


 

 

 

 

 

Tsz: 12.16.115  Iratszám: KIV‐26‐NSN‐I001 

 

 

 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

ETELE TÉRI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KÖZPONT 
 

A beruházás által érintett közutakra vonatkozó engedélyezési és kiviteli 
tervek 

 
NSN – TÁVKÖZLÉS, NSN TRAFFICOM KFT. 

KIVITELI TERV 
 

Kiviteli terv a teljes kapcsolódó területre vonatkozóan 

 

 

 

 

  ………………………………….   
  Tasnády Attila   
  felelős tervező   
  HI‐V, HI‐VN/01‐5388   
 
 
 
 
 

 

 

Budapest, 2019. január 24. 

 

  



 
Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

1188 Budapest, István u. 29/b., Levelezési cím: 1683 Budapest, Pf.: 70 
Fax: 36-1-700-2420, Tel.: 06-30-9483-855, E-mail: mettasdy@mettasdy.hu

 

  2. oldal  
2019. január 24.  Tsz: 12.16.115 Műszaki leírás
 

 
TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
 
TARTALOMJEGYZÉK ............................................................................................................. 2 

RAJZ ÉS IRATJEGYZÉK ......................................................................................................... 3 

TERVEZŐI NYILATKOZAT ...................................................................................................... 4 

ELŐZMÉNYEK ......................................................................................................................... 5 

MŰSZAKI LEÍRÁS .................................................................................................................... 6 

Általános ismertetés ............................................................................................................................ 6 

Helyszínrajz 1. ...................................................................................................................................... 6 

Helyszínrajz 2. ...................................................................................................................................... 7 

Helyszínrajz 3‐4. ................................................................................................................................... 7 

Különleges kikötések ........................................................................................................................... 9 

Engedélyeztetés .................................................................................................................................. 9 

Bontás ................................................................................................................................................ 10 

Környezetvédelem ............................................................................................................................. 10 

Munkavédelmi tervfejezet ................................................................................................................ 11 

Tűzvédelmi tervfejezet ...................................................................................................................... 12 

MENNYISÉG ÉS ANYAGKIMUTATÁS .................................................................................. 13 

ÉRINTETT TULAJDONOSOK LISTÁJA ................................................................................ 14 

JEGYZŐKÖNYVEK, EMLÉKEZTETŐK ................................................................................. 15 

 



 
Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

1188 Budapest, István u. 29/b., Levelezési cím: 1683 Budapest, Pf.: 70 
Fax: 36-1-700-2420, Tel.: 06-30-9483-855, E-mail: mettasdy@mettasdy.hu

 

  3. oldal  
2019. január 24.  Tsz: 12.16.115 Műszaki leírás
 

 
RAJZ ÉS IRATJEGYZÉK 
 
 

Műszaki leírás KIV-26-NSN-I001-M00  

Költségvetés kiírás KIV-26-NSN-I002-M00  

Átnézeti helyszínrajz KIV-26-NSN-R001-M00 M=1:5000 

Helyszínrajz 1. KIV-26-NSN-R002-M00 M=1:250 

Helyszínrajz 2. KIV-26-NSN-R003-M00 M=1:250 

Helyszínrajz 3. KIV-26-NSN-R004-M00 M=1:250 

Helyszínrajz 4. KIV-26-NSN-R005-M00 M=1:250 

Kitűzési vázlat 1. KIV-26-NSN-R006-M00 M=1:250 

Kitűzési vázlat 2. KIV-26-NSN-R007-M00 M=1:250 

Kitűzési vázlat 3. KIV-26-NSN-R008-M00 M=1:250 

Földhivatali térkép 1. KIV-26-NSN-R009-M00 M=1:250 

Földhivatali térkép 2. KIV-26-NSN-R010-M00 M=1:250 

Földhivatali térkép 3. KIV-26-NSN-R011-M00 M=1:250 

Egyesített közmű helyszínrajz KIV-16-GEN-R002-M01 M=1:500 

   

 
 



 
Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

1188 Budapest, István u. 29/b., Levelezési cím: 1683 Budapest, Pf.: 70 
Fax: 36-1-700-2420, Tel.: 06-30-9483-855, E-mail: mettasdy@mettasdy.hu

 

  4. oldal  
2019. január 24.  Tsz: 12.16.115 Műszaki leírás
 

 
TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
 
Megbízó neve: Futureal Prime Properties One Ingatlanfejlesztő Részalap 

Tervszám: 12.16.115 

A tervdokumentáció megnevezése: Etele téri Szolgáltató és Kereskedelmi 

Központ 

Szakág: NSN – Távközlés, NSN Trafficom Kft. 

