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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

A tervezett létesítmény megnevezése: 

Albertfalva-Kelenföld II. 132 kV-os kábel felhasítása 

a létesítendő Őrmező 132/11 kV-os alállomáshoz 

Albertfalva - Őrmező és Őrmező - Kelenföld 76/132 kV-os kábelek 
Tervfajta: 

VEZETÉKJOG ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS  
Alulírott Ruman Zoltán tárgyi létesítmény felelős tervezője 

• a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 21.§ (4) bekezdésében, 
• a Tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 21.§ (3) bekezdésében, to-

vábbá 
• a 8/2001. (III.30.) GM rendelet mellékletével kiadott Villamosmű Műszaki Bizton-

sági Követelményei Szabályzat 5.1.1.2, 5.1.1.3 pontjában előírt kötelezettségek alap-
ján 

az alábbi nyilatkozatot teszem: 
• A tervezett új villamos berendezés tervei, a valamennyi vonatkozó (kiadási év-

számmal is megadott) felsorolt nemzeti szabványoknak megfelelnek. Nem tér el a 
nemzeti szabványoktól. 

• Az alkalmazott megoldások munkavédelmi, tűzvédelmi és tűzmegelőzési valamint 
üzemeltetési szempontból megfelelő biztonságúak. 

A tervezés az alábbi törvényi előírások és jogszabályok: 
• 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről, 
• 1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről, 
• 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, 
• 8/2001. (III.30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei 

Szabályzat kiadásáról, 
valamint a vonatkozó szabványok szerint történt. 
 

 

Budapest, 2019. április 

……………………………….. 

Ruman Zoltán 
Felelős tervező 

EN-VI 13-15690 
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1. Bevezetés 

1.1. Előzmények 
Az ELMŰ Hálózati Kft. Budapest XI. kerületében új nagy/középfeszültségű transzformátor-
állomás létesítése mellett döntött. A tervezett alállomás az Egér út, Bazsalikom utca kereszte-
ződésének északi oldalán kerül kialakításra, elnevezése: Őrmező 132/11 kV-os alállomás. A 
tervezett transzformátor állomás nagyfeszültségű hálózatra csatlakozását az Albertfalva – 
Kelenföld II. 132 kV-os földkábel felhasításával kell biztosítani. A felhasításra kerülő föld-
kábel mellett haladó optikai földkábelt is be kell forgatni a tervezett Őrmező alállomásba, így 
biztosítva az Albertfalva – Őrmező – Kelenföld közötti földkábelek védelmének kommuni-
kációját. 

A beruházó a tervezett transzformátor állomás 132 kV-os földkábel hálózati csatlakozás teljes 
körű tervezésére, és engedélyeztetésére pályázatot írt ki, melynek eredményeként irodánkat 
bízta meg. 

1.2. A tervezett Őrmező alállomás elhelyezése 
A tervezett Őrmező 132/11 kV-os alállomás telepítésére szánt terület Budapest XI. kerület, 
Egér út, Bazsalikom utca, 30, 40 sz. vasútvonal által határolt terület 

Az érintett ingatlan földrajzi koordinátái: 

• Hosszúság 19°01'17.98 K 

• Szélesség 47°27'17.70 É 

 
Tervezett telepítési helyszín 
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1.3. Adminisztratív adatok 
A tervezett 132 kV-os földkábel Beruházója és Engedélyese: 
ELMŰ Hálózati Kft.- 1132 Budapest, Váci út 72-74 

A földkábel tervezője: 
LINE-TERV Mérnöki Iroda Kft. – 1143 Budapest, Utász u. 9. 

1.4. Tervezési feladat 
Őrmező 132/11 kV-os alállomás 132 kV-os hálózatra csatlakoztatása, az Albertfalva – Kelen-
föld II. 132 kV-os földkábel-felhasítás és a hozzá kapcsolódó optikai földkábel engedélyezé-
si- és kivitelezési terveinek elkészítése. 

Az összeköttetések általunk javasolt elnevezése: 

 Albertfalva – Őrmező 132 kV-os földkábel 

 Őrmező – Kelenföld 132 kV-os földkábel 

Jelen tervkötet az előzőek szerinti Albertfalva – Őrmező, és Őrmező – Kelenföld 132 kV-os 
földkábelek és optikai összeköttetés vezetékjog engedélyezési eljárás (nyomvonalkijelölési) 
tervdokumentációját tartalmazza. 

