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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
Építtető:  Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 
   1113 Budapest,  
   Bocskai út 39-41. 
 
Generáltervező: PANNON ENGINEERING Kft. 
   2040 Budaörs,  
   Vöröskő utca 10. 
 
Megrendelő:  TP-TERV Mérnökiroda Kft. 
   1139 Budapest, 
   Teve utca 9/C. II/11. 
 
Szakági Tervező: MAX-TEL7 Kft. 
   1141 Budapest, 
   Fogarasi út 75. 

Füzér Ferenc HI-VN, kamsz,: 01-4508, maxtel7.kft@upcmail.hu,  
Tel./fax.: 01-418-2064 

 
Hálózat tulajdonos: UPC Magyarország Kft. 
   1095 Budapest, Soroksári út 30-34. 

Haller Gardens 

   Invitech Zrt. 
   2040 Budaörs, 

Edison utca 4. 
 
Beruházás megnevezése: Budapest, XI. ker. Hosszúréti utcai útépítésnél 

Hosszúréti utca-Budaörsi út csomópontban 
Invitech Zrt. és UPC Magyarország Kft. távközlési alépítmény hálózatok 
biztonságba helyezés 
Kiviteli terve 

 
Tervezett ép. Tevékenység: Meglévő alépítmény hálózat biztonságba helyezése és süllyesztése. 

 
Tervanyag jellege: Kiviteli terv   
 
Engedélyező hatóság: Építési engedély nem szükséges. 
 
A tervdokumentáció készítésében résztvevő(k) kijelenti(k), hogy a tárgyi munka tervezése az 
általános érvényű, az eseti hatósági előírások, az országos érvényű rendeletek és előírások, az 
országos (MSZ) és ágazati (szakmai) szabványok, valamint a vonatkozó technológiai utasítások 
figyelembe vételével készült el. Az alkalmazott építési technológiával a tervezett elektronikus 
vezetékes hírközlési létesítmény megvalósítható. A kivitelezés szakkivitelező általi 
munkavégzéssel tervezői művezetés nélkül megvalósítható, a tervtől történő eltérés csak a 
tervező és a megrendelő előzetes hozzájárulásával végezhető. 
A megrendelés tárgyát képező feladat a kiviteli tervben foglaltaktól eltérően (a műszaki-gazdasági 
szempontok, a hálózat tulajdonosok és a megrendelői irányelvek figyelembe vételével) nem 
oldható meg. 
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A tervezés során a tervező(k) figyelembe vette(k) a 2003 évi C törvény (EHT) vonatkozó 
direktíváinak, az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 31. § (1)–(2) és (4) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, az országos településrendezési és építési különösképpen a helyi építési 
szabályzat követelményeit valamint a 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet vonatkozó előírásait. A 
terv a (2001. évi LXIV tv.) nemzeti örökségvédelemre, a (1996. évi LIII. Tv.) táj- és 
természetvédelemre, továbbá a (1995. évi LIII. Tv.) környezet védelmére vonatkozó rendeletek 
figyelembe vételével készült el, a megfelelőségi igazolások rendelkezésre állnak. 
A településképi véleményezési eljárás lefolytatása nem szükséges. A 14/2013. (IX.25.) NMHH 
rendelet szerint a kiviteli terv nem építési engedély köteles. 

Az elektronikus vezetékes hírközlési nyomvonal kialakításánál figyelembe lett véve az MSZ 
7487/2-80, 7487/3-80 (közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt és felett), 
a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet (az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas 
építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről), valamint az egyeztetett 
közművek előírásai. A terv nemzeti, és/vagy nemzetközi szabványtól eltérő műszaki megoldást 
nem tartalmaz.  
Az építés különleges technológiát nem tartalmaz. Az alkalmazott anyagok a hírközlési hálózatok 
építésénél rendszeresítettek, a tervezett (és beépítésre javasolt) eszközök, berendezések az 
NMHH Hivatala általi minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek. 
A tervező(k) a terv készítése során beszerezte a tervezett építmény környezetében üzemelő (vagy 
tervezett) közmű adatokat, melyeket a helyszínrajzra bedolgozott és egyeztetett a közművek 
üzemeltetőivel, mely alapján a tervet ezekkel összhangban készítette el. Az egyeztetések 
alkalmával kért kiegészítéseket, módosításokat a tervező a rajzra visszajavította. A nyomvonal 
kialakítása az építmény elhelyezése az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 94. § 
(2) és (3) bekezdésében, valamint a 95. § (1) bekezdésében előírtak figyelembevételével készült 
az érintett ingatlanok vagyonkezelőjének, vagy annak hiányában a tulajdonosi jogokat gyakorlók 
hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll, az érintettek teljes körének feltárása megtörtént. 
Az elkészített kiviteli terv alapján a munka kivitelezhető. 
A terv a MAX-TEL 7 Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. szellemi tulajdona, melynek 
felhasználásához a MAX-TEL7 Kft. írásos engedélye szükséges. 
A tervdokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági- és egészségvédelmi koordinátor 
közreműködésével készült. 
A tervdokumentáció készítésében résztvevő(k) kijelenti(k), hogy a tárgyi munka 
tervdokumentációja során az 

• 1993. évi XCIII. Törvény (a munkavédelemről) által meghatározott követelményeknek a 
18. § általános és a 19. § létesítési követelményeiről szóló fejezetekben foglaltak 
betartására történő felhívásnak, 

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

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

• MSZ 2364 érintésvédelemre, balesetvédelemre és tűzvédelemre vonatkozó 
előírásainak, 

• 1996. évi XXXI. Törvény III. fejezet (A magánszemélyek, a jogi személyek, valamint a 
magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek 
tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladata) rendelkezéseinek, 

• 54/2014. (XII.5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek, 
• 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

rendelkezéseinek, 
• a 191/2009 (IX. 15.) az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a 

kivitelezési dokumentáció tartalmáról, hulladékkezélről szóló Korm. Rendelet,  
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• az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv 31. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdésében 
meghatározott követelmények, az országos településrendezési és építési 
követelmények, helyi építési szabályzatok, 

• az eseti hatósági és szakmai előírásoknak (hírközlési szolgáltatók belső utasításai) 
figyelembe vételével készült és attól nem tér el. 
 

Budapest, 2019. március 

         
Füzér Ferenc  

          01-4508 
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Műszaki leírás az 
Budapest, XI. ker. Hosszúréti utcai útépítésnél 

Hosszúréti utca-Budaörsi út csomópontban 
Invitech Zrt. és UPC Magyarország Kft. távközlési alépítmény hálózatok 

biztonságba helyezés 
kiviteli tervéhez 

 

 
Építtető:  Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 
   1113 Budapest,  
   Bocskai út 39-41. 
 
Generáltervező: PANNON ENGINEERING Kft. 
   2040 Budaörs,  
   Vöröskő utca 10. 
 
Megrendelő:  TP-TERV Mérnökiroda Kft. 
   1139 Budapest, 
   Teve utca 9/C. II/11. 
 
Szakági Tervező: MAX-TEL7 Kft. 
   1141 Budapest, 
   Fogarasi út 75. 

