SZCSM-EÜM Együttes rendelet 
- - 17/1991. sz. MATÁV VIG utasítás: A kábelépítményekben munkát végzők veszélyes 

légtér elleni védelméről 
- - Msz 07-3608-1991. A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 

követelményei 
- - 35/1996. sz. BM rendelet  



 

 

16/35 

 
Ezen utasítások előírásai közül az alábbiakra külön is felhívjuk a Kivitelező figyelmét:  
 
Veszélyes és ártalmas környezeti hatások:  
a.) A megengedett érték feletti zajszint 

 
A tartós zajhatás jelentős idegrendszeri megterhelést jelent a dolgozóknak, és egy bizonyos 
határértéken túl már hallószervi károsodást is okozhat.  

- - Hallószervi károsodás szempontjából 75 dB a felső határérték.  
- - Légkalapács működése esetén 80 dB a zaj erőssége.  
- - A zajártalom ellen egyénileg kell védekezni.  

 
b.) Kémiai ártalmak  

- - A műanyagcsövek ragasztásánál használt ragasztóanyag tűz- és robbanásveszélyes.  
- - Az oldószerek belégzése az egészségre káros.  
- - A savas ill. lúgos akkumulátorokból kiömlő folyadék maró hatású és gőzei is mérgezők.  

 
c.) Fizikai ártalmak 

- - Ha a munkavégzés közben a földből robbanóanyag vagy robbanószerkezet kerül elő, a 
"Munkahelyekre vonatkozó ált. előírások" c. fejezetben leírtak szerint kell eljárni. 
 

- - Amennyiben elektromos kábelek és csatlakozó berendezéseik mellett, vagy közelében 
kell munkálatokat végezni, akkor az Msz 172. /Érintésvédelmi Szabályzat/, az Msz 13207 
szabvány, ill. épületen belül az Msz 1600 szabvány előírásait be kell tartani. 

 
Munkavégzés erősáramú veszélyeztetésnek kitett munkahelyen 
 
Villamos, valamint hírközlő berendezések és hálózatok biztonságba helyezési, bővítési, javítási 
munkáit úgy kell megszervezni, végezni, hogy a dolgozó, vagy más személyek testi épségét ne 
veszélyeztesse.  
 
Minden dolgozó csak azt a munkát végezheti, amellyel megbízták. 
 
A dolgozókat a munkájukkal kapcsolatos veszélyekre, a veszélyek elhárítására, a 
védőintézkedések megtételére és a védőberendezések használatára ki kell oktatni.  
Feszültség közelében végzett munkához, felügyelet ellátására mindig eggyel több dolgozót kell 
kiküldeni, mint ahányan dolgoznak. 
  
Ha valakit áramütéses baleset ér, késedelem nélkül meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást, 
mesterséges lélegeztetést, illetve szívmasszázst kell alkalmazni. 
Orvosi utasítás nélkül az áramütöttet két-három órán belül nem szabad elszállítani, mert még 
abban az esetben is pihenésre van szüksége, ha az eszméletét nem vesztette el. 
Minden munkahelyen legyen teljes tartalmú, szükség szerint kiegészített, feltöltött 
mentődoboz.  
 
A legkisebb balesetet is azonnal jelenteni kell a vezetőnek és a baleset tényét, idejét, az ellátás 
módját balesetvédelmi naplóban rögzíteni kell.  
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A munkavégzés során áramütéses balesetek megelőzésére a feltételezhető elektromos vezeték 
nyomvonalát - külön szakterv alapján - figyelembe kell venni. 
 
 
Általános biztonsági és egészségvédelmi előírások 
A munkavédelem alapvető szabályait a munkavédelemről szóló – többször módosított – 1993. 
évi XCIII. törvény, a részletes szabályait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott és más 
külön jogszabályok tartalmazzák. Az egyes veszélyes tevékenységekre (technológiákra) 
vonatkozó szabályokat az illetékes miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok 
tartalmazzák (ezek betartása és betartatása a Kivitelező kötelessége és felelőssége). 
Munkavédelmi szempontból építési munkahelynek minősül az építőipari kivitelezési 
munkavégzés helye, a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a 
munka elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási 
épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére 
szolgáló terület. 
 
A Kivitelező a kivitelezési dokumentáció részeként köteles biztonsági és egészségvédelmi tervet 
készíteni (készíttetni) és ehhez biztonsági és egészségvédelmi koordinátort igénybe venni 
(foglalkoztatni vagy megbízni). E tervben kell meghatározni az adott építési munkahely 
sajátosságainak figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, tekintettel a különböző munkafolyamatokra, 
illetve munkaszakaszokra, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg 
kell határozni ezek előrelátható időtartamát is. 
 
A Kivitelező munkáltató köteles az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben 
biztonsági és egészségvédelmi koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni), ez 
lehet ugyanaz a személy, aki a biztonsági és egészségvédelemi tervet elkészítette. A biztonsági 
és egészségvédelmi koordinátor feladatait, az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és 
egészségére fokozott veszélyt jelentő munkákat és munkakörülményeket, az építési 
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és 
biztonsági követelményeket az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM 
együttes rendelet tartalmazza. 
 
A Kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-
EüM együttes rendelet 5. §-ában meghatározott feltételek teljesülése esetén a 3. számú 
melléklete szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az Országos Munkabiztonsági és 
Munkaügyi Főfelügyelőségnek az építési munkahely szerint illetékes felügyelőségéhez. 
 
A kivitelezési munka megkezdésekor az építési munkahelyet az építtető a kivitelező részére 
átadja. Ezzel egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót és abban az átadás-átvételt rögzíteni 
kell. Az építési naplóval kapcsolatos követelményeket, vezetésének részletes szabályait és a 
napló kötelezően alkalmazandó mintáját, a bejegyzésre jogosultak körét és hozzáférés 
szabályait az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
tartalmazza. 
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A munkavédelem alapvető szabályait az 1993. évi XCIII. törvény, részletes szabályait e törvény 
felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott és más külön 
jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozóan a feladatkörében érintett 
miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok tartalmazzák. Munkavédelemre 
vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról szóló jogszabály 
figyelembevételével a munkavédelmi tartalmú szabvány annyiban, hogy a magyar nyelvű 
nemzeti szabványtól különböző megoldás alkalmazása esetén a munkáltató köteles – vitás 
esetben – annak bizonyítására, hogy az általa alkalmazott megoldás munkavédelmi 
szempontból egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldással. 
 
