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RAJZOK LISTÁJA 

Rajzszám Megnevezés Lépték 
1kV10kV-1-01-v1 átnézeti rajz 

 
- 

1kV10kV-2-01-v1 helyszínrajz 1. 
Rupphegyi út (Törökbálinti út - Királyliliom utca között) 
 

1 : 500 

1kV10kV-2-02-v1 helyszínrajz 2. 
Madárhegyi út  (Kőoltár utca - Pagus utca között) 
Kányakapu utca (Madárhegyi út - Fatörzs utca közötti szakasz) 
Gyimesbükk utca 
 

1 : 500 

1kV10kV-2-03-v1 helyszínrajz 3. 
Hosszúréti út - Medvetalp utca - Keltike lejtő - Rózsaszőlő  utca 
által határolt terület,  
Csonttollú utca, Rozsdafarkú utca 
 

1 : 500 

1kV10kV-2-04-v1 helyszínrajz 4. 
Hosszúréti út, Söjtör utca, Szőlőlugas utca,  
Lépés utca, Guruló köz 
 

1 : 500 

1kV10kV-2-05-v1 helyszínrajz 5. 
Rétkerülő út, Lépés utca, Guruló köz 
Libella köz, Bordézsma utca 
 

1 : 500 

1kV-3-01-v1 1kV-os kiváltás / Blokkvázlat 
 

- 

1kV-4-01-v1 1kV-os kiváltás / tervezett nyomvonal 
Hosszúréti út - Söjtör utca csomópont 
 

1 : 500 

1kV-4-02-v2 1kV-os kiváltás / tervezett nyomvonal 
Keltike lejtő / szabadvezetékes hálózat minimalizálása 
 

1 : 500 

1kV-4-03-v2 1kV-os kiváltás / tervezett nyomvonal 
Keltike lejtő / szabadvezetékes hálózat kiváltása 
 

1 : 500 

1kV-5-01-v1 1kV-os kiváltás / bontási rajz 
Hosszúréti út - Söjtör utca csomópont 
 

1 : 500 

1kV-5-02-v1 1kV-os kiváltás / bontási rajz 
Keltike lejtő / szabadvezetékes hálózat minimalizálása 
 

1 : 500 

10kV-3-01-v1 10kV-os kiváltás / Blokkvázlat 
 

- 

10kV-4-01-v1 10kV-os kiváltás / tervezett nyomvonal 
Hosszúréti út - Söjtör utca csomópont 
 

1 : 500 

10kV-5-01-v1 10kV-os kiváltás / bontási rajz 
Hosszúréti út - Söjtör utca csomópont 

1 : 500 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
Alulírott Csábi Gábor, a 

Budapest XI. kerület / Madárhegy 
ELMŰ 1kV-os,10kV-os hálózat 

kiváltása és védelembe helyezése 
kiviteli terv 

tárgyú munka tervezője 
a Munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény 19.§.(2) bekezdésében, 
a Tűz elleni védekezésről szóló 1996 évi XXXI. törvény 21.§.(3) bekezdésében, továbbá 
az Építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX. 16.) Korm. rendelet 9.§.(5) 
bekezdésében előírt kötelezettségek alapján, az alábbi 

nyilatkozatot teszem: 
 
A tervezett új villamos berendezésnek (a korábban is meglévő berendezés átalakított, bővített 
részének) tervei, valamennyi rájuk vonatkozó és kötelezően elismert, a kiviteli tervekben, 
alábbiakban (kiadási évszámmal is megadott), felsorolt nemzeti szabványoknak megfelelnek. 
A nemzeti szabványoktól való eltérésre nem volt szükség. 
Az alkalmazott megoldások munkavédelmi, tűzvédelmi és tűzmegelőzési, környezetvédelmi, 
valamint üzemeltetési szempontból megfelelő biztonságúak.  
 
A tervezés az alábbi törvényi előírások, jogszabályok 

1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről. 
1995. évi LIII. törvény a Környezet védelmének általános szabályairól 
1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről 
1997. évi LXXVIII. törvény az Épített környezet alakításáról és védelméről 
191/2009. (IX. 16.) Korm. rendelet  az Építőipari kivitelezési tevékenységről. 
8/2001. (III. 30.) GM. rendelet  a Villamosmű Műszaki - Biztonsági Szabályzat kiadásáról. 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM. rend.  az Építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól. 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. 

valamint, a szerződésileg kötelező érvényűvé nyilvánított, villamos szabványok szerint történt. 
 