Füzér Ferenc HI-VN, kamsz,: 01-4508, maxtel7.kft@upcmail.hu,  
Tel./fax.: 01-418-2064 

 
Hálózat tulajdonos: UPC Magyarország Kft. 
   1095 Budapest, Soroksári út 30-34. 

Haller Gardens 
   Invitech Zrt. 
   2040 Budaörs, 

Edison utca 4. 
 

Hálózat tulajdonos: UPC Magyarország Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.  
Invitech Zrt. 2040 Budaörs, Edison utca 4. 

 

Hálózat fenntartója: UPC Magyarország Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.  
Invitech Zrt. 2040 Budaörs, Edison utca 4. 
 

Kivitelező: Szakvállalkozó hálózat tulajdonosi szakfelügyelet mellett. 
 
Engedélyező hatóság: Építési engedély nem szükséges. 
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Kivitelezéshez szükséges egyéb feltételek: 
Hosszúréti út szegélykő vonalának és magassági vonalvezetésének kitűzése, 
Nyíltárkos csapadékvíz elvezető burkolt árok folyásszintjének kitűzése a távközlési alépítmény 
hálózatok keresztezésében. 

1. Előzmények 
 
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a „Madárhegy fejlesztése” részeként a 
közterületen az utcákban szilárd út és járda burkolatokat tervez. 
Az úttervek készítésére Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, 
Bocskai út 39-41.) a PANNON ENGINEERING Kft. 2040 Budaörs, Vöröskő utca 10. adott 
megbízást. A terv készítésébe a generál tervező bevonta a TP-TERV Mérnökiroda Kft.-t (1139 
Budapest, Teve utca 9/C. II/11. 
 
A TP-TERV Mérnökiroda Kft. a MAX-TEL7 Kft.-t (1141 Budapest, Fogarasi út 75.) bízta meg a 
tárgyi munka során szükséges távközlési hálózatok tervezésével, a Hosszúréti utca és Budaörsi úti 
csomópontban az UPC Magyarország Kft. és Invitech Zrt. tulajdonú távközlő hálózat biztonságba 
helyezés és süllyesztés kiviteli tervének elkészítésére 
 
Jelen kiviteli tervdokumentáció (Munkaszám: 611-2019-007/3) a Hosszúréti utca és Budaörsi úti 
csomópontban az UPC Magyarország Kft. és Invitech Zrt. tulajdonú távközlő hálózat biztonságba 
helyezés és süllyesztés kiviteli tervét tartalmazza. 
 
A területre megkaptuk az útépítési tervet, a közmű genplant, melyet felhasználtunk a terv 
elkészítéséhez. Beszereztük az érintett távközlési szolgáltatóktól a szakági adattartalmakat, 
melyeket a helyszínrajz tartalmazza. 

2. Tervezési feladat, tervezési irányelvek, szakági adatok 

2.1. Tervezési feladat 
Hosszúréti utca és Budaörsi úti csomópontban az UPC Magyarország Kft. és Invitech Zrt. 
tulajdonú távközlő hálózat biztonságba helyezés és süllyesztése, az ezzel kapcsolatos kiviteli terv 
elkészítése. 

2.2. Tervezési irányelvek a Megrendelőtől 

• Költségtakarékos tervezés 
• Egyeztetési lehetőség 

2.2. Tervezési irányelvek az UPC Magyarország Kft. és az Invitech Zrt. részéről 

2.2.1. UPC Magyarország Kft. 

Az előzetes megbeszélés alapján, Kupcsik Gábor úrral történt egyeztetés szerint az alábbi 
tervezési irányelveket kell betartani: 
Az érintett csomópontban a Budaörsi úton halad a 3LPE40 csöves alépítmény hálózat (Invitech 
Zrt. alépítménnyel közösárkos fektetéssel), melyben 2 db Fve 8x12B kábel halad. A Hosszúréti út 
szilárd burkolata alatt a 3LPE40 cső mechanikai védelméül 1 db KG-PVC160 cső van elhelyezve 
6,0 méter hosszban. Az útkeresztezéstől számítva Budapest felé 45,0 méterre található a B0A046 
jelű N1 szekrény. 
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A hálózatot az új útpálya alatt Vb. védelemmel kell ellátni és 1 db M110 csövet kell a védelem alá 
tartalék csőként elhelyezni. 
További egyeztetési lehetőség. 

2.2.2. Invitech Zrt. 

Az előzetes megbeszélés alapján, Décsi János úrral történt egyeztetés szerint az alábbi tervezési 
irányelveket kell betartani: 
Az érintett csomópontban a Budaörsi úton halad a „M110 csöves alépítmény hálózat (UPC. 
alépítménnyel közösárkos fektetéssel), melyben 1 db Fve 8x12B kábel halad. A Hosszúréti út 
szilárd burkolata alatt a 2M110 cső mechanikai védelméül 2 db KG-PVC160 cső van elhelyezve 
6,0 méter hosszban. Az útkeresztezéstől számítva Budapest felé 11,0 méterre található a 
hálózaton N2 szekrény. 
A hálózatot az új útpálya alatt Vb. védelemmel kell ellátni és 1 db M110 csövet kell a védelem alá 
tartalék csőként elhelyezni. 
További egyeztetési lehetőség. 

2.3. Adatok az távközlési szolgáltatóktól 
• A terület nyilvántartási adatai, szakági térképek. 

2.4. Adatok a TP-TERV Kft.-től 
• Útépítés helyszínrajza, közmű genplan 
• Keresztszelvények 
• Egyeztetési lehetőség 

3. Tervismertetés 

3.1. Általános 
A kiviteli tervünk műszaki tartalmát a TP-TERV Kft.-től megkapott útépítési-, közmű genplan 
felhasználásával az UPC Magyarország Kft. és az Invitech Zrt. tervezési irányelvei alapján 
készítettük el. 

A kiviteli terv készítésénél egyeztettünk az érintett közműtervezőkkel és távközlési hálózat 
tulajdonosokkal és a hírközlő földalatti hálózat biztonságba helyezését ennek figyelembevételével 
terveztük meg.  
A tervezés lezárása a kapott alapadatok és tervezési irányelvek alapján 2019. március 25. 
napjával történt.  
A kiviteli terv az UPC Magyarország Kft. és az Invitech Zrt. részéről tervjóváhagyó jegyzőkönyv 
felvételével kap jogosultságot a kiviteli tervben lévő műszaki megoldások elfogadására és 
építésének alkalmasságára. A jegyzőkönyv az építésre vonatkozóan tartalmazhat olyan adatokat, 
kikötéseket, melyeket figyelembe kell venni a kivitelezésnél.  
A közműegyeztetések, engedélyek és tulajdonosi hozzájárulások beszerzése ezután történik, 
melyek a kiviteli terv elválaszthatatlan részét képezik, és további kötöttségeket tartalmazhatnak a 
kivitelezéssel kapcsolatosan. A közmű engedélyek beszerzése az E-Közmű keretén belül történik, 
melyek általánosan egy évig érvényesek, melyeknek a kivitelezés teljes időtartalma alatt 
érvényesnek kell lenniük. 
 