A Kivitelező által betartandó munkavédelmi jogszabályok közül a fontosabbak az alábbiak: 
 

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 
- 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről, 
- 2000. évi LXXX. törvény az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi 

kérdésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. ülésszakán 
elfogadott 167. számú Egyezmény kihirdetéséről, 

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 
- 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól, 
- 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról, 
- 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 
- 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági 

követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról (mellékletei: Vasútüzemi Munkák 
Biztonsági Szabályzata, Vasútépítési és fenntartási Munkavégzés Biztonsági 
Szabályzata, Gépjárműjavítás Biztonsági Szabályzata, Hajózási Munkák Biztonsági 
Szabályzata), 

- 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról, 
- 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat 

kiadásáról, 
- 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és 

egészségvédelmi jelzésekről, 
- 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról, 
- 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 

tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről, 
- 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról, 
- 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók 

egészségének védelméről, 
- 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 

védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeiről, 

- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munakhelyek kémiai 
biztonságáról, 

- 26/2000. (IX. 30.) EüM a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről 
és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről, 
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- 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, 
illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról, 

- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, 

- 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és 
forgalombiztonsági követelményeiről, 

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

- 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet az útburkolati jelek tervezési és létesítési 
előírásairól, 

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről, 

- 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról, 

- 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, 
ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól, 

- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről, 

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről, 

- 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes 
környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről, 

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

- 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági 
szabályzatáról, 

- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről, 

- 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról, 
- 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, 

alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről, 
- 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-

biztonsági hatósági felügyeletéről, 
- 101/2004. (VII. 30.) GKM rendelet a Külszíni bányászati tevékenységek 

Bányabiztonsági Szabályzata kiadásáról, 
- 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről, 
- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról, 
- 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói 

berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról, 
- 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra 

vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről, 
- 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági 

követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata 
közzétételéről, 

- 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről 
és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről, 
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- 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók védelméről, 

- 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról. 
 

A jogszabályok előírásain túlmenően – közterületen végzendő munkák esetében – az alábbiakra 
kell fokozott figyelmet fordítani: 
 

- A Tervdokumentáció a meglévő közműveket és közműjellegű vezetékeket a 
tulajdonosok (kezelők, üzemeltetők) adatszolgáltatása alapján tartalmazza. A 
Kivitelező indokolt esetben köteles a kivitelezést megelőzően a meglévő vezetékek 
vízszintes és függőleges helyzetét valamint méretét kutatóárok létesítésével 
meghatározni. Gépi földmunka csak igazoltan közműmentes területen végezhető. 

- Ha a munkaárokban vagy munkagödörben az építendő vezeték (műtárgy) mellett, 
felett és/vagy alatt üzemelő közművezetékek is vannak, akkor azok védelméről, 
szakszerű felfüggesztéséről gondoskodni kell és a vezeték tulajdonosától 
(kezelőjétől, üzemeltetőjétől) szakfelügyeletet kell kérni. 

- Ha a munka gázvezetéket érint, vagy közelít meg, akkor a dohányzás és nyílt láng 
használata a munkaárokban vagy munkagödörben szigorúan tilos, gázszivárgás 
észlelése vagy gyanúja esetén a munkaterületet ki kell üríteni a gázszolgáltató 
(Budapesten: FŐGÁZ Földgázszolgáltatási Kft.) azonnali értesítésítésén túlmenően. 
A hiba elhárításáig a munkát folytatni tilos. 

- Ha a munka vízvezetéket érint, amelynek törése vagy egyéb meghibásodása a 
munkaterület elárasztását eredményezheti, akkor a munkaárok gyors elhagyásának 
feltételeiről (pl. legalább 10 m-enként menekülést biztosító létra) gondoskodni kell. 
A vízvezeték meghibásodásáról a vízszolgáltatót (Budapesten: Fővárosi Vízművek 
Zrt.) értesíteni kell. A hiba elhárításáig a munkát folytatni tilos. 

- Ha a munka üzemelő egyesített rendszerű vagy szennyvízcsatornát érint és az a 
munkaárok felé szellőzhet, akkor a dohányzás és nyílt láng használata tilos. 
Nagyobb intenzitású záporok esetén a csatorna nyomás alá kerülhet, ezért amíg a 
csatorna nyomás alatt üzemel (különösen tégla- és kőfalazatú csatornáknál) tilos a 
munkavégzés. Ha a csatornában lévő egészségre ártalmas szennyvíz (keverékvíz 
[szennyvíz+csapadékvíz]) a munkaárkot valamilyen ok miatt elöntötte, akkor csak 
megfelelő mentesítés (pl. fertőtlenítés) után folytatható a munka. A csatorna 
meghibásodásáról (pl. szivárgás, törés) a szolgáltatót (Budapesten: Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt.) haladéktalanul értesíteni kell. 

- Ha a munka üzemelő távhőellátási vezetéket érint, amelynek meghibásodása a 
munkaterület elárasztását eredményezheti, akkor a munkaárok gyors elhagyásának 
feltételeiről gondoskodni kell. A távhőellátó vezeték csepegése illetve 
hőszigetelésének sérülése, meghibásodása komoly veszélyforrás (gőz vagy forróvíz 
áraszthatja el a munkaterületet), ezért erről a távhőszolgáltatót (Budapesten: 
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.) haladéktalanul értesíteni kell. A hiba elhárításáig a 
munkát folytatni tilos. 

- Ha a kivitelezés során a kiviteli tervben nem szereplő, vagy egyértelműen nem 
azonosítható funkciójú (pl. holt, felhagyott vezeték) és tulajdonosú vezetéket 
találnak, akkor a számításba vehető szolgáltatókat (tulajdonosokat, kezelőket, 
üzemeltetőket) haladéktalanul értesíteni kell. Bizonyítottan holt, felhagyott 
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vezetéket megbontani és elbontani – az eredeti funkcióhoz tartozó biztonsági 
intézkedések megtétele mellett – csak fokozott figyelemmel szabad. 

- Ha a munka üzemelő erősáramú kábelt érint, akkor annak sértetlenségét szakszerű 
felfüggesztéssel és/vagy rendkívül gondos kézi földmunkával kell biztosítani. Sérült 
kábel közelében a munkavégzés tilos. Erősáramú kábel meghibásodásáról, 
sérüléséről a szolgáltatót (Budapesten: Budapesti Elektromos Művek Nyrt. és/vagy 
Budapesti Közlekedési Zrt.) haladéktalanul értesíteni kell. A hiba elhárításáig a 
munkát folytatni tilos. 

- Ha a munka üzemelő távközlési, forgalomirányítási vagy egyéb azonosított 
funkciójú kábelt érint, akkor azok védelméről gondoskodni kell. Sérülésükről, 
meghibásodásukról a tulajdonost (kezelőt, üzemeltetőt) haladéktalanul értesíteni 
kell. 

- Ha a kivitelezés során a tervben nem szereplő, vagy egyértelműen nem 
azonosítható kábel(eke)t (esetleg védőcsövet) találnak, akkor a számításba vehető 
szolgáltatókat haladéktalanul értesíteni kell a kábel(ek) azonosítása érdekében. Az 
azonosítatlan kábel(ek) környezetében csak fokozott figyelem mellett folytatható a 
munka. 

- A Kivitelező köteles a közterületi utakat érintő építési munkáknál a forgalomterelési 
(forgalomkorlátozási) terveket elkészíteni (amennyiben az nem része kiviteli 
tervdokumentációnak) a közutakon végzett munkák elkorlátozási és 
forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben 
foglaltak betartásával és azokat a közút kezelőjével jóváhagyatni. (A közút kezelője 
a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő közutak esetén a Budapest 
Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztálya, kerületi 
önkormányzat tulajdonában lévő közút esetében az adott kerület polgármesteri 
hivatalának a közút kezelésével megbízott szerve.) 