E dokumentáció a tervezési feladatkiírás szerinti munkarészeket tartalmazza, és csak azokat a 
műszaki paramétereket és feltételeket határozza meg, amelyek a terv műszaki tartalmára, ill. 
magára a nyomvonalvezetésre közvetett vagy közvetlen hatással vannak. 

1.5. Tervezési határ 
A 132 kV-os földkábel-felhasítás, az Albertfalva – Kelenföld II. 132 kV-os földkábel terve-
zett felhasítási pontja, és a tervezett Őrmező 132/11 kV-os alállomás között, valamint az op-
tikai összeköttetés alépítménye a tervezett felhasítási pontok és az alállomási hírközlési akna 
közötti szakaszon. Az alállomás, illetve az SF6-os berendezés, valamint az alállomási hírköz-
lési akna az alállommási fejezet részét képezi. Az optikai összeköttetést külön terv tartalmaz-
za. 

1.6. A tervezett Őrmező alállomás hálózati csatlakozási paraméterei  
Névleges feszültség: 132 kV 

Névleges frekvencia: 50 Hz 

1.7. Adatfelvétel 

1.7.1. Tervezési kiírás 

A Megrendelő a tervezési feladatkiírásban 630mm2 keresztmetszetű, réz kábel alkalmazását 
írta elő, így a tervezési feladatnak, ennek következtében a jelen tanulmánynak nem része a 
kábelkiválasztás. 

A Megrendelő előírta, hogy a két rendszert egymástól független nyomvonalon kell vezetni. A 
tervezett földkábel összekötettés lehetséges nyomvonalvezetéseire megvalósíthatósági tanul-
mány készült, mely alapján a Megrendelő az I. változatra kérte a kivitelezési terve elkészíté-
sét, és a vezetékjog engedélyezési eljárás lefolytatását. 
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1.7.2. E-közmű adatszolgáltatás 

A tervezési terület által érintett felszíni, és felszín alatti közművekre vonatkozó adatszolgálta-
tást a 152523600  iktatószámon szereztük be.            

1.7.3. Földhivatali adatszolgáltatás 

A tervezési területre vonatkozó földhivatali alaptérkép a Budapesti földhivataltól került be-
szerzésre.  

1.7.4. Társtervezők adatszolgáltatása 

Az alállomási munkarészeket készítő INFOPLAN Kft-től beszereztük az Őrmező 132/11 kV-
os alállomás terveit. 

1.7.5. Terepi adatgyűjtés 

A tervezett összekötettés geodéziai felmérését szak-alvállalkozó bevonásával végeztettük el, 
ill. a tervezési területen helyszíni tervezői bejárást tartottunk. 

1.7.6. Tervezési alaptérkép 

Az 1.7.1-1.7.5. pontok szerint felvett adatok felhasználásával tervezési alaptérképet állítot-
tunk össze, amely a tervezési folyamat alapdokumentumát képezte. 

1.8. Változások, módosítások 
Jelen dokumentáció a vezetékjog engedélyezési eljárás tervdokumentációját tartalmazza, 
mely alapján a vezetékjogi engedélyezési előkészítő eljárás megkezdődik. 

Jelen dokumentáció az első kiadás. 

1.9. Tervezési szempontok 
a) A tervezett létesítés a műszaki és gazdasági szempontrendszer optimumaként való-

sulhasson meg. 

b) A tervezett földkábel-összeköttetés kialakítása olyan legyen, hogy a földkábel létesí-
tését alapvetően meghatározó magyar nemzeti szabványok, továbbá a 
villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági öve-
zetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet vonatkozó előírásai teljesíthetők legye-
nek, továbbá teljesüljenek a bevont szervezetek, köztük kiemelt jelentőséggel Buda-
pest XI kerület Önkormányzat előírásai is. 

c) A természeti és egyéb, ökológiai szempontból fontos területek érintettsége, megkö-
zelítése és/vagy keresztezése minimalizálva legyen. 

d) Az erdőterületek érintettségét minimalizálni kell. 

e) A területi sajátosságokat, lakóingatlanok telekhatárait, út- és csatornahálózatot, az 
egyéb meglévő közműveket figyelembe kell venni. 

f) A 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 123. § (1) bekezdés előírásai-
nak megfelelően, a lehető legkisebb mértékben érintsen a nyomvonal termőföldet 
vagy egyéb nem köztulajdonban lévő ingatlant, ennek megfelelően a távvezeték által 
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elkerülhetetlenül érintett ingatlanok nyomvonallal és biztonsági övezettel történő 
érintettségét és zavarását minimalizálni kell. 