A hálózat építésére az NMHH-tól építési engedély beszerzése nem szükséges. 
 
A kivitelezést szak vállalkozó végezheti a távközlési hálózat tulajdonosoktól kért szakfelügyelők 
jelenlétében.  
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A szakfelügyelet és a műszeres kitűzést az UPC Magyarország Kft. és az INVITECH Zrt. 
elérhetőségein 8 munkanappal korábban, írásban kell megrendelni. 
A Távbeszélő hálózatokat érintő munkálatokat csak a szakfelügyelet jelenlétében engedélyezik. 
Mindkét távközlési szolgáltató  felhívja a figyelmet, hogy mindennemű távközlési hálózatban 
bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és a kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és 
anyagilag is felelős. Rongálás esetén az előírások figyelmen kívül hagyása még szakfelügyelet 
jelenlétében sem mentesít a felelősség alól. Amennyiben a beruházó és a kivitelező az előírt 
műszeres ellenőrzést ill. szakfelügyeletet nem rendeli meg- és a távközlési hálózatot megrongálja-, 
úgy azt szándékos rongálásnak veszik és a feljelentési jogukkal élnek. 

3.2. Meglévő hálózatok 

3.2.1. UPC Magyarország Kft. 

Az érintett csomópontban a Budaörsi úton halad a 3LPE40 csöves alépítmény hálózat (Invitech 
Zrt. alépítménnyel közösárkos fektetéssel), melyben 2 db Fve 8x12B kábel halad. A Hosszúréti út 
szilárd burkolata alatt a 3LPE40 cső mechanikai védelméül 1 db KG-PVC160 cső van elhelyezve 
6,0 méter hosszban. Az útkeresztezéstől számítva Budapest felé 45,0 méterre található a B0A046 
jelű N1 szekrény. 
 
A hálózatot az új útpálya alatt Vb. védelemmel kell ellátni és 1 db M110 csövet kell a védelem alá 
tartalék csőként elhelyezni. Az új vízelvezető burkolt ároknál a hálózatot meg kell süllyeszteni és a 
hálózatra hasított KG-PVC 160 csövet kell elhelyezni úgy, hogy a hasíték lefelé legyen. 

3.2.2. Invitech Zrt. 

Az érintett csomópontban a Budaörsi úton halad a „M110 csöves alépítmény hálózat (UPC. 
alépítménnyel közösárkos fektetéssel), melyben 1 db Fve 8x12B kábel halad. A Hosszúréti út 
szilárd burkolata alatt a 2M110 cső mechanikai védelméül 2 db KG-PVC160 cső van elhelyezve 
6,0 méter hosszban. Az útkeresztezéstől számítva Budapest felé 11,0 méterre található a 
hálózaton N2 szekrény. 
A hálózatot az új útpálya alatt Vb. védelemmel kell ellátni és 1 db M110 csövet kell a védelem alá 
tartalék csőként elhelyezni. Az új vízelvezető burkolt ároknál a hálózatot meg kell süllyeszteni és a 
hálózatra hasított 2 db KG-PVC 160 csövet kell elhelyezni úgy, hogy a hasíték lefelé legyen. 

3.3. Hálózat építési terv ismertetése, lásd 007/3-401 helyszínrajz 
A kiviteli terv alaptérképe az útépítés helyszínrajza, közmű genplan mely tartalmazza a közmű 
környezetet és a távközlési hálózatok szakági adattartalmát M 1:500 léptékben. A hálózat 
védelemnél és süllyesztésnél figyelembe vettük az előírásokat, a közmű környezetet, a 
rendeletekben és szabványokban előírt megközelítési és keresztezési előírásokat.  
A megtervezett védelmek közterületen épülnek, melynek tulajdonjoga rendezett.  

3.3.1.Tervezett hálózat kialakítás, lásd 007/3-401 helyszínrajz, 

A Hosszúréti út alatt a Budaörsi út torkolatában közösárkos fektetéssel halad a két távközlési 
szolgáltató alépítmény hálózata. 
Az új Hosszúréti útpálya becsatlakozása a Budaörsi útba a meglévő szilárd burkolatú út mellett 
közvetlenül a Nyugati oldalán kerül kialakításra. 
Mivel a távközlési hálózatok fektetése a rendezetlen területet figyelembe véve 0,9 és 1,0 méteren 
történt és az út keresztezése is ezen a szinten épült meg a hálózat feltárását követően a védelmek 
és tartalék csövek elhelyezhetők.  
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vb. védelem elkészítése: 
A tervezett védelmek elhelyezéséhez a jelenlegi útpálya mindkét oldalánál kutató árok 
készítésével kell pontosan felderíteni a távközlési hálózatok helyzetét. Ezt követően az új útpálya 
alatt 60 cm széles munkaárokkal kell a hálózatokat feltárni. Szükség szerint a hálózatot 1,0 méter 
mélységre kell lesüllyeszteni. A meglévő csövek mellé Invitech Zrt. 2M110, UPC 3LPE40 1-1 db 
KG-PVC 160 -11,0 méter tartalék csövet kell elhelyezni. A csövek fölé 5 cm földréteget kell 
elteríteni, majd erre készül a 15 cm vastag 11,0 méter hosszú vb. tehermentesítő. 
A vasbeton tehermentesítőben Ø12 mm-es 15x15 cm osztású előregyártott betonhálót kell 
elhelyezni úgy, hogy először 5 cm C16/20-24/F2 betont kell elteríteni, tömöríteni, majd az acélháló 
elhelyezését követően további 10 cm betont kell bedolgozni, tömöríteni, melynek tetejét el kell 
simítani. A betonra 2 sávban pvc jelzőszalagot kell elhelyezni. 
 
hálózat süllyesztések: 
A Hosszúréti út csapadékvíz elvezetésére az út Keleti oldalán nyíltárkos elvezető burkolt árok 
készül. A megkapott adatok alapján ennek folyás szintje a távközlési nyomvonalaknál megközelíti 
ezek fektetési mélységét. Az elvezető árok építési munkálataihoz a távközlési hálózatokat meg kell 
süllyeszteni, hogy azok az árok építést ne akadályozzák, illetve a hálózatok kellő mélységbe 
kerüljenek. 
A süllyesztésekhez a nyomvonalat a régi út keresztezés Budapest felőli végétől az Invitech Zrt. N2 
szekrényéig fel kell tárni. Itt már eltérő a nyomvonal, mert az UPC 3LPE40 hálózat Északról kerüli 
megy az N2 szekrényt. A szakági adatok szerint az UPC 3LPE40 csövében törés van, melynek 
kiegyenesítésével a süllyesztéshez a szükséges hossz megnyerhető. 
Az Invitech Zrt. 2M110 hálózatához szükség szerint az N2 szekrény csőbekötését ki kell vésni és 
mélyebbre lehet helyezni. 
A tervezett árok a távközlési hálózatok keresztezésében burkolatot kap, így alatta 10 cm-el a 
hálózat már biztonságba van. A feltárt és megsüllyesztett csövekre  hasított KG-PVC160 csöveket 
kell elhelyezni úgy, hogy a hasítékot lefelé kell fordítani. 
A nyomvonalat az árok keresztezésében ki kell karózni, hogy azok között csak kézi földkiemelés 
történhessen. 
A munkálatokat szak vállalkozó végezheti a távközlési hálózat tulajdonosoktól kért szakfelügyelők 
jelenlétében. A munkálatok szakszerű elvégzését a szakfelügyelők az építési napló 
mellékleteként adott nyilatkozatukkal igazolják. Ennek hiányában az elvégzett munka nem 
szakszerű, és a hálózat tulajdonosok élhetnek azzal a jogukkal, hogy az átadás- átvételt 
megtagadják. 
 