Tervfázis: Kiviteli terv     

 
Jelen tervdokumentáció, a nyomvonal jellegű távközlési építmények engedélyeztetésénél a 
14/2013. /IX.25./, és annak a módosítása 4/2015.(VII.15.) NMHH rendelet szerint nem 
tartozik az engedélyezési eljárás alá, csak bejelentési kötelezettség áll fent. 
A tervezett megoldás megfelel az általános érvényű szakmai előírásoknak és a 
jogszabályokban meghatározott követelményeknek, így különösen a helyi építési szabályzat 
és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. rendelet 
előírásaiban foglaltaknak, a minőségi, biztonsági, környezetvédelmi szabványoknak, az 
örökségvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, kiemelten a 2003. évi C. törvény (EHT) 
vonatkozó előírásainak, az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 31.§ (1)-(2) és (4) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek, valamint a 14/2013. (IX. 25.) NMHH 
rendelet vonatkozó előírásainak. Azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A vezeték 
keresztezések és megközelítések megfelelnek az MSZ 151-2000 szabványlap és a 8/2012 
NMHH  együttes rendeletében foglalt, vonatkozó, előírásoknak. 
Az építmény elhelyezésénél az Eht. 94. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 95. § (1) 
bekezdésében előírtakat figyelembe vettem, idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő 
építés vagy bontás a vagyonkezelőnek, vagy annak hiányában a tulajdonosi jogokat 
gyakorlónak a hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll, az érintettek körét feltártam. Az 
engedélyezés folyamán, a településképi véleményezési eljárást nem kértük, mivel a tervezett 
távközlési hálózat teljes hosszában földalatti hálózatként került meghatározásra. 
Jelen tervdokumentációt az érintett szakhatóságokkal, közmű üzemeltetőkkel valamint 
tulajdonosokkal egyeztettem és az érintettek körét feltártam. Az egyeztetési jegyzőkönyveket 
a tervdokumentációhoz csatoltam. A tervező az egyeztetések során kapott közmű és egyéb 
nyilatkozatokat a tervezés során figyelembe vette, a terv-felülvizsgálati észrevételeknek 
megfelelően javította. 
A tervet az általános érvényű előírásokat megállapító rendeletek, szabályzatok, országos és 
ágazati szabványok figyelembe vételével készítettem el. A tervben a munka-, tűz- és 
környezetvédelmi szakmai szabályokat, előírásokat figyelembe vettem. 
 
Budapest, 2019. január 24. 
 
 
................................................. 
felelős tervező: Tasnády Attila 
tervezői nyilvántartási száma: 01-5388 
tervező szakmai kódja: HI-V, HI-VN 
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ELŐZMÉNYEK 
 

Társaságunk az Futureal Prime Properties One Ingatlanfejlesztő Részalap 
megbízásából készíti az ETELE TÉRI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI 
KÖZPONT által érintett közutakra vonatkozó engedélyezési és kiviteli terveket. 

A tervezett bevásárlóközpont érinti a Gyergyótölgyes utca teljes, a Hadak útja Than 
Károly – Etele út közötti, valamint az Etele út és Somogyi út- Hadak útja közötti 
szakaszát is.  