A tervezett villamos vezeték és csatlakozó műtárgya az érintett ingatlanok rendeltetésszerű 
használatát lényegesen nem akadályozza, erdőt, valamint táj- és természetvédelem alatt álló (vagy 
annak tervezett) területet, természeti értéket, műemlékvédelem alatt álló létesítményt nem érint, és 
a megvalósítás fakivágást nem igényel. A közölt, eljárásba bevontakon kívül a létesítés más 
szakhatóságot, szervezetet, közművet, ingatlantulajdonost nem érint. A tervezett nyomvonal a 
településrendezési tervekkel összhangban van. 
A tervdokumentáció az 1993. évi XCIII. Törvény alapján munkavédelmi szempontból ellenőrzésre 
került. 
 
Kelt: 2019. év július 
 
          
 .....................................................  
 Csábi Gábor  

tervező (Kamarai ny.sz.: EN-VI / 01-10398)  
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1. ELŐZMÉNYEK 

 
A Budapest XI. kerület Budaőrsi út - Rupphegyi út - Rétkerülő – Kányakapu út által határolt 
területen Önkormányzati beruházásban útépítés történik. 
 
Az útépítéssel érintett területek a következők: 
 

 Rupphegyi út (Törökbálinti út - Királyliliom utca között) 
 Madárhegyi út (Kányakapu utca-Pagus utca közötti szakasz) 
 Kányakapu utca (Madárhegyi út - Fatörzs utca közötti szakasz) és Gyimesbükk utca 

 
 Zsázsa utca (Medvetalp utca-Vásárfia utca közötti szakasz) 
 Csonttollú utca 
 Keltike lejtő (Csonttollú utca - Rózsaszőlő utca közötti szakasz) 
 Rózsaszőlő utca (Hosszúréti utca-Keltike lejtő közötti szakasz) 
 Rozsdafarkú utca (Keltike lejtőtől a közterület határáig) 
 Vásárfia utca (Keltike lejtő-Hosszúréti utca közötti szakasz) 
 Hosszúréti utca páratlan oldal (Medvetalp u. – Rózsaszőlő utca közötti szakasz) 

 
 Hosszúréti utca páratlan oldal (Rózsaszőlő utca - Budaörsi út közötti szakasz) 
 Hosszúréti utca páros oldal (Medvetalp u. – Söjtör utca közötti szakasz) 
 Lépés utca, Guruló köz, Söjtör utca, Szőlőlugas utca, Rétkerülő út 
 Bordézsma utca és Libella köz (Rétalja lejtőtől a közterület határáig) 

 
Az útépítés érinti  

 az ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonú 0.4kV-os és 10kV-os hálózatot és  
 a BDK tulajdonú közvilágítási hálózatot.  

A közvilágítás kiváltásáról, kiépítéséről szakági terv rendelkezik. 
Az érintett ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonú 0.4kV-os és 10kV-os hálózaton kiváltás és védelembe 
helyezés szükséges.  
 
Jelen terv a fent felsorolt utak, utcák építésével érintett ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonú 0.4kV-os és 
10kV-os hálózat kiváltásának kiviteli tervét tartalmazza. 
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2.  0.4kV-os és 10kV-os érintettsége, hálózat védelembe helyezése 

 
rajzok: 

 1kV10kV-1-01-v1 (átnézeti) 
 1kV10kV-2-01-v1 
 1kV10kV-2-02-v1 
 1kV10kV-2-03-v1 
 1kV10kV-2-04-v1 
 1kV10kV-2-05-v1 

 
Rupphegyi út (Törökbálinti út - Királyliliom utca között), 1kV10kV-2-01-v1 rajz 
Az érintett területen az útépítéshez kapcsolódóan az ELMŰ hálózatán kiváltás és védelembe helyezés nem 
szükséges.  
A 0.4k-os szabadvezetékes hálózaton (kommunális + közvilágítás) a lámpatestek cserére kerülnek. Azon a 
szakaszon, ahol a tervezett útpálya távol kerül a szabadvezetékes hálózattól, földkábeles hálózattal, 
acélloszlopokkal és tervezett lámpatesttel kerül megoldásra a közvilágítás. A lámpatest cseréről és új 
közvilágítás létesítéséről szakági terv gondoskodik, tervezése másik terv tárgya. 
 