2. Szabályozási környezet 
A terv készítése és értékelése során figyelembe veendő fontosabb jogszabályok, helyi rende-
letek és szabványok felsorolásszerűen, de nem korlátozódva kizárólag ezekre: 

2.1. Jogszabályok 
 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásá-

ról 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és a végrehajtásáról szóló 5/1993. 
(XII.26.) MüM rendelet egységes szerkezetben 

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai 
kamaráiról 

 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 

 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról és az egyes rendelkezéseinek vég-
rehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Kormány rendelet egységes szerkezetben 

 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

 2012. évi CLXXXV törvény a hulladékról 

 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 11/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet egyes védett természeti területek természetvédelmi 
kezeléséért felelős szervekről 

 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet az egyes nyomvo-
nal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 

 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási köve-
telményeiről és megfelelőségük tanúsításáról 

 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról 

 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabá-
lyokról 

 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
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 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 

 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról 

 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással,  valamint a hulladéklerakóval 
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 

 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelméről 

 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályai-
ról 

 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére 
vonatkozó szabályokról 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési köve-
telményekről 

 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szerveze-
tekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és bale-
setbiztosításáról 

 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképé-
szeti tevékenység részletes szabályairól 

 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységekről 

 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 

 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 

 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának 
korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről 

 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és köz-
vetlen vezetékek biztonsági övezetéről 

 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 

 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárá-
sokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes kör-
nyezethasználati engedélyezési eljárásról 

 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó épí-
tésügyi hatósági eljárások szabályairól 

 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipa-
ri és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a terü-
leti mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági enge-
délyezési eljárásokról 
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 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, vala-
mint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről 
és védelmi rendszerekről 

 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 

 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék keze-
lésének részletes szabályairól 

 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási 
ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről 
és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól 

 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az épí-
tési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről 

 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet a 0 Hz–300 GHz közötti frekvenciatartományú 
elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi 
határértékeiről 

 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín 
alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szeny-
nyezések méréséről 

 72/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a hulladékjegyzékről 

 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről 

 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkér-
dés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról 

 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei 
Szabályzat hatálybaléptetéséről 

2.2. Helyi rendeletek 
 Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat 34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelete 

Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról (utolsó módo-
sítás, 2018.07.07) 
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2.3. Szabványok 
MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 

MSZ EN 60038:2012 CENELEC szabványos feszültségek (IEC 60038:2009, módosítva) 

MSZ 172-3:1978 (Vissza-
vont*) 

Érintésvédelmi szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű, 
közvetlenül földelt berendezések 

MSZ EN 62305 szabvány-
sorozat 

Villámvédelem 

MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése EN 50110-1:2004 és nem-
zeti kiegészítései 

MSZ 4851-2:1991 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a 
fajlagos talajellenállás mérése 

MSZ 4851-6:1973 Érintésvédelmi felülvizsgálatok. 1000 V-nál nagyobb feszültsé-
gű, erősáramú villamos berendezések különleges vizsgálati elő-
írásai 

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

MSZ 7489-2:1980 Elhelyezés térszint alatt. 

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű 
erősáramű kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és 
terhelhetősége 

MSZ HD 632 S3:2016 36 kV (Um = 42 kV)-nál nagyobb és legfeljebb 150 kV (Um = 
170 kV) névleges feszültségű, extrudált szigetelésű erősáramú 
kábelek és szerelvényeik 

MSZ EN 61238-1:2003 Sajtolt és mechanikus kötőelemek 36 kV-ig (Um=42 kV) terjedő 
névleges feszültségű erősáramú kábelekhez. 1. rész: Vizsgálati 
módszerek és követelmények (IEC 61238-1:2003, módosítva) 

* - Megjegyzés: Azonos témájú, új nemzeti szabvány megjelenésével egy időben a jelölt szab-
ványok visszavonásra kerültek, ugyanakkor a vizsgált távvezetékekre továbbra is a létesítésük 
idején érvényben lévő előírások vonatkoznak. 