A Somogyi úton illetve az Etele úton jelen tervezés kapcsolódik a BKK Zrt. „Az 1-es 
villamos Etele térig történő meghosszabbítása” projektjéhez. A kereskedelmi központ 
megvalósításához szükséges volt az 1-es villamos terveinek módosítására az Etele 
úton illetve a Somogyi úton. Az Etele út és Somogyi út szegélyei és a kereskedelmi 
központ melletti járda területek, az Etele út – Hadak útja, valamint a Somogyi út –
Gyergyótölgyes utca csomópontok a kereskedelmi központhoz kapcsolódó egyéb 
közúti fejlesztésekkel (Gyergyótölgyes u., Hadak útja) összhangban kerülnek 
megvalósításra.  

A vonatkozó közterületi utakra és kijelölt gyalogos-átkelőhelyekre az építési 
engedélyt Budapest Főváros Kormányhivatala III. kerületi hivatala, Közlekedés 
Felügyeleti Főosztálya BF/UO/NS/A/1122/28/2018 számon kiadta. 

Jelen terv tehát az engedélyben és hozzájárulásokban előírtakkal kiegészített Etele 
út, Somogyi út, Gyergyótölgyes u. és Hadak útja közterületek végleges 
kialakításának kiviteli terveit tartalmazzák, úgy hogy az 1-es villamos terveihez 
maximálisan csatlakozik. 

Jelen tervcsomag a beruházás által érintett NSN Trafficom Kft. távközlési 
hálózatainak kiváltási terveit tartalmazza. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Általános ismertetés 

 

A tervezési terület az Etele út – Somogyi út – Gyergyótölgyes utca – 

Hadak útja által határolt terület, amely magában foglalja a határoló utakat, 

illetve azok csomópontjait.  

A tervezési határon belül a központi forgalomirányítás és a közúti jelző 

alépítmény hálózatának a nyomvonala is megtalálható. Az alépítményi 

hálózat a Budapest Közút kezelésében van, de hasznosítási joga az NSN 

TraffiCom Kft-nek is van. Ezért bárminemű módosítás, bontás vagy építés 

mindkét üzemeltetőt érinti. A hálózatban üzemelő kábelek futnak, ezért az 

üzemkiesés az építés során csak pár órára megengedett. 

Az Etele út – Hadak útja átépítendő jelzőlámpás csomópont tervei más 

dokumentációban szerepelnek. Jelen dokumentáció az NSN Trafficom Kft. 

tulajdonában lévő alépítményes hálózat kiváltásának, illetve védelembe 

helyezésének kiviteli terveit tartalmazza. 

 

Helyszínrajz 1. 

 
A tervezési terület Etele úti oldalán az 1-es villamos meghosszabbítása 

projekt során kiváltott Qv 25x4/0,6 kábel található. A kiváltott kábel 

nyomvonala keresztezi az Etele téri Szolgáltató és Kereskedelmi Központ 

tervezett tűzoltó felállóhelyeit, továbbá megközelíti a tervezési terület 

Hadak útja felőli oldalán tervezett támfalat. 

A tűzoltó felállóhelyek keresztezése során vasbeton védelemmel kell 

ellátni a meglévő kábel nyomvonalát. A támfal megközelítése miatt a Qv 

25x4/0,6 kábel 1 méterrel történő áthelyezése szükséges, a 

helyszínrajznak megfelelő módon. A kábelt az átmozgatott szakaszon 

KPE110 védőcsővel kell ellátni. 

A tervezési terület északnyugati és délkeleti sarkán N2 méretű épület 

bevezető megszakítók kerültek megtervezésre társtervezők által. A 



 
Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

1188 Budapest, István u. 29/b., Levelezési cím: 1683 Budapest, Pf.: 70 
Fax: 36-1-700-2420, Tel.: 06-30-9483-855, E-mail: mettasdy@mettasdy.hu

 

  7. oldal  
2019. január 24.  Tsz: 12.16.115 Műszaki leírás
 

Központ későbbi ellátásának érdekében 2LPE40 csövet kell fektetni a 

bevezető megszakító, illetve a 1834 azonosítójú N1 szekrény között. 

 

Helyszínrajz 2. 

 
A helyszínrajz a kiváltásra kerülő Fve 4x12 típusú optikai kábel 

behúzási rajzrészletét, valamint a tervezett beálló által érintett 

alépítményszakasz védelembehelyezését tartalmazza. Az érintett 

alépítményszakaszt vasbeton védelemmel kell ellátni 7 m hosszban, a 

helyszínrajznak megfelelő módon. 