Madárhegyi út  (Kőoltár utca - Pagus utca között), Kányakapu utca (Madárhegyi út - Fatörzs utca közötti 
szakasz), Gyimesbükk utca, 1kV10kV-2-02-v1 rajz 
Az érintett területen az útépítés érinti az ELMŰ Hálózati Kft. meglévő-megmaradó 0.4kV-os hálózatát. Az 
útépítés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a meglévő 0.4kV-os kábelek a tervezett útpálya alatt csak 
védőcsőben haladhatnak. 
Amennyiben a meglévő kábelen a tervezett útpálya alatt nem található védőcső vagy a meglévő védőcső 
nem nyúlik túl a tervezett szegélyen, a kábelt univolt védőcső felhasításával védelembe kell helyezni + 
kábelenként 1-1db KPE védőcsövet kell lehelyezni tartalékként: 

 0.4kV-os kábel esetén Univolt 160 + KPE 160 védőcső kábelenként 
A tervezett közvilágítás részére tKV1 tervjellel, a Madárhegyi út - Medvetalp utca sarkán közvilágítási 
kapcsolószekrény kerül telepítésre. Tervezése másik terv tárgya! 
A tervezett közvilágítási szekrény energiaigénye 3x50A, mely hivatalosan bejelentésre kerül. 
 
Hosszúréti út - Medvetalp utca - Keltike lejtő - Rózsaszőlő  utca által határolt terület,  Csonttollú utca, 
Rozsdafarkú utca, 1kV10kV-2-03-v1 rajz 
Az érintett területen az útépítés érinti az ELMŰ Hálózati Kft. meglévő-megmaradó 0.4kV-os és 10kV-os 
hálózatát. Az útépítés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a meglévő 0.4kV-os és 10kV-os kábelek a 
tervezett útpálya alatt csak védőcsőben haladhatnak. 
Amennyiben a meglévő kábelen a tervezett útpálya alatt nem található védőcső vagy a meglévő védőcső 
nem nyúlik túl a tervezett szegélyen, a kábelt univolt védőcső felhasításával védelembe kell helyezni + 
kábelenként 1-1db KPE védőcsövet kell lehelyezni tartalékként: 

 10kV-os kábel esetén Univolt 200 + KPE 200 védőcső kábelenként 
 0.4kV-os kábel esetén Univolt 160 + KPE 160 védőcső kábelenként 

A Keltike lejtőn a meglévő szabadvezetékse hálózat minimalizálását és kiváltását jelen dokumentáció 4. 
pontja tartalmazza. 
 
Hosszúréti út, Söjtör utca, Szőlőlugas utca, Lépés utca, Guruló köz, 1kV10kV-2-04-v1 rajz 
Az érintett területen az útépítés érinti az ELMŰ Hálózati Kft. meglévő-megmaradó 0.4kV-os és 10kV-os 
hálózatát. Az útépítés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a meglévő 0.4kV-os és 10kV-os kábelek a 
tervezett útpálya alatt csak védőcsőben haladhatnak. 
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Amennyiben a meglévő kábelen a tervezett útpálya alatt nem található védőcső vagy a meglévő védőcső 
nem nyúlik túl a tervezett szegélyen, a kábelt univolt védőcső felhasításával védelembe kell helyezni + 
kábelenként 1-1db KPE védőcsövet kell lehelyezni tartalékként: 

 10kV-os kábel esetén Univolt 200 + KPE 200 védőcső kábelenként 
 0.4kV-os kábel esetén Univolt 160 + KPE 160 védőcső kábelenként 

 
 
A Hosszúréti út – Söjtör utca csomópontban a meglévő szabadvezetékes hálózat minimalizálását és 
kiváltását jelen dokumentáció 3. pontja tartalmazza. 
 
A tervezett közvilágítás részére tKV2 tervjellel, a Lépés út - Szőlőluas utca sarkán közvilágítási 
kapcsolószekrény kerül telepítésre. Tervezése másik terv tárgya! 
A tervezett közvilágítási szekrény energiaigénye 3x50A, mely hivatalosan bejelentésre kerül. 
 
 
 
Rétkerülő út, Lépés utca, Guruló köz, Libella köz, Bordézsma utca, 1kV10kV-2-05-v1 rajz 
Az érintett területen az útépítés érinti az ELMŰ Hálózati Kft. meglévő-megmaradó 0.4kV-os hálózatát. Az 
útépítés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a meglévő 0.4kV-os kábelek a tervezett útpálya alatt csak 
védőcsőben haladhatnak. 
Amennyiben a meglévő kábelen a tervezett útpálya alatt nem található védőcső vagy a meglévő védőcső 
nem nyúlik túl a tervezett szegélyen, a kábelt univolt védőcső felhasításával védelembe kell helyezni + 
kábelenként 1-1db KPE védőcsövet kell lehelyezni tartalékként: 

 0.4kV-os kábel esetén Univolt 160 + KPE 160 védőcső kábelenként 
A tervezett közvilágítás részére tKV3 tervjellel, a Rétalja lejtő Libella köz sarkán közvilágítási 
kapcsolószekrény kerül telepítésre. Tervezése másik terv tárgya! 
A tervezett közvilágítási szekrény energiaigénye 3x50A, mely hivatalosan bejelentésre kerül. 
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3. Hosszúréti út -Söjtör utca csompontban 0.4kV-os és 10kV-os kábelek kiváltása 

 
A Hosszúréti út -Söjtör utca csompontban 1db 10kV-os és 1db 0.4kV-os kábel az útpálya alá kerül, 
kiváltásuk szükséges. 
 