A védelmeket nyíltárkos geodéziai beméréssel kell dokumentálni. 

3.4. Műszaki adatok 
Igénybe vett Ingatlanok: 
Budaörsi út: hrsz 
 
vb. védelem 11,0 méter 
3 db KG-PVC160 cső fektetés 11,0 méter 
3 db hasított KG-PVC160 cső fektetés 4,0 méter 

3.5. Kivitelezés 
A Kivitelezést szak vállalkozó végezheti a távközlési hálózat tulajdonosoktól kért szakfelügyelők 
jelenlétében. A munkálatok szakszerű elvégzését a szakfelügyelők az építési napló 
mellékleteként adott nyilatkozatukkal igazolják. Ennek hiányában az elvégzett munka nem 
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szakszerű, és a hálózat tulajdonosok élhetnek azzal a jogukkal, hogy az átadás- átvételt 
megtagadják. 
 
A kivitelezés megkezdése előtt munkaterület átadás- átvételi eljárást kell tartani. 
Kivitelezéshez szükséges egyéb feltételek: 
Hosszúréti út szegélykő vonalának és magassági vonalvezetésének kitűzése, 
Nyíltárkos csapadékvíz elvezető burkolt árok folyásszintjének kitűzése a távközlési alépítmény 
hálózatok keresztezésében. 
 
Az elkészült hálózatról és annak üzembe helyezéséről a generál kivitelezőt értesíteni kell. 
 
A hálózatépítés a távközlési szolgáltatóknál érvényben lévő építési technológiák szerint kell 
végezni. 
Előkészítő munkák, 
Földmunkák, 
csőfektetés, 
vasbeton munkák, 
 
Az alépítmény építés + 5 C° alatt nem ajánlott. Amennyiben a kivitelezést mégis ilyen körülmények 
között kell végezni, akkor a betonozásokhoz téliesített technológiát kell alkalmazni.  
 
Az épülő nyomvonalakat folyamatos geodéziai beméréssel kell dokumentálni!  
 
Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát a felelős műszaki vezető 
irányítja, tevékenysége az építőipari kivitelezési tevékenység irányítása meghatározott 
felelősséggel. A felelős műszaki vezető felel az építményfajtának, építési tevékenységnek 
megfelelő jogosultságának meglétéért; a szakmunka irányításáért; az építmény, 
építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzátartozó jóváhagyott 
engedélyezési tervnek, illetve a jogszabályban meghatározott kiviteli tervnek megfelelő 
megvalósításáért; az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági 
előírások megtartásáért és a munkálatok végzésének szakszerűségéért. 
 
A Felelős Műszaki Vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles a 
dolgozókkal a munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból a munkavégzésből 
eredő veszélyeket (veszélyforrást, veszélyhelyzetet) és annak megelőzésével, elhárításával 
kapcsolatos teendőket ismertetni. 
 
A kivitelezést az útépítés generál kivitelezőjével egyeztetve kell elvégezni.  

3.5.1. E-Közmű 

324/2013 (VIII.29) kormányrendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról (e-
közmű) 2013. november 1-én lépett hatályba. 
A rendelet szerint közmű vezetékre üzemeltetési engedély, illetve fennmaradási engedély csak 
akkor adható, ha az adott vezeték megvalósulási állapotának felmérése nyíltárkos beméréssel 
megtörtént, valamint a kérelmező az engedély kérelemhez csatolja az üzemeltető igazolását a 
közmű vezeték beméréséről, a nyomvonal ellenőrzéséről, minősítéséről és nyilvántartásba 
vételéről. 
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3.5.2. Minőségi követelmények 

A 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint az építési termékek műszaki 
követelményeinek, megfelelősség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és 
felhasználásának részletes szabályairól szóló törvény szerint: forgalomba hozni 
(továbbforgalmazni) vagy beépíteni csak megfelelősség igazolással rendelkező, építési célra 
alkalmas építési terméket szabad. 
A 275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól rendelkezik „az 
építési tevékenység megvalósításához szükséges tervek készítése során az építési termék 
építménybe történő betervezésére, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és 
ellenőrzésre, az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során az építménybe történő 
beépítésre, az építési termékek teljesítményértékelését végző és a teljesítményállandóságot 
ellenőrző, műszaki értékelő szervezetek eljárására kell alkalmazni.” 
A megépített létesítmény, alépítmény, megszakító, kábelhálózat minősítése egyrészt a TU-hoz 
készült MMT alapján, másrészt az építmények általános műszaki minőségi előírásainak  
megfelelően kell hogy készüljenek. Az MMT az építés során szükséges folyamatos ellenőrzéseket 
tartalmazza. Az alépítmény-, és kábelépítés + 5 C° alatt nem ajánlott. 
A műszaki átadás- átvétel sikeres megtörténtéig a kivitelező felel az építmény műszaki 
állapotáért, annak megóvásáért. 
 
3.5.2.1 Alapanyagok vizsgálata 

• cső gyártói műbizonylata 
• beton műbizonylta. 

A munka műszaki átadás- átvételekor a 191/2009. (IX.15.) Kr. és az UPC Magyarország Kft. 
idevonatkozó utasítása szerint kell eljárni. 

3.5.3. Gázcső hálózatok keresztezésére vonatkozó előírások 

A hírközlő hálózat építése során üzemelő gázvezeték hálózatot nem keresztezünk.  

3.5.4. Elektromos hálózatok keresztezésére vonatkozó előírások 

A hírközlő hálózat építése során elektromos hálózatot nem érintünk. 

3.5.5. Víz és csatorna hálózatok keresztezésére vonatkozó előírások 

A hírközlő hálózat építése során üzemelő vízvezeték hálózatot a Hosszúréti út alá elhelyezésre 
kerülő vb. védelem munkálatai során érintünk. 
A megrendelt szakfelügyelő utasításait be kell tartani. 