 

Helyszínrajz 3-4. 

 
A beruházás az építési terület Gyergyótölgyes utca – Hadak útja 

szakaszán kiváltás szintjén érinti az NSN Trafficom Kft. alépítményes 

hálózatát, melyben 1 db Fve 4x12 típusú optikai kábel halad az M4 

járműtelep 1785 azonosítójú bevezető szekrényéig. 

Az érintett hálózat szakaszt a 1835 azonosítójú N1 szekrénytől 

terveztük kiváltani 2LPE40 csövek fektetésével. A 1835 azonosítójú N1 

szekrény a beruházás kivitelezése során megsérült, ezért helyben cserélni 

kell! A szekrényben lékelés található az optikai kábelen. 

A Gyergyótölgyes utca mentén 2 db N1 szekrényt kell építeni a 

behúzás megkönnyítése érdekében. A járdában található M4 födémet a 

meglévő, TraffiCOM alépítmény ø63 acélcsöveit megtartva és továbbra is 

felhasználva terveztük keresztezni. A Gyergyótölgyes utca – Hadak útja 

sarkon lévő 1787 azonosítójú N1 szekrény elbontásához a Szolgáltató az 

építés megkezdésekor hozzájárult a szádfalazás kialakítása miatt, melyet 

újra kell építeni. A tervezési terület délkeleti sarkába megtervezett épület 

bevezető N2 szekrényre a megtartott szekrényből kell csatlakozni 2LPE40 

csövek fektetésével. 

A Hadak útja mentén 2 db N1, továbbá 1 db N2 szekrényt kell építeni a 

behúzás megkönnyítése érdekében. A tervezett N2 megszakítóval be kell 
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foglalni az M4 járműtelepet ellátó optikai kábelt, az átmeneti kötés 

kialakítása érdekében. 

A tervezett gépkocsi behajtók, illetve a Gyergyótölgyes utca 

keresztezése során 2KPE110 védőcsővel kell ellátni a kiváltó 2LPE40 

csövet, a helyszínrajznak megfelelően. 

Az érintett Fve 4x12 típusú optikai kábelt az Etele téri buszpályaudvar 

1831 azonosítójú K1 megszakítója és az M4 járműtelep 1785 azonosítójú 

N2 megszakítója mellett, a nyomvonal befoglalásával megépülő N2 

szekrény között, teljes kötésmezőben kell kiváltani. 

 

A végleges kiváltó nyomvonalban a fektetési mélység 0,6 m. 

A teljes kiváltási munkálat csak engedélyezett KIVITELI TERV alapján 

kezdhető el, és a teljes idejére szakfelügyeletet kell kérni! 

 

A tervezett nyomvonal több közművet keresztez, illetve 

megközelít. A meglévő közművek pontos helyét kivitelezéskor 

szakfelügyelet jelenlétében kutatógödörrel kell meghatározni. A 

kivitelezés megkezdése előtt a meglévő kábelek nyomvonalát ki kell 

tűzni.  

 

A változásokat a javított kiviteli tervben fel kell tüntetni, a digitális 

törzskönyvben pedig módosítani kell. Az optikai kábel hibaelhárítási 

tartalékcsövét más célra felhasználni nem szabad! 

Az LPE csöveket túlnyomással kell szállítani, helyszínen ellenőrizni, 

majd a levegő kiengedése után lefektetni (védőcsőbe behúzni). A fektetés 

után a kivitelezőnek kaliber és nyomáspróbát kell elvégezni, melyről 

jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A terv szerinti munka során fokozott gondossággal kell eljárni, 

figyelemmel a fényvezető kábelre és a LÉZERVESZÉLYRE. 
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Különleges kikötések 

 
A jóváhagyott kiviteli tervtől eltérni csak a Tervező és a 

Hálózattulajdonos ill. Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehet. 