10kV-os kábel kiváltása 
 
rajzok: 

 10kV-3-01-v1 
 10kV-4-01-v1 
 10kV-5-01-v1 

 
Az új kábel üzembehelyezése után a holtá váló kábelszakaszt ki kell termelni. 
 

Tervezett kábel és kábelszerelvények 

Kábel jele/vonalszakasz: 1.sz. / (51156/10-53796/10) 
Kábel típusa:   NA2XS(F)2Y 
Feszültsége:   6/10 kV 
Keresztmetszete:  3x1x240 RM/25 mm2 
Kábelvédelem:   20 cm homokágy 
    kábelfedő műanyag lemez 
    elválasztás kábelfedő lemezzel 
    kábeljelző szalag 
    közművek keresztezésénél, úttest alatt Ø200mm KPE védőcső 
Takarás:   járda alatt: 0,70 m 
    úttest alatt: 1 m 
 
A talajban levő kábelre kábeljelzőt kell rögzíteni, amely tartalmazza: 

- ELMŰ Nyrt. 
- szakaszszám 
- 10kV 
- fektetési év 

 
A kábeljelzőt maximum tízméterenként, a keresztezések előtt és után 1,50m távolságon belül, a 
kábel szemmel követhető távolságán belül, kábelszerelvények előtt és után 0,20m távolságon 
belül, védőcső előtt és után 0,50m távolságon belül kell elhelyezni. A kábelszerelvényeknél a 
fentiekben hivatkozott kábeljelzők mellé fel kell tüntetni a kábelszerelést végző dolgozó nevét és a 
szerelés dátumát. 
 
A tervezett 10kV-os kábelek tervezett fektetési mélysége a felszín szintje alatt min. 70 cm. A 
kábelárok mélysége 80 cm legyen a talajfelszíntől. A meglévő közművek keresztezésénél a 
tervezett kábelt védőcsőbe kell húzni. Ezeken a helyeken a védőcső takarás min. 0,70m legyen. A 
kábeleket 20 cm-es homokágyban kell elhelyezni. A közműveket 2,0 m hosszúságú Ø200 mm KPE 
védőcsővel kell keresztezni. A védőcsöveket az eliszapolódás megakadályozása érdekében 
vízállóan le kell zárni. A szabványban előírt mélységben kábeljelző szalagot kell elhelyezni a kábel 
felett. A kábelárok ásásakor csak kézi földmunka végezhető! A 10kV-os kábeeket műanyag 
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fedőlapokkal kell lefedni, és más elektromos kábelektől függőlegesen állított lapokkal kell 
elválasztani. A kábelek üzembe helyezése előtt a szükséges szigetelési vizsgálatokat el kell 
végezni. A helyes fázissorrendre ügyelni kell. 
 
 
0.4kV-os kábel kiváltása 
 
rajzok: 

 1kV-3-01-v1 
 1kV-4-01-v1 
 1kV-5-01-v1 

 
Az 1db 0.4kV-os kábel kiváltása a 1696/14 hrsz - 1696/15 hrsz között meglévő-megmaradó 
csatlakozószekrény és Hosszúréti út – Söjtör utca sarok közötti szakaszon történik. 
Az új kábel üzembehelyezése után a holtá váló kábelszakaszt ki kell termelni. 
 

Tervezett kábel és kábelszerelvények 

Kábel jele/azonosító:  1kV/1sz. / (53596/10-1 / zöld) 
Kábel típusa:   NAYY-J 3x240/240 1 kV 
Kábelvédelem:   20 cm homokágy 
    kábeljelző szalag 
    közművek keresztezésénél, úttest alatt Ø160mm KPE védőcső 
Takarás:   járda alatt: 0,70 m 

úttest alatt: 1 m 
 
A talajban levő kábelre kábeljelzőt kell rögzíteni, amely tartalmazza: 

- ELMŰ Nyrt. 
- szakaszszám 
- 0.4kV 
- fektetési év 

 
A kábeljelzőt maximum tízméterenként, a keresztezések előtt és után 1,50m távolságon belül, a 
kábel szemmel követhető távolságán belül, kábelszerelvények előtt és után 0,20m távolságon 
belül, védőcső előtt és után 0,50m távolságon belül kell elhelyezni. A kábelszerelvényeknél a 
fentiekben hivatkozott kábeljelzők mellé fel kell tüntetni a kábelszerelést végző dolgozó nevét és a 
szerelés dátumát. 
 