- A Kivitelező az építési-szerelési tevékenység során köteles gondoskodni a 
munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető veszélyes anyagok által 
előidézett kockázatok megszüntetéséről vagy minimumra csökkentéséről végső 
esetben a károsító hatás elleni védelemről, amely kiterjed minden olyan 
természetes, illetve mesterséges anyagra, amelyet a tevékenysége során felhasznál, 
előállít és amelynek minősége, mennyisége robbanás- és tűzveszélyes, radioaktív, 
mérgező, fokozottan korrózív, fertőző, ökotoxikus, mutagén, daganatkeltő, ingerlő 
hatású, illetőleg más anyaggal kölcsönhatásba kerülve ilyen hatást előidézhet. 
Amennyiben a veszélyes anyag nem veszélyes vagy kevésbé veszélyeztető anyaggal 
történő helyettesítése kizárt, a Kivitelező köteles gondoskodni a kockázatbecslés 
elvégzéséről és ennek dokumentálásáról a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően. A 
veszélyes anyagok kezelésekor, felhasználásakor – beleértve kitermelésüket, 
raktározásukat, szállításukat és alkalmazásukat – továbbá, veszélyes technológiák 
alkalmazásakor olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket kell tenni, amelyek a 
környezet veszélyeztetésének kockázatát jogszabályban meghatározott mértékűre 
csökkentik, vagy kizárják. 

- Az építési-szerelési tevékenység során a Kivitelező köteles gondoskodni a 
környezeti zaj és a rezgés elleni védelemről, amely kiterjed mindazon 
mesterségesen keltett energiakibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, 
veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a  
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- rezgés elleni védelem keretében műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani a 
zaj- és a rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének 
csökkentését és a zaj- és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy 
megakadályozását. 

 
Alépítményben történő munkavégzés általános előírásai 

- A kivitelezés során a kivitelezőnek a MUNKAVÉDELMI ŐRSZOLGÁLATOT meg kell 
szervezni. 

- A Távközlési Munkavédelmi Szabályzat előírásait szigorúan be kell tartani. 
- Az érvényben lévő rendeleteket, szabályzatokat, szabványokat valamint a KRESZ 

szabályokat szigorúan be kell tartani. (Különös tekintettel a 11/2009. (XII. 15.) 
MeHVM rendeletre) 

- Az adott munka kivitelezését végző dolgozókat rendszeresen munkavédelmi 
oktatásban kell részesíteni. 

- A tartós zajhatás az egészségre káros hatással lehet, halláskárosodást, idegrendszeri 
megterhelést okozhat, ezért szükség esetén a zaj ellen védekezni kell (fülvédő 
alkalmazása). 

- Gázveszélyes helyen az ELEKTROFLAME 400 vagy MULTIWARN II BEP típusú 
készülékkel az előbbi utasításban meghatározott módon metán (CH4), illetve oxigén 
(O2) koncentrációt kell mérni, s dönteni a munkavégzés további folytatásáról, 
esetleges gázveszély bejelentéséről. 

- A kábelalépítményekben munkát végzőket a gázveszéllyel, a műszerkezeléssel, 
mentéssel kapcsolatban folyamatosan balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni. 

- Baleset, gázmérgezés gyanúja esetén a rendszeresített mentőállványt kell 
használni. 

- Az alépítményben munkát végzők veszélyes légtér elleni védelméről a Magyar 
Telekom Nyrt. 590. sz. utasítása továbbá az MSZ0957.0033-1990 számú szabvány 
3,3-3.3.5 pontja rendelkezik. Az előbbi utasítás szerint az új beszerzésű 
MULTIWARN II BEP típusú Drager gyártmányú hordozható gázérzékelő készülékkel 
kell mérni az alépítményekben a gázkoncentrációt. /Kezelési utasítás előbbi utasítás 
mellékletét képezi./ Az előbbiekben említett utasítás 1.3.2.2 pontjában elvégzett 
feladatok után kell a kijelölt különleges csoportot riasztani. Munkavégzés közben az 
alépítményben dolgozó személy egyéb okok miatti rosszulléte esetén azonnali 
mentésre az adott helységekben illetékes tűzoltóságot kell riasztani. 

- Az egyéni védőeszközöket (műanyagsisak, védőszemüveg, védőruha, lábbeli, stb.) a 
munkavégzés előtt biztosítani kell a dolgozóknak. 

- A használatban lévő gumikesztyűket 6 havonta felülvizsgálni szükséges. 
- Az 1m-nél mélyebb munkaárkot közepesen tömör talaj esetén dúcolni kell. A 

dúcoláshoz felhasznált faanyagnak, épnek, száraznak sérülés- és repedésmentesnek 
kell lennie. Bontáskor az összes dúcot egyszerre kiszedni tilos, a bontást csak 
szakember végezheti. 

- A kábeldobok rakodásánál darut vagy rámpát kell igénybe venni, melynél a fel- és 
leeresztésnél fokozott figyelemmel kell eljárni. 

- Egyedül nem lehet munkát végezni sem távtáplált távközlési rendszeren, sem 
távközlési alépítményben, sem pedig légkábel hálózaton. 

-  
Gázrobbanás elleni védelem 
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A földalatti alépítmény magába gyűjti a talajban szivárgó, áramló gázokat, és képes azokat a 
szivárgás helyétől nagyobb távolságra elszállítani, ily módon telítheti az alépítmény-hálózatot, 
ezért az alábbiakat kell betartani: 

- A földalatti munkák esetén a létesítményekben a gázmérést folyamatosan kell 
végezni. 

- Állandó gázérzékelővel nem rendelkező kábelistolyokban, lakó- vagy irodaépület 
alagsori vagy földszinti helyiségeiben a gázrobbanás elleni védelem előírásait be kell 
tartani. 

- A gázvezeték meghibásodása következtében beszivárog a kábelépítményekbe a 
városi vagy földgáz is. A balesetek és anyagi károk megelőzése érdekében kell 
betartani a kábelalépítményben munkát végzők veszélyes légtér elleni védelméről 
szóló 590. sz. utasítás előírásait. 

- Az aknákat, szekrényeket robbanásveszélyesnek kell tekinteni mindaddig, amíg 
annak ellenkezőjéről meg nem győződtek. Ezért a lefagyott vagy erősen megszorult 
akna-, szekrényfedél felnyitásához tilos szikrát okozó, vagy feszítő szerszámot, vagy 
nyílt lángot (pl. benzinlámpát) használni. A befagyott fedelet sózással, forró vízzel, 
vagy gőzráfúvással kell fellazítani. A felnyitáskor a bebúvónyílás körzetében a 
dohányzás és a nyílt láng használata tilos. A nyílt láng használatának tilalma csak 
akkor oldható fel, ha az akna, vagy szekrény gázmentességéről már meggyőződtek. 

- Az akna, vagy szekrények fedelét kezdetben csak annyira kell kinyitni, hogy a 
gázvizsgálat elvégezhető legyen. A gázvizsgálatot a megfelelő készülékkel az akna 
bebúvónyílásában és az alján, a szekrényben pedig közelítőleg középmagasságban 
kell elvégezni. Ahol a fedlapok nem rendelkeznek kialakított gázérzékelő nyílással, 
csak annyira szabad nyitni, hogy a gázérzékelő szonda bevezethető legyen. Ha a 
vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy az aknában, vagy a szekrényben nincsen gáz, 
akkor a munka megkezdhető. Szekrényeknél általában kisebb a kinyitás utáni 
gázveszély a kisebb mélység és a jobb szellőzés miatt. 