3.6. Bontások 
A terv elektronikus hírközlő hálózat bontást nem tartalmaz. 
 
Budapest, 2019. március 
 
 

         
         Füzér Ferenc  
                  tervező (01-4508) 
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4.  Egészségügyi és Munkavédelmi tervfejezet 

4.1. Általános rész 
Munkavédelmi tervfejezetünket az előlapon jelzett tervhez állítottuk össze. A tervezés során 
figyelembe vettük és mérlegeltünk minden olyan körülményt, mely a biztonságos munkavégzésre 
kihat. 
A hírközlési hálózatépítések kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások figyelembevételével 
készülnek, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is figyelembe kell venni. A 
mennyiben különleges építési technológiát kell alkalmazni, azt a tervnek részletes leírás keretén 
belül tartalmaznia kell. Az egyes munkafolyamatokhoz a rá vonatkozó technológiai utasításokban 
részletesen ismertetésre kerülnek az elvégzendő tevékenységek, azok helyes sorrendje, minőségi 
előírásai, az elvégzéshez szükséges emberi erőforrások, szerszámok, alkalmazott anyagok, azok 
minőségi követelményei, a munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és 
biztonságtechnikai, valamint környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményei is.   
Tervünket az érvényben lévő munkavédelmi előírások figyelembe vételével készítettük. A 
kivitelezés során olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan technológiát 
választani, amely 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, és meg kell kezdeni a balesetveszély elhárítását. 
Építési és szerelési munkát csak munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási oktatásban 
részesített dolgozók végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók 
kezelhetnek. A munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszerelések és eszközök használata 
kötelező, különösképpen a fej védelmére szolgáló „kobak”, vagy a forgalmas utak mentén 
használatos fényvisszaverő mellény, melyeknek biztosítása a Munkaadó és a Felelős Műszaki 
Vezető feladata. Csak olyan eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal szabad dolgozni, amelyek a 
biztonságtechnikai előírásoknak megfelelnek, ennek tényéről a Felelős Műszaki vezetőnek minden 
nap meg kell győződnie. Különösen fontos az erősáramú kábelhálózatok közelében végzett 
munkáknál a gumi védőkesztyű használata, melynek érvényességét a kesztyű szárán lehet 
leolvasni. 
Zárt munkaterületen vagy idegen üzem területén végzett munkálatoknál a generálkivitelező 
előírásait az általa alkalmazott Munkavédelmi Koordinátor utasításait, vagy az üzem saját 
vonatkozó rendeleteit be kell tartani. Erről külön oktatást kell tartani, melyet a munkában résztvevő 
dolgozókkal alá kell íratni. 
 
Elsősegélynyújtás 
A dolgozók közül egy személynek vizsgázott elsősegély nyújtónak kell lennie. A munkaterületen 
teljes általános tartalmú mentőládát kell tartani, melyet ha szükséges ki kell egészíteni további 
elsősegély anyagokkal. A mentőládában el kell helyezni a legközelebbi elsősegélynyújtó hely, 
orvosi rendelő vagy kórház címét, elérhetőségét. A területen gépkocsit kell biztosítani az esetleges 
sérült elszállítására. 
Nyáron a túlzó melegben kellő mennyiségű ivóvízről, télen melegítő italról kell gondoskodni. 

4.2. Invitech munkavégzés során szigorúan be kell tartani a: 
• A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény, az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a 

munkavédelemről szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
• 14/2004. (IV.9.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 
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• 18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról 

• MSZ 07-3608-1991- A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom biztonsági 
követelményei. 

• 54/2014. (XII.5..) BM Rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
• MSZ 14399-80 Technológiai és munkavédelmi követelmények 
• 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
• 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. A munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 
• engedélyezők előírásait,  

Ha bármilyen említett előírást betartani nem lehet, a munkát le kell állítani és a tervezővel illetve a 
Megrendelővel a kapcsolatot fel kell venni. 

4.3. A kivitelezéssel kapcsolatos főbb munkavédelmi szempontok 

A munkaterület kialakításakor és azon történő munkavégzéskor a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM 
együttes rendeletet, mely az építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó 
minimális munkavédelmi követelményekről rendelkezik, a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes 
rendeletet, mely a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjét határozza 
meg, valamint az ágazati előírásokban leírtakat kell figyelembe venni. A munkaműveletek során az 
egyéni védőeszközök használata kötelező.  

• A munkaterületet különösképpen a kiásott munkagödröket a KRESZ szabályai szerint fa 
korláttal kell elkeríteni, melyet eldűlés ellen kellően rögzíteni kell. A közúti és gyalogos 
forgalmat minden esetben biztosítani kell. 

• Az útépítésekkel összefüggésben épülő hálózatkiváltások munkálataihoz a jóváhagyott 
Forgalomtechnikai terveket kell használni. 

• A munkálatok idejére az érintett közmű és egyéb szakhatóságoktól a szakfelügyeletet 
írásban meg kell rendelni, a szakfelügyeletet biztosító személy utasításait be kell tartani. A 
szakfelügyelet  tényét az építési naplóban rögzíteni kell.  

 
A Felelős Műszaki Vezető köteles a munkát biztonságos módon megszervezni, szükséges 
létszámról, szerszámról, eszközökről gondoskodni, ellenőrizni a munkavédelmi berendezések, 
felszerelések használatát valamint a munkavédelmi utasítások betartását. 
A Felelős Műszaki Vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles a 
dolgozókkal a munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból a munkavégzésből 
eredő veszélyeket (veszélyforrást, veszélyhelyzetet) és annak megelőzésével, elhárításával 
kapcsolatos teendőket ismertetni. 

4.3.1. Az építési munkahelyek és az építési folyamatok során megvalósítandó 
minimális egészségvédelmi és általános biztonsági követelmények 

A munka tervezése az alábbi főbb tényezők figyelembevételével készült:  
• Stabilitás, állékonyság, szilárdság és biztonság 
• Közlekedési utak biztosítása 
• Veszélyes légtér elleni védelem, szellőztetés 
• Lézerveszély 
• Tűz jelzése és leküzdése 
• Munkavégzés különleges körülmények között 
• Időjárási és hőmérsékleti körülmények figyelembevétele 
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• Balesetek megelőzése, elsősegély 
• Egyéni védőfelszerelések 
• Tisztálkodás és mellékhelyiség biztosítása 

 
A kivitelezése során a kivitelezőnek is ezeket a főbb szempontokat kell szem előtt tartva a 
munkahelyeket folyamatosan fenntartani! 
 
Munka közben előforduló sérüléseknél a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni. Ha 
járóképes, orvoshoz kell kísérni, cselekvőképtelenség esetén a mentőket kell értesíteni. Balesetnél 
minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni! 
A munka helyszínéről minden felesleges anyagot, szerszámot, törmeléket el kell szállítani, nehogy 
az forgalmi akadályt képezzen és balesetet idézzen elő. Ha az elszállításra nincs mód, a 
helyszínen maradó anyagokat korláttal körül kell zárni, ki kell világítani, szükség esetén őrt kell 
állítani.  
A hírközlési hálózatok építését szigorú technológiai utasítások szabályozzák, melynek része a 
balesetmentes munkavégzés meghatározása és az ezzel kapcsolatos munkavédelem is. A 

munkafolyamattokra előírt technológiai utasításokat be kell tartani 

4.4. A munkaterület biztosítása 
A munkaterületet megfelelően kell elkorlátozni, a munkaterület kialakítását a jóváhagyott 
forgalomtechnikai tervszerinti vagy annak hiányában a 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 követelményeiről vagy a KRESZ szabályai szerint kell 
kialakítani. A táblákat és korlátbakokat eldűlés ellen rögzíteni kell. Ha szükséges éjszakára a 
munkahelyet ki kell világítani. Az anyagok szállítása a közlekedésbiztonsági szempontok 
figyelembevételével történjen. 