IEC 60840:2011 Power cables with extruded insulation and their accessories for 
rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um = 
170 kV) – Test methods and requirements 

2.3.1. A nagyfeszültségű földkábelekre vonatkozó szabványok 

A 132 kV-os feszültségszintű kábel gyártására ellenőrzésére vonatkozó érvényes – és az 
ELMŰ-ÉMÁSZ által megkövetelt –szabvány: 
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MSZ HD 632 – 36 kV (Um = 42 kV)-nál nagyobb és legfeljebb 150 kV (Um = 170 kV) név-
leges feszültségű, extrudált szigetelésű erősáramú kábelek és szerelvényeik (Power cables 
with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 36 kV (Um = 42 kV) 
up to 150 kV (Um = 170 kV)) 

Fenti szabvány első része szinte megegyezik az IEC 60840 – Power cables with extruded 
insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV 
(Um = 170 kV) - Test methods and requirements szabvány szövegével, hiszen az alapján ké-
szült. Továbbá a kábelgyártók is az IEC 60840 szabványra hivatkoznak katalógusaikban és 
adatlapjaikon. 

2.4. Egyéb előírások 

• 132 kV-os szabadvezetékek és kábelvonalak, valamint szabadvezeték-kábel vegyes 
szakaszokból álló távvezetékek. Nyomvonal vizsgálat és kiválasztás, vezetékjog elő-
készítés. A kötelező tervezői feladatok tartalma, formája és dokumentálása. (ELMŰ-
ÉMÁSZ előírás) 

• 132 kV-os nagyfeszültségű szabadvezetékek megszűnési terveinek elkészítése, enge-
délyeztetése, a vezetékjog megszüntetése. A kötelező tervezői feladatok tartalma, 
formája, dokumentálása, dokumentációk példányszám (ELMŰ-ÉMÁSZ előírás) 

• 76/132 kV-os THPE szigetelésű kábelvonalak tervezési alapelvei (ELMŰ-ÉMÁSZ 
előírás) 

• Az optikai kábelhálózat tervezéséhez kapcsolódó követelmények (ELMŰ-ÉMÁSZ 
előírás) 

• HBE 010.6000 76/132 kV-os THPE szigetelésű kábelvonalak létesítése (ELMŰ-
ÉMÁSZ előírás) 
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3. A tervezett nyomvonalak bemutatása 

3.1. A tervezési terület 
A tervezett Őrmező 132/11 kV-os alállomás az Egér út, Bazsalikom utca kereszteződésének 
északi oldalán kerül kialakításra, a felhasításra kerülő Albertfalva – Kelenföld II. 132 kV-os 
földkábel a 30, 40 sz. vasút túlsó, keleti oldalán a Hajtány sorig húzódó füves, bokros terüle-
ten halad. A fenti két pont között kell az e dokumentációban leírt tervezési szempontoknak 
leginkább megfelelő nyomvonalvezetést kialakítani. 

3.2. A tervezett nyomvonalak rövid leírása 
A tervezett 132 kV-os földkábelek nyomvonalvezetése a LR.18-0017/103/01 sz. rajzon látha-
tó. 

3.2.1.1. Albertfalva – Őrmező 132 kV-os összeköttetés 

A felhasítás a 30, 40 sz. vasútvonal keleti oldalán található fás-, bokros, füves magas terület-
ről indul dél-nyugati irányba, irányított fúrással keresztezve a vasútvonalat a 13+86 hm+m 
magasságában, majd nyugati irányba törve követei a rézsű vonalát. A magas területről leérve 
a nyomvonal északi irányba törve irányított fúrással keresztezi az Egér utat, majd ismét nyu-
gati irányba törve a Bazsalikom utcát keresztezve éri el az állomás területét. 

Az Albertfalva – Őrmező alállomások közötti optikai összeköttetés biztosításához a tervezett 
132 kV-os kábelösszekötő környezetében, a helyszínrajzon jelölt helyen új N2 távközlési 
aknát kell létesíteni, az aknában új optikai kötést kell kialakítani. Az ELMŰ Hálózati Kft. 
kérésének megfelelően az optikai kábel behúzását segítendő, a helyszínrajzon jelölt helyeken 
– a vasútkeresztezés nyugati oldalán, valamint az Egér út déli oldalán – N1 távközlési akná-
kat kell elhelyezni.  