A munkaterület átadásra és a műszaki átadás átvételi eljárásra az 

érintett Hálózattulajdonosokat, ill. Üzemeltetők képviselőit meg kell hívni. 

A kivitelezés során okozott rongálásokért a felelősség a kivitelezőt 

terheli. 

A kábelkiváltás során a meglévő kábel és közművek közelében végzett 

munkák során a vonatkozó MSz és az NSN Trafficom Kft. szabvány 

előírásait be kell tartani és a szükséges szakfelügyeleteket az érintett 

közműtulajdonosoktól meg kell rendelni. 

Az Üzemeltető részére az elő-, ill. utómérési jegyzőkönyvet a mérést 

követően a Kivitelezőnek felülvizsgálat céljából 2 napon belül át kell adnia. 

A mérésen résztvevők vagy a felülvizsgálatot végzők a mérési 

jegyzőkönyvet kézjegyükkel és írásos véleményükkel látják el. Ez a 

műszaki átadás-átvételi eljárás egyik feltétele.  

A kábelkiváltási és mérési munkálatok időtartama alatt az Erősítőkkel 

és Központokkal a kapcsolatot folyamatosan tartani kell. 

A meglévő és üzemelő optikai kábeleket az NSN Trafficom Kft. területi 

üzemeltetési központjával egyeztetett módon kell kiváltani.  

Az építési munkák idejére az illetékes üzemeltetőtől a szakfelügyeletet, 

és a nyomvonal kitűzést meg kell rendelni. A változásokat a javított kiviteli 

tervben fel kell tüntetni, a digitális törzskönyvben pedig módosítani kell. 

A kábelek munkaidőn túli biztonságos őrzése és védelme, a kivitelező 

feladata a VIG 49/1969. sz. utasítás szerint. 

 

Engedélyeztetés 

 
A nyomvonal jellegű távközlési építmények engedélyeztetésénél 

(Építési engedély, Használatba vételi engedély) a 14/2013. /IX.25./ NMHH 

rendelet 19.§. (1) d) pontja és az annak a módosításáról szóló 4/2015. 

(VII.15.) rendelet 12.§. (2) d) pontja szerint kell eljárni.  
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A tervezett alépítményes (földkábeles) hálózat, a fenti rendelet alapján 

nem tartozik az építési engedélyezési eljárás alá, de az építtetőnek a 

munkálatok megkezdése előtt minimum 15 nappal bejelentési 

kötelezettsége van az illetékes Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felé. 

 

Bontás 

 
Az átterhelési munkákat követően az üzemen kívül kerülő 

kábelszakaszokat el kell bontani (kihúzni, felszedni), megszűnő 

csőszakaszokat, megszakító létesítményeket el kell bontani.  

Az építési terület alatt üzemen kívül lévő kábelek nem maradhatnak, 

ezért ezeket is el kell bontani.  

A kibontott kábeleket a szolgáltatóval a kivitelezés során egyeztetett 

módon kell kezelni. 

Környezetvédelem 

 
Az építési terv környezetvédelmi munkarésze jelen tervvel 

párhuzamosan elkészült, mely terv tartalmazza a teljes létesítmény építés 

idejére és üzemelésére vonatkozó előírásokat. 

Ezek közül az alábbiakat emelnénk ki: 

- A kábelek védelembe helyezése, kiváltása a kisajátított területen belül 

történik, a főút szempontjából többlet területigénnyel nem jár. Az építés 

alatt ügyelni kell arra, hogy a munkagépek csak a szükséges területen 

belül mozogjanak. 

A tervben alkalmazott műszaki megoldások és megvalósításuk 

környezetvédelmi konfliktust nem okoznak. 
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Munkavédelmi tervfejezet 

 
A kivitelezés során olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan 

technológiát választani, amely bármilyen szempontból a személy- és vagyon-biztonságot 

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 eljárás 

során megtett előírásokat. Ha bármely előírást betartani nem lehet, akkor az akadály 

megszüntetéséig a munkát le kell állítani.    

Az építési munkák során az érintett megszakító létesítményekben az MPK 1117/1987. sz. 

utasítása alapján kell a gázveszély elhárításával kapcsolatos intézkedéseket megtenni. 