4.5. A kivitelezés főbb szakaszaival kapcsolatos munkavédelmi szempontok  

4.5.1. Munkaterület biztosításánál 

A munkaterület kialakításakor és a munkavégzők balesetmentes munkavégzésének 
biztosítása érdekében az alábbiakat kell figyelembe venni: 

• Elkorlátozás, a jóváhagyott forgalomtechnikai terv vagy a KRESZ szabályai szerint 
• Munkahelyi szállítás, anyagok, munkagépek helyszíni tárolása, 
• Gyalogosok, járművek, létesítmények, stb. védelme, 
• Idegen közművek elzáró csapjait, víznyelőket TILOS letakarni, 
• Ingatlanok megközelítését minden esetben biztosítani kell, 

4.5.2. Alépítmény építésnél, megszakítókban történő munkavégzésnél 
Alépítményben történő munkavégzés előtt a gázmentesítésről meg kell győződni. Az alépítmény 
hálózat, különösképpen a megszakító létesítmények mindaddig veszélyes légtérnek 
minősülnek, amíg az ellenkezőjéről méréssel meg nem győződtünk.  
A veszélyes légtér elleni védelem biztonságtechnikája: 

• Az alépítmény-hálózatokban munkát végzőket el kell látni olyan gázérzékelő készülékkel, 
amely alkalmas: a levegővel robbanó elegyet alkotni képes tűz- és robbanásveszélyes gázok-
elsősorban a földgázt alkotó metán és a palackos fűtőgázok (propán és bután), ill. egyéb 
szénhidrogének (benzin-, vagy oldószergőzök)-kimutatására, oxigénhiány érzékelésére és 
szén-monoxid (CO) jelzésére is. 
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• A megszakító létesítményeket (aknákat, szekrényeket) és az olyan kábelistolyokat, melyekben 
nincs telepített gázérzékelő berendezés, tűz- és robbanásveszélyesnek és oxigénhiányosnak 
kell tekinteni mindaddig, amíg annak ellenkezőjéről meg nem győződtünk. 

• Az akna, vagy szekrény légterének összetétele akkor megfelelő, ha a tűz- és 
robbanásveszélyes gázok koncentrációja 5% ARH alatt van, az oxigén koncentrációja 19 tf%-
nál nagyobb és a szén-monoxid (CO) koncentrációja kisebb, mint 30 ppm. 

• Az aknában, vagy szekrényben végzett munka közben is állandó metán-, oxigén- (és CO-) 
koncentráció ellenőrzést kell folytatni a munkatérben folyamatosan üzemeltetett gázérzékelő 
készülékkel.  

• Kábelaknában és 1,5 m-nél mélyebb kábelszekrényben végzett munkáknál a munkacsoport 
egy tagjának állandóan a felszínen, a bebúvó nyílás közelében kell tartózkodnia és figyelnie 
kell a lent dolgozókat, velük kapcsolatot tartva 

Az elvégzett feladatok után /amennyiben szükséges/ kell a kijelölt különleges 
csoportot/tűzoltóságot/mentőket riasztani. Munkavégzés közben az alépítményben dolgozó személy 
egyéb okok miatti rosszulléte esetén azonnali mentéséről gondoskodni kell. 

A megszakító létesítményekben végzett munkák biztonságtechnikája: 
• A megszakítókba csak előzetes gázmérés után lehet lemenni, 
• A megszakítót csak a rendszeresített fedlap emelővel lehet kinyitni, 
• Télen a lefagyott fedlapokat melegvíz alkalmazásával kell felnyitáshoz előkészíteni, 
• A fedlapok felnyitásához TILOS szikrát okozó eszközt használni, 
• A megszakítóban folyamatos gázmérést kell végezni, 
• A megszakítóban csak felső felügyelet mellett szabad dolgozni, 
• A megszakítóban történő munkavégzéskor a megszakítót a gyalogos forgalom elől el kell 

korlátozni. 
• A megszakítóban nyílt láng használata TILOS. 
• Megszakítók elbontásakor óvatosan kell eljárni, meg kell győződni, hogy a megszakító 

közvetlen közelébe, vagy oldalfalába befogott idegen közmű (pl. ELMÜ kábel) nem 
található 

• A kitakart hírközlő kábelek vagyonvédelméről gondoskodni kell. 
 

4.5.3. Optikai kábelhálózat közelében végzett munkáknál 
A biztonságba helyezés munkálatainál a dolgozókat ki kell oktatni a lézerüzemű berendezések 
működtetésének szakmai és munkavédelmi szabályaira. 
Jelen esetben a szükség szerinti hálózat biztonságba helyezések meglévő, üzemelő optikai 
kábelek környezetében történik. 
A meglévő hálózatok közelében fokozott figyelmet kell fordítani a hálózatépítésre. Az optikai 
kábelek a kábelköpeny megbontása nélkül különösebb óvórendszabályokat, hagyományos 
elektromos biztonságtechnikai óvórendszabályok figyelembevételét nem igényli. Amennyiben az 
üzemelő kábel kábelköpenye megsérül, különös óvórendszabályok vonatkoznak rá, mert az 
adatátviteli hordozó lézerfény a bőrre és a szemre egyaránt veszélyes.  

5. Környezetvédelmi-, és hulladékgazdálkodási fejezet 
Tervünket a környezetvédelemre vonatkozó rendeletek és szakági előírások-utasítások figyelembe 
vételével készítettük el.  
A környezetvédelem összetett szempontok alapján valósítható meg. A környezet és 
természetvédelemmel a föld, a víz, a levegő, az élővilág, az épített környezet, a műemléki épületek 
(muzeális talált leletek) megóvását kell biztosítani, mellyel hozzájárulunk annak 
fenntarthatóságához. Ezek védelme érdekében különös gondossággal kell kezelni a veszélyes 
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anyagokat, a hulladékokat, a zaj és rezgésekből valamint a sugárzásokból (nem radioaktív) eredő 
káros hatásokat. A megtervezett építménynek minden tekintetben meg kell felelnie az 
idevonatkozó előírásoknak. 
A jelen tervdokumentációban tervezett földalatti hírközlési építmény és kábelépítés az 
idevonatkozó építési- szerelési technológiák alkalmazásával, azok szigorú betartásával a 
környezetet nem szennyezi, és megépítésük után-  üzemeltetésük során arra káros hatással 
nincs. 
A környezet és természetvédelemről az alábbi jogszabályok rendelkeznek : 
• 1995. évi LIII. Törvényt, mely a Környezetvédelemről rendelkezik 
• 1994. évi LV. Törvényt és a módosításáról szóló 2007. évi CXXIV törvényt, mely a  termőföldről 

rendelkezik, 70 § szerint gondoskodni szükséges a talajszint alatti munkák esetében a 
termőréteg megmentéséről. 

• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 
• 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről  
• Helyi szabályozások 
• 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet a levegő védelméről 
• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
• 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 
• 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 
• 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 
• 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 
• 2012. évi CLXXV törvény a hulladékgazdálkodásról  
• 440/2012. (XII.29.) Kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről 
• 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

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

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

megállapításáról  
• 284/2007. (X. 29.) Kormány rendelet a  környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 
• 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 
• 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

• A Magyar Telekom Nyrt. MATÁV RT. 91/1997 vezérigazgatói utasítással módosított 25/1994. 
VIG. sz. utasítás az előírt környezetvédelmi tevékenység szabályozásáról 

 
Kivitelező csak olyan tevékenységet végezhet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján, mely a 
tevékenységi körében szerepel, melynek végzéséhez megfelelő minősítéssel, kellő szakemberrel, 
Műszaki Vezetővel, gépesítéssel, rendelkezik és a kivitelezés során a törvényekben, 
rendeletekben és utasításokban foglaltakat betartja. A Felelős Műszaki vezetőnek a munkálatokat 
úgy szervezni és végezni, hogy a kivitelezés biztonságos munkakörülmények megteremtésével a 
dolgozók, és a környezet veszélyeztetése nélkül folyamatosan a lehető legrövidebb időn belül 
befejeződjön. 
Az építés- szerelési munkálatok során kiemelten gondosan kell eljárni: 

• a talaj védelme, 
o földvédelem, mezőgazdasági területek, erdők, 



   MAX-TEL7   Iroda: 1141 Budapest, Fogarasi út 75. 
TERVEZŐ, KIVITELEZŐ    Tel./Fax: 418-2064,  
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.        E-mail: maxtel7.kft@upcmail.hu 

 

Budapest, XI. ker. Hosszúréti utcai útépítésnél 
Hosszúréti utca-Budaörsi út csomópontban 
Invitech Zrt. és UPC Magyarország Kft. távközlési alépítmény hálózatok 
biztonságba helyezés 
  19 

o természetvédelmi területek 
o nemzeti parkok 
o Natura 2000 
o Ex Lege 

• a víz védelme 
o felszíni vizek 
o földfelszín alatti vizek 

• levegő védelme 
• élővilág védelme 

o ember, növény, állat 
• táj védelme 

o zöldterület védelme 
• a környezet általános védelme 

o épített környezet védelme 
o kulturális örökség védelme 

• a zaj- és rezgés elleni védelem 
• a hulladékgazdálkodás terén 

 
Az építés során különös figyelmet kell fordítani: 

• A munkaterület elkorlátozásával meg kell akadályozni, hogy illetéktelenek a munkaterületre 
bejussanak, a munkaterületre be, vagy onnét ki anyagokat, építési törmeléket, hulladékot 
vigyenek. 

• Építés során minden környezetre ártalmas anyagot biztonságosan kezelni és tárolni, 
későbbi elszállításukról gondoskodni. Meg kell akadályozni, hogy ezek az anyagok 
csatornába, nyílt vízfolyásba ne kerüljenek, a felszínnel illetve a talajjal kapcsolatba ne 
kerüljenek. 

• A munkavégzés során használt gépeket csak a szükséges ideig szabad üzemeltetni. Ezek 
üzemanyagát a tartájaikba gondosan kell beletölteni. 

• Az építés során keletkezett hulladékokat (csöveket), vagy egyéb anyagokat külön kell 
kezelni, azokat tárolni, majd elszállításukról gondoskodni kell. 

• Szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az ne veszélyeztesse a 
közúti közlekedést a szállítási útvonalat és környezetét. Az építési törmeléket 
ponyvatakarással kell megvédeni a szállítás során. 

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

• A beruházással összefüggő bontási munkálatok elvégzésére a felelős tervező külön felhívja 
a kivitelező figyelmét. 

• A területen a dolgozók részére mobil WC-t kell rendszeresíteni. 
 
Hulladékok kezelése 

Az elektronikus vezetékes hírközlő hálózat építés és bontása során különböző típusú hulladékok 
keletkeznek, melyek gyűjtéséről és ártalmatlanításáról gondoskodni kell. A keletkező építési-
bontási hulladékokat a helyszínen szelektíven gyűjteni kell! Hulladéklerakóba TILOS olyan 
hulladékot átadni lerakás céljából, amely nem vegyes építési-bontási hulladéknak minősül. Vegyes 
építési-bontási hulladéknak csak olyan hulladék nevesíthető, amely a hulladékjegyzékről szóló 
72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 17-es főcsoportjába másként nem sorolható be. Építési-bontási 
hulladékot szándékosan összekeverni vagy összekeverve gyűjteni csak azért, hogy a 
hulladéklerakóba vegyes építési-bontási hulladékként lerakható legyen SZIGORÚAN TILOS!! 
A keletkezett hulladék mennyisége nem igényli a 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 
5. sz. melléklete I. és II. nyilvántartó lapok kitöltését. 
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6. Tűzvédelmi fejezet 
Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet – Országos Tűzvédelmi Szabályzat – szerint a tervezett munka 
az „AK” Alacsony Kockázati osztályba tartozik. 
Tűzállósági fokozat: III: nehezen éghető (MSZE 595:2009 alapján) 
A tervezett létesítmény tűzveszélyességi osztálya: D (mérsékelten tűzveszélyes) 
Tűzállósági fokozat: III: nehezen éghető (MSZE 595:2009 alapján) 
A munkaterületen a megfelelő oltó berendezésről és szerszámokról gondoskodni kell. 
Tervünket az érvényben lévő  
1996. évi XXXI törvény a tűz elleni védelemről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 
54/2014. (XII.5) BM Rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról idevonatkozó részei szerint 
készítettük el.  
Munkavégzés során is alapvetően e két rendelet előírásait kell szigorúan betartani. Minden tűz- és 
robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani csak az idevonatkozó biztonsági előírások szigorú 
betartása mellett szabad. 
Zárt, idegen munkaterületeken (gyárak, üzemek) az odavonatkozó rendeleteket, helyi utasításokat 
be kell tartani. 
Gyúlékony tűz- és robbanásveszélyes anyagokat a tűzveszélyességi fokozatnak megfelelően kell 
szállítani, raktározni, tárolni és felhasználni. Tárolás és raktározás során az erre vonatkozó 
általános tűzvédelmi előírásokat kell alkalmazni. 
Zárt területen tűz- és robbanásveszély anyaggal történő munkavégzés esetén a folyamatos 
szellőztetést természetes vagy mesterséges úton biztosítani kell. Telephelyeken, anyagtárolásnál 
a közlekedési, kiürítési és menekülési utakat biztosítani kell. 
A motoros kisgépek, egyéb robbanómotoros gépek üzemanyagát a rá vonatkozó előírás szerint 
kell kezelni, tárolni. 
A munkahelyen a dolgozókat rendszeres tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást csak 
tűzvédelmi vizsgával rendelkező dolgozó végezheti. 
 
Tűzesetet utólag is jelenteni kell. 