- A fedlap kiemelése után gondoskodni kell arról, hogy a nyitott akna, vagy szekrény 
balesetet ne okozzon (pl. szerelősátor, védőkeret, stb.). 

- A földgáz észlelésének tényéről értesíteni kell a Gázműveket. 
- A munkát csak a gázszolgáltatónak a veszély megszűntét igazoló írásbeli 

nyilatkozata után szabad folytatni. A kőolaj- és földgáztermékeket szállító 
csővezeték mellett elfektetett, vagy azokat keresztező kábelekkel végzett munkát – 
amennyiben az gödörásással jár a 10 méteres biztonsági sávon belül – be kell 
jelenteni a csővezeték üzemeltetőjének, és kérni kell a szakfelügyelet kiküldését. A 
szakfelügyelő által meghatározott biztonsági előírásokat szigorúan be kell tartani. 

- Palackos propángázzal működtetett gázpisztoly rendszer használata esetén az 565. 
számú utasítás előírásait kell figyelembe venni. 

- A gázveszéllyel kapcsolatos intézkedéseket rögzíteni kell az eseménynaplóban. 
 
 
 
VII.  Környezetvédelem 
Környezetvédelmi előzmény 

A Déli összekötő vasúti-híd korszerűsítése elnevezésű projekt keretében a meglévő pillérek és 
területbiztosítás felhasználásával elkészül egy teljesen új felszerkezet a híd északi oldalán (a 
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Rákóczi híd és a meglévő 2 vágányú vasúti híd között), beleértve a használhatósághoz 
minimálisan szükséges vágányépítést is a Nádorkert és a Soroksári út között. A meglévő két 
felszerkezet átépítése az új szerkezet forgalomba adása után történik. A tervezéssel érintett 
terület a vasúti pálya 79+60 – 91+30 hm sz., a Soroksári úti és a Nádorkerti meglévő hidak által 
determinált csatlakozási pontok közötti szakasz. 

A beruházás a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. melléklet 2.22. pontjában szerepel, így 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházásnak 
minősül. 

A tervezési feladat része környezeti hatástanulmány elkészítése, környezeti hatásvizsgálati 
eljárás lefolytatása és környezetvédelmi engedély megszerzése. Ennek megfelelően a 
létesítendő teljes vonalszakaszra az engedélyezési tervekkel párhuzamosan Környezeti 
Hatástanulmány (KHT) készül. 

Jelen fejezetben csak az építéstechnológiai megoldásokra vonatkozó főbb környezetvédelmi 
érintettségek, hatások és védelmi javaslatok kerülnek összefoglalásra. A teljes fejlesztés 
környezetvédelmi hatásait részletesen a környezeti hatástanulmány tárgyalja. 

A környezetvédelmi engedélyt megalapozó KHT-hoz egyszerűsített Előzetes Régészeti 
Dokumentáció (ERD I) is készült. 

Főbb környezet- és természetvédelmi érintettségek 

A vasúti híd nem érint vízbázis védőövezetet, védett természeti területet, erdőt és az Országos 
Ökológiai Hálózatba sorolt terület sem. A tervezett vasúti híd felszerkezete a 1643+075 fkm-
ben keresztezi a Dunát, melynek medre a Natura 2000 hálózat (Duna és ártere HUDI20034), 
valamint a Nemzeti Ökológiai Hálózat része. 

A tervezési szakasz teljes terjedelmében városi környezetben halad, a híd és környezete erős 
antropogén hatások alatt áll, az élőhelyek jellegtelenek és viszonylag szegényesek. 

Az ERD I alapján 4 régészeti lelőhely ismert, melyeket a beruházás tervezett földmunkái nem 
érintenek, veszélyeztetnek. A lelőhelyek közül egyet (66290 nyilvántartási számú) a pesti 
oldalon tervezett felvonulási és munkaterületek érintenek. 

 

Szükséges környezet- és természetvédelmi létesítmények és intézkedések 

A hírközlési kábelek földben vezetett vezetékek, ezért esetleges átépítésük elsősorban a 
földtani közegre fejthet ki hatást. A földbe helyezett vezetékek a talaj szerkezetére csak a 
vezeték nyomvonalában fejthetnek ki hatást. Az esetleges átépítésre a meglévő üzemi 
területeken belül kerül sor, ezért többlet területek igénybevétele nem indokolt.  

A hídépítést megelőzően elvégzendő közmű munkálatokból eredő zajterhelés lényegesen 
kisebb az hídépítéshez köthető zajterhelésénél. 

Megállapítható, hogy a kiváltási munkák építési ideje és szükséges építési munkaigénye a 
hídépítéshez képest elhanyagolható mértékű, tehát értékelhető többlet hatásokkal nem jár. 
Továbbá a beruházáshoz kapcsolódó közmű kiváltások és létesítések nem tartoznak a 
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá. Mindezeket figyelembe véve a közmű 
munkálatokból eredő hatások elhanyagolható mértékűek, ezért nem javaslunk 



 

 

25/35 

környezetvédelmi szempontú védelmi intézkedéseket az alábbi, általánosan javasolható 
intézkedéseken kívül. 

Földtani közeg és felszín alatti vizek védelemének tekintetében a kábelek elhelyezésekor a 
földtani közeg jó minőségi állapotát biztosítani kell, a tevékenység nem okozhatja a földtani 
közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát, vagy a felszín alatti vizek 
szennyeződését.  

Az épített környezet és az örökségvédelem érdekében az építés idején régészeti megfigyelést 
kell biztosítani. 

Hulladékgazdálkodási szempontból az alábbi előírások betartása szükséges. A vasúti híd 
rekonstrukciója során építési-bontási hulladékok keletkeznek. A munkálatok során keletkező 
hulladékok kezeléséről (hasznosításáról, ártalmatlanításáról) a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően az engedélyes köteles gondoskodni. A hulladékkezelési tevékenység csak a 
környezetvédelmi hatóság külön engedélyével végezhető. Az építési és bontási hulladékok 
kezelésénél a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 3-7 §.-a szerint kell eljárni. 
Amennyiben az építési munkák során veszélyes hulladék keletkezik, ezen hulladékok gyűjtését, 
kezelését és nyilvántartását a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. 

 
VIII.  A kulturális örökség védelme 
A kulturális örökség védelme érdekében a létesítmény jogerős és végrehajtható létesítési 
(építési) engedélyében foglalt – a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szerv által kiadott – 
szakhatósági hozzájárulás szerint kell eljárni. 
 
Ha az építés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős 
vezetője) köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és az illetékes múzeum nyilatkozatának 
kézhezvételéig szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a 
jegyző vagy az illetékes múzeum, vagy a hatóság intézkedéséig gondoskodni (a föld felszínén, a 
földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami 
tulajdon). 
 