A tervezett 10kV-os kábelek tervezett fektetési mélysége a felszín szintje alatt min. 70 cm. A 
kábelárok mélysége 80 cm legyen a talajfelszíntől. A meglévő közművek keresztezésénél a 
tervezett kábelt védőcsőbe kell húzni. Ezeken a helyeken a védőcső takarás min. 0,70m legyen. A 
kábeleket 20 cm-es homokágyban kell elhelyezni. A közműveket 2,0 m hosszúságú Ø160 mm KPE 
védőcsővel kell keresztezni. A védőcsöveket az eliszapolódás megakadályozása érdekében 
vízállóan le kell zárni. A szabványban előírt mélységben kábeljelző szalagot kell elhelyezni a kábel 
felett. A kábelárok ásásakor csak kézi földmunka végezhető! 
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A tervezett nyomvonal kialakításával kapcsolatos általános leírások 

- A kábelek elhelyezése a kutatógödrök készítése során nyert információk alapján helyszíni 
tervezői bejegyzés alapján változhat. 

- Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásai maradéktalanul betartandók. 
- A földmunkavégzés során feltárt beazonosíthatóan holt kábeleket el kell távolítani. 
- Kábelárok ásást csak kézi erővel szabad végezni kábelárok ásó gép alkalmazása tilos! 
- A burkolatokat az önkormányzati előírásoknak megfelelően kell helyreállítani. 
- Az elbontott berendezéseket, szerelvényeket, készülékeket az ELMŰ által meghatározott 

telephelyre kell ellszállítani. Az elszállítást és átadást átvételi jeggyel igazolni kell. 
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4. Keltike lejtőn 0.4kV-os szabadvezetékes hálózat minimalizálása, kiváltása (OPCIÓ) 

 
rajzok: 

 1kV-4-02-v2 (0.4kV-os szabadvezetékes hálózat minimalizálása) 
 1kV-4-03-v2 (0.4kV-os szabadvezetékes hálózat kiváltása) 
 1kV-5-02-v1 

 
0.4kV-os szabadvezetékes hálózat minimalizálása, 1kV-4-02-v1 rajz 
A Keltike lejtőn a Budaőrsi út és Keltike lejtő 16 szám közötti szakaszon található szabadvezetékes 
hálózat oszlopai több helyen a tervezett útpályába esnek, áthelyezésük szükséges.   
A szabadvezetékse hálózat a Budaőrsi úton található 3170/10 transzformátorállomásból él. 
A szabadvezetékes hálózat a Zabfű utca és Rózsaszőlő utca közötti szakaszon megszüntethető, 
mert ezen a szakaszon nem indul a szabadvezetékes hálózatról csatlakozóvezeték. 
 
A szabadvezetékes hálózat részleges megszüntetéséhez a Keltike lejtő – Zabfű utca sarkán egy 
B10/8 áttörtgerincű betonoszlpot kell feszítésre állítani, melyre a megmaradó vezetéket feszíteni 
kell. 
 
A megmaradó hálózatot a Rózsaszőlő utca sarkán található 51156/10 BHTR állomásból kell 
megtáplálni. 
Az állomásból 1db NAYY-J 4×95 SM 0,6/1 kV (Al) kábelt kell fektetni a Keltike lejtő 24 (1703/2 
hrsz.) szám elé lervezett 0L/3SL-1RP csatlakozószekrényig 
A Keltike lejtő - Rózsaszőlő utca sarkára tervezett 5.sz oszlop (B10/8 oszlop) a tervezett 
csatlakozószekrényből kerül megtáplálásra, NAYY-J 4×240 SM 0,6/1 kV (Al) kábellel. 
 
1.sz és 5sz. tervezett oszlopok (B10/8 oszlop) között a meglévő szabadvezeték áthelyezésre kerül 
 
A 4.sz oszloppal (F8+eG) ebben a fázisban nem történik munkavégzés. 
 
A 2.sz, 3sz. oszlopok (F8+eG) a meglévő oszlopok felhasználásával szegélyen kívül kekrülnek. 
 
