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Tervezői nyilatkozat 
 
Alulírott Jakó Pál, mint a Bp. XI. Daróczi út 1-3  Verizon UK (Thyssenkrupp) kétirányú optikai 
ellátása, 100 méter alatti, jogszerűen épült alépítményhez csatlakozó alépítmény  
 kiviteli tervének felelős tervezője (névjegyzéki szám: 01-6390, jogosultság: HI-V - Vezetékes 
hírközlési építmények tervezése (jogosultság ideje: 2019.04.23), HI-VN - Vezeték nélküli hírközlési 
építmények tervezése (jogosultság ideje:2019.04.23), SZÉM2 - Hírközlési építmények szakértése 
(jogosultság ideje: 2019.04.23), T- Tartószerkezeti tervezés (jogosultság ideje: 2019.04.23)) 
kijelentem, hogy: 
 
Tárgyi terv felelős tervezője:  Jakó Pál, (1042. Budapest, Lebstück Mária utca 57 (01-6390) 
 (01-6390, HI-V, HI-VN,T, SZÉM2) 
Tárgyi terv szakági tervezője:   

Jakó Géza (1046. Budapest, Nádasdy Kálmán utca 16  
(01-6343, HI-V, HI-VN), kábelhálózat  szakági tervező 

Tárgyi terv építtetője:           Magyar Telekom Nyrt (1013. Budapest, Krisztina krt. 55) 
 
Beruházás megnevezése:       Bp. XI. Daróczi út 1-3  Verizon UK (Thyssenkrupp) kétirányú 
optikai ellátása, 100 méter alatti, jogszerűen épült alépítményhez csatlakozó alépítmény  
 
 
Tervanyag jellege:           kiviteli terv. 
 
 
Alulírott Jakó Pál, és Jakó Géza, mint a 1023 Bp. XI. Daróczi út 1-3  Verizon UK (Thyssenkrupp) 
kétirányú optikai ellátása, 100 méter alatti, jogszerűen épült alépítményhez csatlakozó 
alépítmény   kiviteli tervének felelős tervezője és szaktervezői ezennel kinyilatkozzuk, hogy: 
 

- az általunk készített vezetékes elektronikus hírközlési építményekre vonatkozó kivitelezési 
dokumentáció megfelel a külön jogszabály alapján kidolgozott szakmai követelményeket 
megállapító szabályzatnak, 
 
- az általunk tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel az általános érvényű szakmai 
előírásoknak és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, így különösen a 
minőségi, biztonsági, környezetvédelmi szabványoknak, az örökségvédelmi jogszabályok 
rendelkezéseinek, a megfelelősség igazolások rendelkezésre állnak, a szakági tervezők 
munkáját összehangoltuk 
 
- az építmény elhelyezésénél az Eht. 94. § (2) és (3), valamint a 95. § (1) bekezdésében 
előírtakat figyelembe vettük, idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építés vagy bontás 
esetén az ingatlannal rendelkezni jogosultaknak a hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre 
áll,  
- az érintettek körét teljes körűen feltártuk, 
- a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztunk 
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Igazoljuk, hogy a kiviteli tervdokumentáció megfelel a 2003 évi C törvény (EHT) vonatkozó 
direktíváinak, az 1993. évi XCIII. Tv 18 § és 19 § -ában foglaltaknak, az 1997. évi LXXVIII. 
Tv., a 14/2013 (IX. 25) KHVM rendelet vonatkozó előírásainak. A kiviteli terv a 
45/1997.(XII.29.) KTM rendeletben, a 8/2012 NMHH rendeletben, az óvórendszabályokban, 
biztonsági szabályzatokban, MSZ, ágazati és távközlési szabványokban, a szociális 
normatívákban, a távközlési munkavédelmi, egészségügyi és szociális tervezési 
irányelvekben szereplő előírások figyelembevételével készült, és azoktól nem tér el.  
A terv a nemzeti örökségvédelemre, a táj- és természetvédelemre, továbbá a környezet 
védelmére vonatkozó előírások figyelembe vételével készült. A terv figyelembe vette a 
4/2002 SzCsM –EüM együttes rendelet előírásait. A hálózat műszaki megoldása a hatályos 
jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, valamint a hírközlési és informatikai hálózatokkal 
szemben támasztott követelményeknek megfelel. 
 
A tervezett hálózat építési vagy bontási engedély nélkül, továbbá bejelentés nélkül 
végezhető építési tevékenység.  
 