Az emléket vagy leletet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul be kell 
jelenteni. E kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt 
egyaránt terheli. A jegyző a bejelentés alapján köteles az illetékes múzeumot és a tevékenység 
jellege szerint illetékes hatóságot haladéktalanul értesíteni. Az illetékes múzeum köteles a 
helyszínt, illetőleg a leleteket haladéktalanul megvizsgálni és a tevékenység folytatásának 
feltételeiről – a hozzá érkezett bejelentéstől számított – 24 órán belül írásban nyilatkozni, és a 
nyilatkozatot egyidejűleg a hatóságnak is megküldeni. Amennyiben az illetékes múzeum 
nyilatkozata alapján a további tevékenység a régészeti emléket, illetőleg az előkerült régészeti 
leletet nem veszélyezteti, az nyomban folytatható. 
Ha a múzeum nyilatkozata alapján a régészeti emlék vagy a lelet veszélyeztetése nélkül a 
tevékenység még részlegesen sem folytatható, a tevékenység jellege szerint illetékes hatóság 
köteles annak folytatását azonnali hatállyal megtiltani és legfeljebb 30 napra felfüggeszteni, és 
intézkedéséről a hatóságot értesíteni. 
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Az építés során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint 
különösen az alábbi – a törvény felhatalmazása alapján alkotott – jogszabályok előírásait kell 
betartani: 
324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális 
örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról, 
5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti 
lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól, 
4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról. 
 
IX.  Tűzvédelem, katasztrófa védelem 
A kivitelezés során minden tűz- és robbanásveszélyes anyagot szállítani csak az idevonatkozó 
biztonsági előírások betartásával szabad. Gyúlékony, tűz- és robbanás-veszélyes anyagot a 
tűzveszélyességi fokozatának megfelelő előírások betartásával szabad szállítani, raktározni, 
felhasználni.  
A munkaterületen gázvezeték hálózat található, ezért a kábelaknákat, szekrényeket - az építés 
alatt lévőket is - robbanásveszélyesnek kell tekinteni! A megszakító létesítmények közelében, 
vagy a benntartózkodáskor gázszivárgással kell számolni, ezért nyílt lángot használni, 
dohányozni mindaddig tilos, míg a megfelelő érzékelő készülék annak veszélytelenségét nem 
jelzi. 
A munkahelyen, telephelyen az éghető anyagnak megfelelő oltóanyagú (CO2, víz, homok, 
poroltó, halonnal oltó) tűzoltó felszerelést kell elhelyezni. 
A munkavégzés során a 35/1996. sz. BM rendelet előírásait és valamennyi érvényben lévő, a 
tervezett munkára vonatkozó előírást be kell tartani. 
Amennyiben tűzvédelemmel kapcsolatos újabb rendelkezések a kivitelezésig érvénybe lépnek, 
akkor az abban előírtakat is figyelembe kell venni. 
A dolgozókat rendszeres tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást csak tűzvédelmi 
vizsgával rendelkező előadó végezheti. 
Tűzesetet az illetékes BM szervek felé minden esetben jelenteni kell. 
 
A Kivitelező köteles tevékenységi területén a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – jogszabályban, 
szabványban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket, 
felszereléseket, technikai eszközöket állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki 
ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni. 
 
A tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg tüzet 
idézett elő, vagy veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket; a 
tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag 
beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának vagy ellenőrzésének 
elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő – engedély nélküli – használatáért esetlegesen 
kiszabott tűzvédelmi bírság a Kivitelezőt terheli. 
 
Ha a Kivitelező tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a 
tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, 
illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának. A Kivitelező köteles a tűzoltási 
lehetőséget a kivitelezés során befolyásoló változtatásokat (út, közművezetékek elzárása, 
forgalom elterelése stb.) az állandó készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati 
tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni. 
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A Kivitelező köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek kiviteli 
tervezésével és megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban [különös 
tekintettel az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM 
rendeletben foglaltakra] és a szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények 
megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének 
és elhárításának feltételeiről. A Kivitelező köteles a kiviteli tervekhez tűzvédelmi fejezetet 
készíteni, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és hatósági 
előírásokban foglalt követelmények kielégítését és köteles a tervben szereplő tűzvédelmi 
követelményeket a kivitelezés során megtartani, megvalósítani. 
 
A fentiekben nem említetteken túlmenően a Kivitelező köteles minden vonatkozó – 
tűzvédelemmel összefüggő – jogszabályban meghatározott követelményt betartani, különösen 
az alábbiakban foglaltakat: 
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, 
116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról, 
22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére 
vonatkozó szabályokról. 
 
Ha a Kivitelező katasztrófát vagy annak veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, 
haladéktalanul köteles bejelenteni azt a katasztrófavédelem hivatalos szerveinek, illetve az 
önkormányzati tűzoltóságnak és a polgármesteri hivatalnak, egyebekben a katasztrófák elleni 
védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 179/1999. 
(XII. 10.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles eljárni. Ebből a szempontból 
katasztrófa alatt azt a szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a 
minősített helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapotot vagy helyzetet (pl. 
természeti, biológiai eredetű, tűz okozta) kell érteni, amely emberek életét, egészségét, anyagi 
értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket 
olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a 
következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési 
rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges intézkedések bevezetését, valamint az 
önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, 
illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli. 
 
Ha a Kivitelező az építés során elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve 
ilyen tárgy hollétéről tudomást szerez, akkor köteles az építési munkát haladéktalanul 
felfüggeszteni és bejelentést tenni a helyi rendőri szervnek a tűzszerészeti mentesítési 
feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően és 
köteles az elrendelt intézkedést megtenni illetve annak végrehajtásában közreműködni. 
 
A talált robbanótest hatástalanítása, illetve elszállítása és megsemmisítése a kirendelt 
tűzszerész járőr vagy tűzszerész alegység feladata. A kirendelt tűzszerészen kívül más 
személynek tilos a robbanótesthez hozzányúlnia vagy azt elmozdítania. A robbanótest fellelési 
helye szerinti ingatlan, építmény, műtárgy stb. tulajdonosa, használója (birtokosa) tőle 
elvárható segítséget nyújt a közveszély elhárítása érdekében. 
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A robbanótest helyszíni mentesítése érdekében szükséges további intézkedéseket a rendőrség, 
a települési önkormányzat jegyzője – más érintett hatóság vagy szervezet képviselőinek 
bevonásával – hajtja végre. A katonai tűzszerész járőrparancsnok (alegységparancsnok) igénye 
szerint a biztonsági intézkedések bevezetése érdekében végzendő munkákhoz szükséges 
eszközöket, anyagokat, gépeket, személyzetet a települési önkormányzat lehetősége szerint a 
jegyző térítésmentesen biztosítja. 
 
A talált robbanótestek mentesítésével kapcsolatos katonai tűzszerészeti feladatok ellátásának 
költségeit a Magyar Honvédség viseli. A térítésmentes katonai tűzszerészeti feladatok ellátásán 
felül a katonai tűzszerész szervezet írásbeli megrendelésre, térítés ellenében elvégezheti olyan 
terület, objektum tűzszerészeti átvizsgálását, amely a megrendelő feltételezése szerint 
robbanótestet tartalmaz. 
 