Az áthelyezett szabadvezetékes hálózarra át kell fogrgatni a meglévő kábeles és szabadvezető 
csatlakozóvezetékeket. 
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0.4kV-os szabadvezetékes hálózat kiváltása, 1kV-4-03-v1 rajz 
Az Keltike lejtő utcából a szabadvezetékes hálózat megszüntethető, miután az építési 
energiaellátás megszűnt. 
A megszüntettés feltétele, hogy a következő csatlakozóvezetékek átforgatásra kerüljenek a 
meglévő és tervezett földkábeles hálózatra: 

- Keltike lejtő 16., 1db mérőszekrény és 1db fa segédpszlop oszlop, meglévő földkábelről T 
leágazással leágazttava 

- Keltike lejtő 20., 1db mérőszekrény és 1db fa segédpszlop oszlop, a mérőszekrény a 
Keltike lejtő 20 – 22 számok telekhatárán meglévő csatlakozó szekrényből kerül 
megtáplálásra 

- Keltike lejtő 22. , 1db mérőszekrény és 1db fa segédpszlop oszlop, a mérőszekrény a 
Keltike lejtő 20 – 22 számok telekhatárán meglévő csatlakozó szekrényből kerül 
megtáplálásra 

- Keltike lejtő 24. (1703/2 hrsz), jelenleg is földkábeles csatlakozó 
- 1684/13 hrsz., jelenleg is földkábeles csatlakozó 

 

A tervezett nyomvonal kialakításával kapcsolatos általános leírások 

- A kábelek elhelyezése a kutatógödrök készítése során nyert információk alapján helyszíni 
tervezői bejegyzés alapján változhat. 

- Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásai maradéktalanul betartandók. 
- A földmunkavégzés során feltárt beazonosíthatóan holt kábeleket el kell távolítani. 
- Kábelárok ásást csak kézi erővel szabad végezni kábelárok ásó gép alkalmazása tilos! 
- A burkolatokat az önkormányzati előírásoknak megfelelően kell helyreállítani. 
- Az elbontott berendezéseket, szerelvényeket, készülékeket az ELMŰ által meghatározott 

telephelyre kell ellszállítani. Az elszállítást és átadást átvételi jeggyel igazolni kell. 
 

 
 

BURKOLAT HELYREÁLLÍTÁS 

Egyéb előírás hiányában az útburkolatot a meglévő burkolatfajtának megfelelően kell helyreállítani. 
 



Budapest XI. kerület 
Madárhegy 

ELMŰ 1kV-os,10kV-os hálózat 
kiváltása és védelembe helyezése 

kiviteli terv 

 

 
 

13

ÉRINTÉSVÉDELEM 

A középfeszültségű hálózat érintésvédelmének módja: IT (nullázás).  
A földelés kiépítése után földelési ellenállás mérést kell végezni. A kábelárnyékolást a 
kábelvégeknél az érintésvédelmi rendszerbe be kell kötni. A kábel összekötőknél az árnyékolás 
folytonosságát biztosítani kell. 
A kapcsolóállomást és a transzformátorállomást egyesített üzemi, és védőföldeléssel kell ellátni. A 
transzformátorállomásokon a nagyfeszültség védőföldelésének és a kisfeszültség nullavezetőjének 
egyesítése szükséges. 
Az egyesített üzemi- és védőföldelés (földelőhálózat) eredő szétterjedési ellenállása - a 
transzformátor nulla sínjén mérve - legfeljebb Remax= 2  lehet. Erről méréssel kell meggyőződni 
és szükség esetén kiegészítő rudakat kell telepíteni. 
Az érintésvédelem módja: az MSZ 2364 szerinti nullázás (TN rendszer) az 1 kV-os hálózaton. 
 