 Budapest, 2018. április 
 
 

         
       /Jakó Pál/ 

 Felelős tervező 
                                                                MMK nyilvántartási szám: 01-6390 
 

 
Jakó Géza 
szakági tervező 

MMK nyilvántartási szám: 01-6341   
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Műszaki leírás 
 
a Bp. XI. Daróczi út 1-3  Verizon UK (Thyssenkrupp) kétirányú optikai ellátása, 100 méter alatti, 
jogszerűen épült alépítményhez csatlakozó alépítmény  kiviteli tervéhez 

 
Tárgyi terv felelős tervezője:  Jakó Pál, (1042. Budapest, Lebstück Mária utca 57  
 (01-6390, HI-V, HI-VN,T, SZÉM2) 
Tárgyi terv szakági tervezői:   

Jakó Géza (1046. Budapest, Nádasdy Kálmán utca 16  
(01-6343, HI-V, HI-VN), kábelhálózat  szakági tervező 

Tárgyi terv építtetője:           Magyar Telekom Nyrt (1013. Budapest, Krisztina krt. 55) 
 
Beruházás megnevezése:        1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 

 (Regus Árpád Kft.) 
           optikai ellátása 
 

Tervanyag jellege:           kiviteli terv. 
 
  
 

1. Előzmények, alapadatok 

 

Ellátandó végpont:  Bp. XI. Daróczi út 1-3  Verizon UK (Thyssenkrupp) kétirányú optikai 
ellátása, 
 
 
Az ügyfél optikai ellátása a Lágymányos Kelenföld FvB 6x12 optikai kábelről 

történik Lágymányos és Kelenföld felől. 

A Lágymányosi irány felől új bevezető cső építés szükséges, ami nem haladja meg a 

100 métert és jogszerűen épült alépítményhez csatlakozik 

 
 

A projekt Eventus száma: 71682107, 71682022 
 
Felhasznált alapadatok a tervezéshez: Magyar Telekom szakági térképek, optikai elvi rajzok. 
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2. Tervismertetés 
 
Az Alsóhegy utcában meglévő alépítmény halad rejtett szekrényekkel, a R-050 jelű 
szekrényből kell kiépíteni az épület bevezető csövét. 
 
Az építendő terület burkolata: beton árok és aszfalt járda 
 
Az építési terület tulajdonosa: Újbuda Önkormányzata. 
 
A tervezett alépítmény megépítése előtt a 050 rejtett szekrényt szintbe kell emelni, és 
szabványos fedlappal kell ellátni. 
 
A meglévő alépítmény a nyilvántartási adatok szerint a betonárokba helyezkedik el, ezért a 
szekrény szintbeemelése után csőáteresz építésével a csapadékvíz elvezetését biztosítani 
kell! 
 
Várható közműérintettség az utcán nincs, a telken belül a távfűtő vezeték keresztezés 
történik, valamint a nyilvántartásban nem szereplő telken belüli közművek környeztében épül 
az új LPE40 cső 
Az udvarban a rajzon jelzett helyre egy N1 szekrény építendő, innen kell beállni az épület -1 
szintjére 
 
A tervhez csatoltuk a közműnyilatkozatokat, valamint az Önkormányzat közútkezelői 
nyilatkozatát. 
 
A burkolatbontási engedélyhez szükséges forgalomtechnikai tervet szintén csatoltuk. 
 
A tervezett nyomvonalba jelenleg kockakőrakás helyezkedik el, ezt az építés előtt át kell 
rakni. A költségvetés járulékos költségeiben a várható díjat szerepeltettük. 
 
 
 
Tervezett alépítmény nyomvonalhossza:  
 
Közterületi nyomvonalépítés: 3,0 méter 
Telken belüli nyomvonalépítés: 60,6 méter 
Építendő N1 szekrény: 1 db 
Szintbe helyezendő rejtett szekrény: 1 db 
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3. Mennyiségi kiírás, árazatlan költségvetés kiírás 
 

A mennyiségi kiírás az alábbi részletezésben lett dokumentálva: 
 
Költségösszesítő 
Munkafolyamat egységtétel lista 
Magyar Telekom főanyag egységlista 
  

4. Egyéb előírások 
 

A kivitelezést megkezdeni csak jóváhagyott terv alapján lehet. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy az építéssel kapcsolatban több új jogszabály lépett érvénybe (e-
építési naplóra, felelős műszaki vezetőkre, felelős műszaki ellenőrökre 
vonatkozó jogszabályok, e-közműnyilvántartás, szakmagyakorlásra vonatkozó 
előírások, stb). 
A terven változtatni csak a jóváhagyó szervek és a tervező hozzájárulása után 
szabad. A beruházónak a kivitelezés elvégzése után átadás-átvételi eljárást kell 
tartani.  Kivitelezés során a kivitelezőnek figyelembe kell vennie az építési naplóba tett 
tervezői, műszaki ellenőri bejegyzéseket, valamint az egyeztetési jegyzőkönyvek 
előírásait.  
A kivitelezés során szigorúan betartandó az Építési szabályzat előírásai, 
különös tekintettel, az e-építési naplóval, a felelős műszaki vezetőre, a műszaki 
ellenőrökre vonatkozó előírások.  
 
A kivitelezés során szigorúan betartandók a kezelői, tulajdonosi 
hozzájárulásokban előírtak! 
 

 

•  

         

  Jakó Pál 
  vezető tervező  
   (MMK nyt. szám: 01-6390) 

  