A vezetékes hálózatok túlfeszültségvédelmével, és egyéb közművek megközelítésével 
kapcsolatos főbb szabványok 

MSZ 17-
214/1992 

Földalatti és föld feletti távközlési vezetékek földelési előírásai 

MSZ EN 61643-
21:2001 

Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. 21. rész: 
Távközlési és jelzőhálózatokhoz csatolt túlfeszültség-levezető 
eszközök. Működési követelmények és vizsgálati módszerek 
(IEC 61643-21:2000 + 2001. évi helyesbítés) 

MSZ EN 61643-
21:2001/A1:2009 

Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. 21. rész: 
Távközlési és jelzőhálózatokhoz csatolt túlfeszültség-levezető 
eszközök. Működési követelmények és vizsgálati módszerek 
(IEC 61643-21:2000/A1:2008, módosítva) 

MSZ EN 
50468:2009 

Távközlési bemenettel ellátott berendezések légköri eredetű 
túlfeszültségekkel és túláramokkal szembeni ellenálló 
képességének követelményei 

MSZ 17200-2 
/1999 

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és 
keresztezési előírásai. 2. rész: Vasútak  

MSZ 17200-3 
/1999 

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és 
keresztezési előírásai. 3. rész:Utak, hidak, felüljárók, aluljárók, 
alagutak 

MSZ 17200-5 
/2000 

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és 
keresztezési előírásai. 5. rész: Távközlő létesítmények 

MSZ 17200-6 
/2002 

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és 
keresztezési előírásai. 6. rész: Erősáramú kábelek és 
szabadvezetékek, villámhárító berendezések, földelési 
rendszerek  

MSZ 17200-7 
/2000 

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és 
keresztezési előírásai. 7. rész: Csővezetékek 

MSZ 17200-8 
/2003 

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és 
keresztezési előírásai. 8. rész: Épületek, műtárgyak, sajátos 
építmények 

MSZ 17128-1, -2, 
-3 

Távközlési hálózatok védettségéről 
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MSZ HD 60364-
1:2009 

Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, 
általános jellemzők elemzése, fogalommeghatározások 

MSZ HD 60364-
4-41:2007 

Biztonság. Áramütés elleni védelem 

MSZ HD 60364-
4-443:2007 

Légköri vagy kapcsolási túlfeszültségek elleni védelem 

MSZ HD 60364-
5-534:2009 

Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. Túlfeszültség-védelmi 
eszközök 

 
 
 
Munkavédelemmel kapcsolatos főbb szabványok, törvények, rendelkezések 
 

MSZ 14399:1980 Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások 
munkavédelmi követelményei 

MSZ 17304:1983 Munkavédelem. Robbanásbiztonság általános követelményei 

MSZ 17305:1983 Munkavédelem. Anyagmozgatási munkák általános biztonsági 
követelményei 

MSZ 28001:2008 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási 
rendszere (MEBIR). Követelmények (BS OHSAS 18001:2007) 

MSZ EN 
50286:2002 

Villamosan szigetelő védőruházat kisfeszültségű 
berendezésekhez 

MSZ EN 
50321:2002 

Villamosan szigetelő lábbeli kisfeszültségű villamos 
berendezéseken végzendő munkákhoz 

MSZ EN 
50274:2002 

Kisfeszültség? kapcsoló- és vezérlőberendezések. Áramütés 
elleni védelem. Védettség veszélyes aktív részek véletlen, 
közvetlen érintése ellen 

MSZ EN 
50365:2002 

Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű villamos 
berendezésekben való használatra 

MSZ EN 
61140:2003 

Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a 
villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 
61140:2001) 

MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése; 
érintésvédelemre, balesetvédelemre és tűzvédelemre 
vonatkozó előírásainak 

1993. évi XCIII. 
Törvény 

A munkavédelemről 

5/1993. (XII. 26.) 
MüM rendelet 

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról 

253/1997. (XII. 
20.) Korm. 
rendelet  

az országos településrendezési és építési követelményekről  

1996. évi LXXV. 
törvény 

a munkaügyi ellenőrzésről. 

3/2002.(II.8.) 
SzCsM-EüM 

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 
szintjéről. 
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együttes 
rendelet  

4/2002. (II. 20.) 
SzCsM-EüM 
együttes 
rendelet 

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

2/1998. (I. 16.) 
MüM rendelet 

a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 
jelzésekről. 

14/2004. (IV. 19.) 
FMM rendelet 

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 
követelményeinek minimális szintjéről. 

18/2008. (XII. 3.) 
SZMM rendelet 

az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének 
tanúsításáról 

65/1999. (XII. 
22.) EüM 
rendelet  

a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeiről. 

66/2005. (XII. 
22.) EüM 
rendelet 

a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális 
egészségi és biztonsági követelményekről  

284/2007. (X. 
29.) Korm. 
rendelet 

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

 
Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb szabványok, törvények 
 

1995. évi LIII. 
Törvény 

Környezet védelmének általános szabálya 

98/2001. (VI.15.) 
Kormányrendelet 

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről 

MSZ 20379:1999 Természetvédelem. Nyomvonalas létesítmények és műtárgyaik 
tájba illesztése védett természeti területeken 

 
X. Betartandó Magyar Telekom Nyrt. technológiai utasítások jegyzéke 

Hivatkozás Műszaki Feltétel Füzetek (MF) 

540 Krone LSA-PLUS végelzáró családhoz rendszeresített előfizetői 
és falidobozok, tápszekrények és műanyag elosztószekrények 
építése és szerelése 

542 Az egységes, előfizetői oldali szekrénycsalád műszaki 
követelményei 

554 A zsugorcsövek és zsugormandzsetták műszaki követelményei 
és vizsgálati módszerei 

575 A hírközlő kábelek forrasztás mentes érkötő elemeinek és 
érkötő szerelvényeinek műszaki követelményei 

578 Mechanikus kötéslezáró szerelvények műszaki követelményei 

579 Termékszabvány követelmény forrasztás mentes egyedi 
érkötőelemekre 

2222/1995. ÜVI ut. A digitális előfizetői berendezések elhelyezésére szolgáló 
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keretek műszaki előírásairól 

1402/1994. SZMÁ 
és ÜVI ut.  

A nyilvános távbeszélő állomások telepítéséről 

MSZ-09-
40.0038:1989 

PVC- UT csövek minőségi követelményei 

14/1993. VIG. út. Fényvezető kábel műszaki feltétele. 

56/1992. VIG. út. Fényvezetős kábelhálózat építésére felhasználható polietilén 
kábelvédőcsövekről. 

43/1992. VIG. ut. 
Mód: 4/1993. VIG. 
ut. 

Rézvezetőjű, polietilén szigetelésű kábelek műszaki 
feltételeinek alkalmazásáról 
Rézvezetőjű, polietilén szigetelésű kábelek műszaki 
feltételeinek alkalmazásáról szóló 43/1992 sz. utasítás 
kiegészítéséről 

68/1992. VIG. ut. Rézvezetőjű PVC. érszigetelésű és PVC. köpenyű pászmás 
switch kábel műszaki követelményeiről. 

6/1993. VIG. ut. Rézvezetőjű, polietilén érszigetelésű, PVC burkolatú falikárpit 
vezeték műszaki követelményeiről. 