KIVITELEZÉS 

A hálózat építését csak az áramszolgáltató által jóváhagyott terv, és a szükséges egyéb 
hozzájárulások, munkakezdési engedélyek birtokában szabad megkezdeni.  
A munkavégzés megkezdését, és várható időtartamát a területileg illetékes forgalomirányítási, 
tömegközlekedési szervnél be kell jelenteni. A munkaterület melletti ingatlanok megközelítését 
biztosítani kell. Szükség esetén jelzőőrök segítségével kell a forgalmat irányítani. 
A munkálatokról a kivitelezőnek építési naplót kell vezetnie, amelyben a műszaki ellenőr az 
észrevételeit és az ellenőrzések eredményét rendszeresen bejegyzi. 
A meglévő, üzemelő hálózaton és közvetlen közelében munkát végezni csak a hálózat előírás 
szerinti feszültségmentesítését követően szabad. 
Ott, ahol üzemelő közműhálózat van, földmunka csak kézi erővel végezhető! A meglevő kábelek 
és közművek tényleges helyéről a kivitelező a kivitelezés megkezdése előtt kutatóárok ásásával 
köteles meggyőződni! A nyomvonalrajzon feltüntetett közműadatok tájékoztató jellegűek, azokat a 
közműszolgáltatóktól szereztük be. A kivitelezés során az érintett közművektől szakfelügyeletet kell 
kérni. 
Ha a közmű egyeztetett, az üzemeltetők, szakhatóságok által jóváhagyott nyomvonaltervektől 
eltérően a feltárás során a közműterveken nem szereplő közmű, műtárgy, régészeti lelet stb. 
előkerül, a földmunkákat haladéktalanul fel kell függeszteni, és ezt az érintett 
közműszolgáltatóknak, szakhatóságnak jelezni kell. A kiviteli munka csak az érintett 
közműszolgáltatók, szakhatóságok engedélyével folytatható. 
A kivitelezés során a kiásott kábelárkot, oszlopgödröt temetetlenül hagyni tilos! Ha a munka 
menete megkívánja, köteles a kivitelező a kábelárkot körülkeríteni, valamint a sötétedés előtt 
megfelelő kivilágításról gondoskodni.  
Ha a munkaterületen jelentős tereprendezést végeznek, az oszlopok állítását csak a végleges 
talajszint kialakítása és az úttest kitűzése után lehet megkezdeni. 
A munkák befejezése után a kivitelező tartozik a bontott burkolatok végleges helyreállításáról és a 
hulladék elszállításáról gondoskodni. 
Üzembe helyezés előtt a szükséges méréseket (szigetelési ellenállás mérés, földelési ellenállás 
merés, hurok impedancia mérés, érintésvédelmi mérés, közvilágítás esetében fénytechnikai 
mérés) el kell végezni. A vizsgálatot csak arra feljogosított személyek végezhetik. A méréseknél 
kapott értékeket jegyzőkönyvekben kell rögzíteni és az üzemeltetőnek át kell adni. 
A kivitelezés befejezése után – létesítmény műszaki átadás-átvételére – a hálózat 
üzembentartóját, a tervezőt és a beruházót a kivitelezőnek meg kell hívni. A kivitelező tartozik (az 
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átvevő, illetve üzemeltető előírásainak megfelelően) a megvalósult hálózatokról kartográfiai 
bemérést készíteni az arra illetékes geodéziai társasággal és az elkészült bemérési 
nyomvonalrajzokat az üzemeltetőnek átadni. Szintén át kell adni a bontott, illetve a beépített 
anyagok leltárát, a keletkezett hulladék ártalmatlanításáról, leszállításáról szóló bizonylatokat. 
 

KÖZMŰVEK 

A közművállalatok az adatszolgáltatásokon általában feltüntetik, hogy az adatok tájékoztató 
jellegűek, az adott terveken szereplő számszerű értékekért, adatokért felelősséget nem vállalnak. 
A tervező ennek ellenére ezekkel az adatszolgáltatásokkal kénytelen dolgozni, ezért a kábelárok 
ásásakor kiderülhetnek eltérések a terveken szereplő értékektől. 
A fentiek alapján az adatszolgáltatásban közölt adatokért a felelősséget a Tervező nem vállalhatja. 
A kivitelezés megkezdése előtt esetleg szükség lehet a tényleges közműhelyzetről helyszíni 
feltárással meggyőződni. Az érintett szolgáltatók szakfelügyeletét minden esetben meg kell kérni 
és a tervre vonatkozó nyilatkozatukat figyelembe kell venni. 
A meglévő közművek keresztezéseknél fokozott óvatossággal kell eljárni, hogy a kábelrongálások 
és az ebből származó baleseti és üzemzavari események elkerülhetőek legyenek. A teljes 
nyomvonalon csak kézi árokásás alkalmazható. 
 