7. Kivitelező kötelességei 
A hírközlési hálózatépítések kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások figyelembevételével 
készülnek, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is figyelembe kell venni. 
Amennyiben különleges építési technológiát kell alkalmazni, azt a tervnek részletes leírás keretén 
belül tartalmaznia kell. Az egyes munkafolyamatokra a rá vonatkozó technológiai utasításokban 
részletesen ismertetésre kerülnek az elvégzendő tevékenységek, azok helyes sorrendje, minőségi 
előírásai, az elvégzéshez szükséges létszám, szerszámok, alkalmazott anyagok, azok minőségi 
követelményei, a munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és 
biztonságtechnikai, valamint környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményei is. Ezek ismerete 
nélkül a hálózatépítés csökkent műszaki színvonalon valósulhat meg, esetleg az üzemeltetéséből 
adódóan a környezetre veszélyes és káros hatással lehet. Ennek megelőzése végett a hírközlési 
hálózatépítési és szerelési munkálatokat csak olyan kivitelező végezheti, akinek a 191/2009 
(IX.15) kormányrendelet 12. § 1. bek. alapján, a tevékenységi körében ez szerepel, melynek 
végzéséhez megfelelő minősítéssel, kellő szakemberrel, gépesítéssel rendelkezik és a kivitelezés 
során a 1997. évi LXXVIII. Törvényben foglaltakat betartja. Továbbá foglalkoztat olyan Felelős 
Műszaki Vezetőt, aki a 266/2013. (VII.1.) KR. szerinti, a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott, MV-
TE/A, MV-TV/A Távközlési építmények építés-szerelési munkái  felelős műszaki vezetői érvényes 
igazolással rendelkezik és a munkálatokat teljes jogosultsággal irányítja. 
Zárt munkaterületen a Generál kivitelező Munkavédelmi Koordinátorának utasításait be kell tartani. 
A Felelős Műszaki Vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles a 
dolgozókkal a munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból a munkavégzésből 
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eredő veszélyeket (veszélyforrást, veszélyhelyzetet) és annak megelőzésével, elhárításával 
kapcsolatos teendőket ismertetni. 
A Felelős Műszaki vezető a munkacsapat létszámát úgy alakítsa ki, hogy az egyrészt igazodjon a 
munkaművelet elvégzéséhez szükséges létszámhoz és személyi feltételekhez, másrészt elégítse 
ki a biztonságos és hatékony munkavégzés feltételét is. 
Az érintett közművek nyilatkozatai és engedélyei, az engedélyező hatóságok 
(önkormányzatok és szakhatóságok) hozzájárulási nyilatkozatai, engedélyei 
tartalmazhatnak olyan kikötéseket, melyeket a kivitelezéskor figyelembe kell venni. Ennek 
megismerése céljából a kivitelező ezeket gondosan tanulmányozza át és a kikötéseket a 
vonatkozó előírásokat a kivitelezéskor vegye figyelembe, tartsa be.  
A kiviteli tervtől eltérni csak az Építtető és a Tervező előzetes engedélyével és az építési 
naplóban vagy annak mellékletét képező dokumentáció alapján lehet.  

7.1. Munkakezdés előtt: 
• a munkaterület átadás–átvételi eljárást összehívni. 
• szakfelügyeletet megrendelni 
• munkavégzést a felügyeleti Hatóságnak bejelenteni 
• az építéshez szükséges anyagokat biztosítani, az esetlegesen szükséges alvállalkozók, 

szakkivitelezők munkáját ütemtervben összehangolni, meghatározni. 
• Ha szükséges munka és tűzvédelmi oktatást tartani. 
• Az Elektronikus Építési naplót megnyitni. 

7.2. Munkavégzés ideje alatt: 
• a kivitelezést a jóváhagyott kiviteli tervnek és a munkaterület átadás–átvétel alkalmával az 

építési naplóba vagy külön jegyzőkönyvbe felvettek alapján az érvényes technológiai 
utasításoknak a munkára készített és a Műszaki Ellenőr által elfogadott Technológiai 
Utasítás (TU) és Mintavételi és Minősítési Terv (MMT)  alapján megfelelően végeztetni. 

• A helyszínen 1 pld. jóváhagyott (építési engedéllyel ellátott) kiviteli tervdokumentációt kell 
tartani. 

• a munkálatokat úgy szervezni és végezni, hogy a kivitelezés biztonságos 
munkakörülmények megteremtésével a dolgozók, és a környezet veszélyeztetése nélkül 
folyamatosan a lehető legrövidebb időn belül befejeződjön. 

• a Generál kivitelezővel a kapcsolatot folyamatosan fenntartani. 
• a Megrendelővel a kapcsolatot folyamatosan tartani, az előírt munkaütemtervben 

meghatározottakat betartani. Ha ez akadályba ütközik, akkor arról őt értesíteni. 
• az építés naplót folyamatosan vezetni. 
• a munkaterületet rendezett biztonságos állapotban fenntartani. 
• Földalatti közművezetékek megközelítése, védelme. 
• A nyitott munkaárokban a közművédelemről gondoskodni. 
• A nyomvonalat folyamatos nyíltárkos geodéziai felméréssel dokumentálni. 

7.3. Munka befejezésével: 
• az építési naplót lezárni, 
• az átadási dokumentációt elkészíteni. 
• az átadás – átvételi eljárás időpontjáról az érintetteket írásban értesíteni. 
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7.4 Nem tervezett esemény kezelése 
Az esetlegesen bekövetkező különleges eseményekkor, rongáláskor a Kivitelező köteles az 
Üzemeltetőt, a Mérnököt, a Megrendelőt valamint a hibaelhárítással kapcsolatban eljáró Szervezet 
értesíteni. A terület műszaki mentését megkezdeni. 

8. Technológiák, szabványok és rendeletek 
 

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 

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

A bontási hulladékok tárolása és szállítása 

98/2001. (VI.15.) 
Kormányrendelet 

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről 

Hivatkozás Anyagbiztosítás, és elszámolási rendszer 

MSZ 7487/2-80,3/80   Közművek elhelyezkedése térszint alatt és felett 

1997. évi LXXVIII  Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

8/2018.(I.26.) NMHH      Elektronikus hírközlési alépítmények nyomvonalas építményfajtákkal való 
keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről 

2000. évi LXIII  Törvény a környezetvédelemről 

4/2002. (II. 20.)  Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
CsM-EüM együttes rend megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM  
együttes rend   A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 
 
191/2009 (IX.15)  Kormány rendelet 
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Budapest, XI. ker. Hosszúréti utcai útépítésnél 
Hosszúréti utca-Budaörsi út csomópontban 
Invitech Zrt. és UPC Magyarország Kft. távközlési alépítmény hálózatok 
biztonságba helyezés 
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MSZ 1040-6:1998  Tűzoltó készülékek. A hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése és 

javítása 
MSZE 595:2009 (1)(3)(5-9) Építmények tűzvédelme 
MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése; érintésvédelemre, 

balesetvédelemre és tűzvédelemre vonatkozó előírásainak 
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       Füzér Ferenc 

             tervező 