Elektromos kábelek és csatlakozó szerelvényeik közelében végzett munkálatoknál az MSZ 

13207., épületen belül az MSZ 2364 szabvány előírásait be kell tartani. 

A terv a vonatkozó, Posta Műszaki Szolgálat munkavédelmi szabályzatának betartásával 

készült, mivel a hazai gyakorlatban távközlő hálózatok építéséhez más összefoglaló anyag 

nem áll rendelkezésre. 

A munkaterületen a különböző szakkivitelezések párhuzamosan történnek, amely fokozott 

balesetveszéllyel jár! A baleseteket megfelelő organizációval kell megelőzni. 

A munkálatok során a munkavédelemre vonatkozó intézkedéseket a Kivitelező a tervben 

előírtakon túlmenően is - a Tervezővel szükség szerint egyeztetve - köteles megtenni, különös 

tekintettel a munkaterület védelmére, közművek megközelítésére, anyagszállításra, építésre 

és szerelésre, munkahelyszervezésre és forgalom-korlátozásra. 

A Tűzvédelmi- és Környezetvédelmi tervfejezetben leírtak a kivitelezés során szintén be kell 

tartani. 

A kivitelezés során betartandók a KRESZ vonatkozó szabályai 
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Tűzvédelmi tervfejezet 

 
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 benttartózkodáskor 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 tűzoltó készüléket kell 

elhelyezni. 

Az épületekben történő kábelépítésnél vazelinnal töltött Qv tipusú és fényvezető kábelek 

alkalmazása csak  a pinceszinten és földszinten lehetséges, hossz- és más megkötések 

figyelembe vételével, ezért a kábeltípus megválasztásánál jelen tervben leírtakat nem szabad 

figyelmen kívül hagyni.  A kábelátvezetést legalább 0,5 óra tűzállóságú anyaggal kell lezárni, 

mely előírásnak eleget tesz a szórt azbeszt cement kötésben 15 mm vastagságban, 

samotthabarcs 20 mm vastagságban . Alkalmazható bármely más anyag melynek 

tűzállóságára megfelelő garanciák rendelkezésre állnak. 

A munkavégzés során a Magyar Posta Tűzvédelmi Munkájához készült segédletet, és a 

Tűzvédelmi Szervezeti és Működési Szabályzatot kell betartani. 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. 

 
A tűz elleni védekezés szempontjából fontosabb jogszabályok:  
 

- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról 

- 115/1996. (VII.24.) Korm.r. a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, 

a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről 

- 116/1996. (VII.24.) Korm.r. a tűzvédelmi bírságról 

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat. 

 
Tűzesetet az illetékes BM szervek felé minden esetben jelenteni kell. 
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MENNYISÉG ÉS ANYAGKIMUTATÁS 
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ÉRINTETT TULAJDONOSOK LISTÁJA 
 
 

Település Helyrajzi szám Tulajdonos neve Tulajdonos címe 

Budapest, XI. 
kerület 

2860/2 Budapest Főváros 
Önkormányzata 

Városüzemeltetési 
Főosztály 

1052 Budapest, 
Városház utca 9-11.

2863/22 
2863/25 
3480/42 

2863/27 

Futureal Prime 
Properties One 
Ingatlanfejlesztő 

Részalap 

1082 Budapest, 
Futó utca 43-45. 

3256/42 XI. kerületi 
Polgármesteri 

Hivatal 

1113 Budapest, 
Bocskai út 39-41. 

3258/3 
3261/2 

3261/1 

Budapest Főváros 
Önkormányzata 

Városüzemeltetési 
Főosztály 

1052 Budapest, 
Városház utca 9-11.

XI. kerületi 
Polgármesteri 

Hivatal 

1113 Budapest, 
Bocskai út 39-41. 
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JEGYZŐKÖNYVEK, EMLÉKEZTETŐK 
 
 
 

 NSN Trafficom Kft. jegyzőkönyv 
 Futureal Prime Properties One Ingatlanfejlesztő Részalap 

meghatalmazás 
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