310.142 -7/1992. 
Távk. Hál. Ág. 

Előfizetői készülékek dugaszolható csatlakozóira vonatkozó 
alapvető műszaki követelményei.  

1051/1982. VIG. ut. Q típusú csatlakozó vezeték műszaki feltétele. 

Hivatkozás Tervezési előírások (TE) 

184 A vezetékes hálózatépítési, tervezési és dokumentálási 
egységtételek alkalmazásáról 

273 A távközlési eszközök Magyar Telekom alkalmassági 
vizsgálatának és a nómenklatúra kezelésének eljárási 
rendjéről 

520 Alépítmény hálózatok bővítése 

522 Útmutató a szélessávú elérési hálózatok kiviteli tervezéséhez 

546 R&M VS92 végelzáró család tervezése, alkalmazása 

580 A hálózatos kiegészítők egységtételének engedélyezése 

675 Az előfizetői hálózatban működő átvitel-technikai eszközök 
tervezésérők, telepítéséről, üzemeltetéséről és 
hibaelhárításáról szóló 2207/1998. utasítás kiegészítéséről 

801 Vezetékes technológiai utasítások, előírások 

83/1992. VIG. ut. A 140 Mbit/s -os fényvezetős vonali rendszerek méretezése. 

13/1993. VIG. ut. 
Kieg. 25/1993. VIG. 
ut. 

Tervezési előírás a SIEMENS gyártmányú 10x2- es helyi 
végelzárók tervezéséhez. 

83.085 -2/985. MPK Föld és sziklamunkák tervezése. 

48/1992. VIG. ut. Vezetékes távközlési hálózatok földelésének tervezése és 
ellenőrzése. 

27/1991. VIG. ut. A beruházási rend átmeneti szabályozásáról. 

3102/1992. Távk. 
hál. ig. ut. 

Az alaptevékenységet kiszolgáló tárgyi eszközök 
karbantartásának és felújításának elhatárolása.  
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101/1995. FIG ut. Hálózatos Mini Projekt bevezetése 

103/1994. FIG ut. 
Kieg.:102/1995.FIG 
ut. 

Tervezési irányelvek a helyi hálózatok fejlesztésére. 
Kiegészítés. 

104/1995. FIG ut., 
52-10/1999 PKI-FI 

Műszaki Gazdasági Tanulmány tartalmi követelményeiről. 

106/1996. FIG ut. Üzleti Mini Projekt bevezetése 

2223/1995. ÜVI ut. A helyközi és budapesti tranzithálózat középtávú fejlesztési 
tervének alkalmazásáról, valamint ezen tervezést támogató 
mérések és adatszolgáltatások köréről, rendjéről 

103/1996. FIG ut. Tervezési irányelvek az előfizetői hozzáférési hálózat 
fejlesztéséhez 

25/1993. VIG ut. A SIEMENS gyártmányú 10x2-es helyi típusú végelzárók 
tervezéséről szóló 13/1993 VIG kiegészítése 

83.085-2/85. ut. Föld- és sziklamunkák tervezése /1.13/ 
Építési előkészítő munkák /2.12 / 
Földkitermelés kézierővel /2.13 / 
Különleges csőfektetés /2.14/ 
Földvisszatöltés kézierővel /2.15 / 
Kábelépítést befejező / 2.16 / 
Szerelési munkahely előkészítése / 3.17 

54-07/1999. FIG ut. Az előfizetői hálózatban működő átviteltechnikai eszközök 
tervezésérők, telepítéséről, üzemeltetéséről és 
hibaelhárításáról szóló 2207/1998 utasítás kiegészítéséről 

52-09/1999 PKI-FI A MAGYAR TELEKOM Nyrt. Távközlési Centrumaiban folyó 
kisberuházási tevékenység gyakorlati megvalósításáról 

109/1997 Tervezési irányelvek az előfizetői hozzáférési hálózat 
fejlesztéséhez „Törzshálózat aktuális helyzet és igény 
felmérése” alkalmazásáról 

52203-0046/21/99 
PKI-FI 

Kábelek fektetési mélységének egységes tervezési irányelvei a 
103/1996 Fejl. Ig. utasítás kiegészítésére 

26/1997. VIG ut. Az idegen tulajdonú ingatlanok közcélú távközlő hálózat 
elhelyezése érdekében történő igénybevételéről, illetve a 143-
2418/99 sz. ING:IG. kiegészítője 

52-01/1999. ut. A fényvezető és rézkábel-hálózatok fejlesztésére készített 
tervek minőségbiztosításáról 

107/1997, 52203-
0046-21/99, 52-56-
3/98, 52-56- 7/98, 
52203-0046-20/99, 
52-203-0001-110/99  

PKI-FI utasítások 

Hivatkozás Építési előírások 

544 A laminált kábelazonosító és jelölőtáblák alkalmazása 

545 Qv földkábel fektetése 

547 Légkábeles hálózatok építési irányelvei 

549 A föld alatti hálózatban alkalmazott tömítési anyagokról és 
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eljárásokról 

551 Alépítmény hálózat építése 110 mm átmérőjű csövekkel 

552 Az 1x4-es önhordó leágazó légkábel építéséről 

557 1x4/0,6 szerkezetű árnyékolt előfizetői falikábelek elhelyezése  

564 Hírközlő hálózatokban használatos kötés- és töréspontjelzők 
használatáról 

567 A TDUX gáz- és vízzáró tömítések alkalmazásáról (MMD 
537:2004-03) 

577 Műanyagcsöves (PVC-T) alépítményhálózat-ok tervezése 

591 Fényvezető hálózatok építése 

593 Fényvezető kábelek behúzása. 

590 A kábelépítményekben munkát végzők veszélyes légtér elleni 
védelméről. 

593 Az önhordó fényvezető légkábel távbeszélő faoszlopsoron 
történő építéséről. Pirelli MLT (NQ 11201 DES) önhordó 
fényvezető légkábel építése távbeszélő faoszlopsoron 

616 Fényvezető kábelek bevezetése távközlési épületekbe 

41-01/2003. BI, BIZ 
és MSZI közös ut. 

A propángáz beszerzéséről, szállításáról és tárolásáról (MMD 
41:2003) 

Hivatkozás Szerelési előírások 

539 Tápszekrények műszaki követelményei 

541 SZ1, SZ2, SZ3 és SZ4 típusú betonszekrények építése 

548 Műanyag kötés és töréspont jelző táblák alkalmazása  

553  Érkötés érkötő modullal 

555 Érkötés egyedi érkötőelemekkel 

556 A1, A2, A3, A4 és az A5 típusú monolit vasbetonaknák építése 

558 Kábelkötések lezárása zsugorcsövekkel 

559 Kábelkötések lezárása Raychem XAGA zsugormandzsettákkal 

560 Kábelkötések lezárása RXS zsugormandzsettákkal 

565 A propángázzal működő gázpisztoly rendszer bevezetése 

568 A Band-IT® szalagok és Metz légkábel tartószerelvények 
alkalmazásáról 
Band-IT® szalagok és Metz légkábel tartószerelvények 
alkalmazása Tervezési - Technológiai Irányelv 

584 ISDN 2 telephelyen belüli telepítési technológiai irányelvek 

591 Az 1992/44. VIG ut. Fényvezető kábelhálózatok építése 
módosításáról 

593 Fényvezető kábelek szerelése. 

615 A kábeltelevíziós hálózatok telepítési technológiai irányelvei 

676 Jó védőtényezős kábelek (Qvr, TQvr, T4r, T6) kötéseinek 
szerelésérő.(Csak fenntartási célra használható előírás) 

59-04/2004 MSZI, 
HI 

A Matáv ADSL gyors hozzáférési szolgáltatás, létesítési, 
hibaelhárítási és megszüntetési üzemviteli folyamatairól 

Hivatkozás Berendezések 

585 Negyedrendű (34/140 Mbit/s) digitális multiplex berendezés 
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műszaki és minőségi előírásai. 