3.2.1.2. Őrmező – Kelenföld 132 kV-os összeköttetés 

A felhasítás a 30, 40 sz. vasútvonal keleti oldalán található fás-, bokros, füves magas terület-
ről indul dél-nyugati irányba, irányított fúrással keresztezve a vasútvonalat a 13+53 hm+m 
magasságában, majd nyugati irányba törve követei a tervezett Albertfalva – Őrmező 132 kV-
os kábel nyomvonalvezetését, azt 6,2 m-re megközelítve. A magas területről szélét elérve a 
nyomvonal északi irányba törve irányított fúrással keresztezi az Egér utat, majd ismét nyugati 
irányba törve a Bazsalikom utcát keresztezve éri el az állomás területét. 

Az Őrmező - Kelenföld alállomások közötti optikai összeköttetés biztosításához a tervezett 
132 kV-os kábelösszekötő környezetében, a helyszínrajzon jelölt helyen új N2 távközlési 
aknát kell létesíteni, az aknában új optikai kötést kell kialakítani. Az ELMŰ Hálózati Kft. 
kérésének megfelelően az optikai kábel behúzását segítendő, a helyszínrajzon jelölt helyeken 
– a vasútkeresztezés nyugati oldalán, valamint az Egér út északi oldalán – N1 távközlési ak-
nákat kell elhelyezni. 

Az összeköttetések nyomvonalhossza: 

Albertfalva – Őrmező 132 kV-os összeköttetés 326,1 m 

Őrmező – Kelenföld 132 kV-os összeköttetés 290,5 m 

Optikai alépítmény (N2 akna - alállomási hírközlési akna közötti szakasz): 
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Albertfalva – Őrmező:   323,8 m 

Őrmező – Kelenföld:    291,9 m 

3.3. Műszaki alapadatok 
A tervezési feladatkiírásban a beruházó megadta a meglévő, valamint a tervezésnél alkalma-
zandó földkábelek típusát is. 

3.3.1.1. Meglévő 132 kV-os földkábelek: 

Kábeltípus:     2XS(FL)2Y 1x500/105 76/132 kV  

3.3.1.2. Tervezett földkábelek 

Kábeltípus:     2XS(FL)2Y 1x630 RM/105 76/132 kV  

Névleges feszültsége (U0/U):   76/132 kV 

Legnagyobb üzemi feszültsége (Um/Um0): 84/145 kV 

Áramnem:     háromfázisú, váltakozó 

Frekvencia:     50 Hz 

A vezető anyaga:     Cu 

A vezető keresztmetszete:   630 mm2 

Szigetelés anyaga:    XLPE 

Árnyékolás anyaga:    Cu 

Árnyékolás keresztmetszete:   105 mm2 

3.3.2. Kábelek fektetése 

A tervezett földkábeleket a mintakeresztszelvény rajznak megfelelően kialakított kábelárkok-
ba kell fektetni. Tekintettel arra, hogy a kábelek túlnyomórészt rendezetlen terepen haladnak 
1,5 m. Az optikai összeköttetések részére a kábelárkokban 2-2 HDPE40 védőcsövet kell elhe-
lyezni. 

3.3.3. Árnyékolások kezelése 

A rendelkezésünkre álló eredeti tervek szerint az Albertfalva – Kelenföld II. 132 kV-os föld-
kábel-összeköttetés nem tartalmaz cross-bond kötéseket, minden beépített kábelösszekötő 
egyenes. A tervezett földkábel keresztmetszete nagyobb, mint a meglévő-megmaradó kábel 
keresztmetszete, így terhelhetőség szempontjából nem indokolt a tervezett rövid szakaszon az 
árnyékolások keresztkötésének kialakítása. Az ELMŰ Hálózati Kft. tájékoztatása szerint, 
fejlesztési terveiben szerepel a teljes szakasz nagyobb, jelen beruházásában alkalmazott ke-
resztmetszetű kábelre történő átépítése. Célszerű abban a beruházásban vizsgálni, hogy a tel-
jes szakaszon szükséges e cross-bond kötésék alkalmazása. 

A fentiek alapján a tervezett kábelösszekötők egyenes kialakításúak 
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3.4. Megközelítések, keresztezések 
A tervezett 132kV-os földkábel összekötetés megközelítései, keresztezései a földnyilvántar-
tási alaptérképről készült nyomvonalrajzon a keresztezések helyszínével ábrázoltuk. A ke-
resztezések jelen terv szerinti kialakítása megfelel a szabvány és az érintett üzemeltetők vo-
natkozó előírásainak. 