613 34 és 140 Mbit/s digitális optikai összeköttetések és 
berendezések átadás átvétele. 

Hivatkozás A vezetékes hálózatok túlfeszültségvédelmével kapcsolatos 
főbb szabványok és előírások 

MSZ 17-214 Föld alatti és föld feletti távközlési vezetékek földelési 
előírásai 

MSZ 17-101-39 Távközlési fogalmak. Hálózat- és berendezés-védelem 

MSZ 17-222 Távközlési hálózatok légköri túlfeszültségekkel szembeni 
védelmére alkalmazott védőeszközök 

MSZ 17200-6 /2002 Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és 
keresztezési előírásai. 6. rész: Erősáramú kábelek és 
szabadvezetékek, villámhárító berendezések, földelési 
rendszerek  

MSZ 17128-1, -2, -3 Távközlési hálózatok védettségéről 

MSZ 17-002 Vezetékes távközlési összeköttetések védelme légköri 
túlfeszültségek hatása ellen  

MSZ 17-203-4 Vezetékes távközlési hálózatok és a kiszolgáló személyzet 
védelme a villamosított vasútvonalak és a nagyfeszültségű 
hálózat indukáló hatásai ellen 

MSZ 17-204 Erősáramú vezetékek, villamosított vasútvonalak és 
villámhárító berendezések megközelítése és keresztezése 
nyomvonalas távközlési hálózatokkal 

MSZ 13200-1 Távközlési összeköttetések védelme nagyfeszültségű hálózat 
káros hatásai ellen. A befolyásolás fogalmai és megengedett 
értékei 

MSZ 13200-2 Számítási és mérési módszerek 

48/1992. VIG ut. és  
7/1993. VIG ut. 

Vezetékes távközlési hálózatok földelése 

Hivatkozás Nyilvántartás 

263 A Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett helyi körzet és 
gerinc távközlő hálózatok műszaki dokumentálásának rendje 

266 Az egységes közműnyilvántartással kapcsolatos társasági 
feladatok végrehajtásáról 

268 Vezetékes távközlő hálózatok nyilvántartó rendszereinek 
kezelési előírásai (ReKoD, DNS-WFM, MAP-WFM, ODNY) 

582 Az idegen tulajdonú ingatlanokon elhelyezett hírközlési 
építmények használati jogának bejegyeztetésével kapcsolatos 
teendőkről 

Hivatkozás Műszaki átadás-átvétel, ellenőrzés 

128 Hálózatok műszaki átadás-átvétele 

Hivatkozás Munkavédelem 

529 Távközlési Munkavédelmi Szabályzat 

590 Kábelalépítményben munkát végzők veszélyes légtér elleni 
védelme 

565 Propángázzal működő gázpisztoly rendszer bevezetése  



 

 

35/35 

Hivatkozás Tűzvédelem, létesítmények kulcskezelése 

402 A Magyar Telekom Nyrt. tűzvédelmi szabályzata  

30/2007. VIG út. A Magyar Telekom Nyrt létesítményeinek kulcskezelési 
rendjéről 

7/1994. VIG ut. A “Tűzvédelmi Segédlet“ kiegészítéséről 

Hivatkozás Környezetvédelem 

404 Környezetvédelmi szabályzat 

164/2003. (X. 18.) 
Korm. Rendelet 

A bontási hulladékok tárolása és szállítása 

57/2004 VIG ut. Az operatív környezetvédelmi működés keretének 
szabályozásáról 

98/2001. (VI.15.) 
Kormányrendelet 

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről 

Hivatkozás Anyagbiztosítás, és elszámolási rendszer 

106/2001. VIG ut. A hálózatépítési beruházások anyagbiztosítási és elszámolási 
rendszeréről 

41-02/2005 BI A távközlési szervek visszáru folyamatának szabályozásáról 
szóló 
41-03/2002. számú beszerzési igazgatói utasítás 
kiegészítéséről és módosításáról 
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Tervszám: 11. 17. 201 Iratszám: KIV-06.2-25-I-003_00 
 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
A vonatkozó hatályos rendeletekben foglaltak alapján a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság nevében kijelentjük, hogy a 
 
 

Bp., XI. ker. Péterhegyi út - Neszmélyi út felújítása 

Kiviteli terv 
 

 
Hírközlés 
06.2 kötet 

UPC Kft. hálózata 
 
 

c. tervek és a tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági 
előírásoknak és a vonatkozó szabványoknak. 

A szakági tervdokumentáció felelős tervezője rendelkezik a megfelelő tervezési jogosultsággal. 
A tervek és a tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű kötelező és az 

eseti hatósági előírásoknak, a vonatkozó, kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok 
előírásainak. A hegyvidéki környezet és a fogasléc kialakítás miatt eltérés van, az UME ajánlott 
kialakításaitól, ezek a Műszaki leírásban vannak megindokolva.  

 
A dokumentáció elkészítéséhez a közterületi közmű és közmű jellegű vezetékek nyilatkozatát 

szereztük be a felsorolt cégektől, illetve intézményektől: 
 
Antenna Hungária Zrt. Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 
Fővárosi Csatornázási Művek  
Fővárosi Vízművek Zrt.  
BKV Zrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 
Magyar Telekom Nyrt.  
DIGI Kft. Magyar Villamos Művek 
 Siemens Zrt. Forgtech. Szervíz  
FGSZ Földgáz szállító Zrt. NOVOTRON Zrt. 
Nokia Solution Networks TraffCom Kft. UPC Magyarország Kft. 
INVITEL Zrt SWARCO TRAFFIC Hungária Kft. 
GTS Hungary Kft. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. 
ELMŰ Hálózati kft. MAVIT Zrt. 
 Nokia Solution Networks TraffCom Kft. 
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Kijelentjük továbbá, hogy a dokumentációt az alábbiakban felsoroltakkal (hatóságok, üzemeltetők, 
társtervezők, stb.) egyeztettük: 
  
Budapest XI. kerületi Önkormányzata, 
BKK Zrt.,  
 

 
A dokumentáció készítése során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18. § (1) 

bekezdésében, valamint a 28/2011 (IX. 6.) (BM) rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatban foglaltakat betartottuk, illetve érvényesítettük. 
 
Budapest, 2018.02.20. 
 
 
 
 
                                                                                                                                  
                               Dömény Veronika    Huszár Gábor 
                                      T 01-0165                                                               iroda vezető 
                                 felelős tervező                                                                

 
 
 
 
 

 