3.4.1. Általános előírások 

Azokon a szakaszokon, ahol a kábelek fektetés lehetséges (nem kell irányított fúrást alkal-
mazni), és a nyomvonalak közműveket megközelítenek, vagy kereszteznek kézi feltárást kell 
alkalmazni, valamint ahol azt az adott közmű üzemeltetője előírja a kivitelezés idejére a szak-
felügyeletet a kivitelezőnek meg kell rendelnie. 

Földalatti közművek keresztezése esetén a keresztezést az LT.18-0017/104/01, 02 hossz-
szelvényrajzok, illetve az LT.18-0017/105/02 sz. rajz vonatkozó mintakeresztszelvénye alap-
ján kell kialakítani. Több közmű egy közös védőcsőben történő keresztezése esetén a vonat-
kozó mintakeresztszelvények előírásait értelemszerűen, együttesen kell alkalmazni. 

3.4.1.1. Hírközlési vezetékek keresztezése 

A tervezett földkábelek a több helyen kereszteznek hírközlési földkábelt. A keresztezéseket 
az LT.18-0017/105/02 sz. rajz „b” részlete szerint kell kialakítani. 

3.4.1.2. Erősáramú vezetékek keresztezése 

A tervezett földkábelek több helyen kereszteznek 0,4, illetve 11 kV-os földkábeleket. A ke-
resztezéseket az LT.18-0017/105/02 sz. rajz „a” részlete szerint kell kialakítani. 

3.4.1.3. Csővezetékek keresztezése 

A tervezett földkábelek több helyen kereszteznek csatorna-, illetve vízvezetéket. A kereszte-
zéseket az LT.18-0017/105/02 sz. rajz „c” részlete szerint kell kialakítani 

3.4.2. 30, 40 sz. vasútvonal keresztezése 

Mindkét 132 kV-os összeköttetés keresztezi a vasútvonalat egymástól 33 méterre (13+53, és 
13+86 hm+m szelvények). A keresztezések helyén irányított fúrással kell elhelyezni a vasúti 
vágányok alatt 1 darab ∅ 560 KPE védőcsövet, melybe 3 darab ∅ 200 és 2 darab ∅ 110 KPE 
védőcsövet kell behúzni. 

3.4.3. Egér út keresztezése 

Mindkét 132 kV-os összeköttetés keresztezi az Egér útat. A keresztezések helyén irányított 
fúrással kell elhelyezni az úttest alatt 1 darab ∅ 560 KPE védőcsövet, melybe 3 darab ∅ 200 
és 2 darab ∅ 110 KPE védőcsövet kell behúzni. 

Az út alatt halad csatornavezeték – melynek mélységét az e-közmű adatszolgáltatás alapján 
vettük figyelembe –, illetve a járda, és kerékpárút alatt erősáramú és hírközlési vezetékek 
haladnak. 

Az Albertfalva – Őrmező 132 kV-os rendszer irányított fúrásánal különös figyelmet kell for-
dítani a fúrási gödör környezetében haladó 10 kV-os kábelekre. A fúrás megkezdése előtt a 
kábeleket fel kell tárni, szükség esetén a gép helyén változtatni kell. Emennyiben a rendelke-
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zésre álló terület ezt nem teszi lehetővé, a fúrás idejére az erősáramú kábelek kismértékű 
mozgatása válhat szükségessé. 

3.4.4. Bazsalikom utca keresztezése 

Mindkét 132 kV-os összeköttetés keresztezi a Bazsalikom utcát. A keresztezések helyén fek-
tetéssel kell elhelyezni az úttest alatt 3+1 darab ∅ 200 és 1 darab ∅ 110 KPE védőcsövet. 

Az út alatt halad csatorna-, és vízvezeték – melyeknek mélységét az e-közmű adatszolgáltatás 
alapján vettük figyelembe –, illetve a járdák alatt erősáramú és hírközlési vezetékek halad-
nak. 

3.4.5. Fás, bokros területek 

A magas területen (Egér út déli oldala, és a Hajtány utca közötti szakasz) a nyomvonal egy 
része sűrű fás-, bokros területen halad. A földkábel biztonsági övezetén belül a fákat-, és bok-
rokat el kell távolítani. 

 

Budapest, 2019. március 
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