MUNKAVÉDELEM 

Jelen kiviteli tervünket az 1993. évi XCIII sz. Munkavédelemről szóló törvény és a végrehajtására 
kiadott az 5/1993 (XII. 26.) MÜM. rendelet talapján munkavédelmi szempontból ellenőriztük, ill. 
annak figyelembevételével készítettük el. 
A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról 
tájékozódni, és a szükséges munkavédelmi intézkedéseket arra vonatkozóan megtenni. 
A hálózaton munkát végző dolgozónak a BDK Kft. érvényben lévő Munkavédelmi szabályzatában 
meghatározott szerszámokkal, eszközökkel, munkaruhával valamint egyéni és csoportos 
védőfelszereléssel kell rendelkezniük. A védőeszközökkel a munkavállalókat el kell látni, és 
használatukat meg kell követelni. A munkát csak ép, biztonságos, az előírások szerint felülvizsgált 
szerszámokkal, gépekkel, illetve védőeszközökkel szabad végezni. A munkát csak a munkavégzés 
személyi feltételeinek alkalmas, munkavédelmi vizsgát tett, szakképzett dolgozó végezhet. 
A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű 
és számú munkavállalót kell biztosítani. 
A munkahelyen a dolgozók létszámának és a veszély jellegének megfelelő mentőfelszerelést, 
jelzőberendezést és szükséges létszámú kiképzett elsősegélynyújtót kell biztosítani. 
Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, a biztonságos munkavégzés 
érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek 
tudomására kell hozni. 
Az alkalmazott villamos berendezések és szerelvények, vezetékek feleljenek meg a biztonsági 
követelményeknek. 
A szabadtéri munkahelyen - a munkavégzés jellegének és a munkakörülményeknek megfelelő 
műszaki megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel, 
védőitallal - gondoskodni kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről. 
A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az 
sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne 
veszélyeztesse. 
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Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg 
foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a 
munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás magában 
foglalja az érintett munkavállalók és munkavédelmi képviselőik, illetőleg a munkavégzés 
hatókörében tartózkodók tájékoztatását az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról 
és a megelőzési intézkedésekről.  
Anyagot, terméket mozgatni csak az anyag, termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas 
eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly- és mérethatárok megtartásával szabad. A 
munkavégzéshez akkora helyet kell biztosítani, hogy az alkalmazott technológiából adódó 
munkaműveletek biztonságosan elvégezhetők legyenek. 
 

TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFAVÉDELEM 

Az ELMŰ NyRt. területén és hálózatain munkát végző kivitelezők kötelesek „a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról” szóló1996. évi XXXI. törvény, a 54/2014 
(XI.5.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat), szabványok továbbá az Rt. tűzvédelmi 
szabályzata szerint végezni tevékenységüket. 
A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed azokra az idegen munkavállalókra is, akik a BDK Kft. 
telephelyein, a vállalat által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek, a munkavégzésre 
vonatkozó tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek keretszerződében kell 
rögzíteni. 
Ha a villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 
végzésére kerül sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiállítani. 
A tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az BDK Kft. Tűzvédelmi Szabályzata 
tartalmazza. 
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végzők megfelelő szakmai végzettségéről és 
kioktatásáról a kivitelező (munkáltató) kötelessége gondoskodni.  
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállaló 
végezhet. 
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység elrendelése esetén a személyi, tárgyi és biztonsági 
feltételeket írásban kell meghatározni. Idegen területen a feltételeket (pl. oktatás, 
védőintézkedések stb.) a terület felelős vezetője jogosult meghatározni. 
A tűz jelzéséhez és oltásához szükséges eszközök biztosítása a kivitelező feladata. 

Kábelhálózatok: 

- a munkagödör elkerítéséről gondoskodni kell 
- amennyiben a nyomvonal közelében gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzés során 

gázérzékelőt kell használni. 
- a munkavégzés során be kell tartani a jogszabályok, szabványok előírásait, az érvényben 

lévő technológiai utasítások előírásait. 
- a hegesztés helyét, a kábelszerelvények környékét 2 m-es körzetben a keletkező 

kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg kell tisztítani. 
- gondoskodni kell a munkagödörben a többi kábel letakarásáról és a lehulló izzó fémrészek 

eloltásáról. 
- az esetleges tűz eloltására 2 db 6 kg-os porral oltókészüléket, 2 db lapátot és 2 db 

csákányt kell készenlétben tartani. 
- - a melegítési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani, és a munkaterületet 

el kell keríteni. 
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Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok: 

1998. évi XXX. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 
1996. évi XXXI. törvény módosításáról 
115/1996. (VII.24.) Kormányrendelet a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a 
hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről 
33/1999. (IX. 24.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM 
rendelet módosításáról 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról  
12/1997. (II.26.) BM az erdők tűz elleni védelméről 
13/1997. (II.26.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 
27/1997. (IV.10.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó 
szabályokról 
211/2002. (X. 1.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. Rendelet módosításáról 
7/2001. (IV. 27.) BM rendelet az erdők tűz elleni védelméről szóló 12/1997. (II. 26.) BM rendelet 
módosításáról 
2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek 
megállapításáról 
8/2001.(III.30) GM rendelet a Villamosmű Műszaki - Biztonsági Követelményei Szabályzat 
hatálybalépéséről 

Fontosabb tűzvédelemmel kapcsolatos, jogszabály által kötelező érvényűvé nyilvánított 
szabványok: 

MSZ 2364 szabványsorozat Épületek villamos berendezéseinek létesítése 
MSZ 151 szabványsorozat Erősáramú szabadvezeték 
2/2002 (I.23.) BM rendelet III/1.FEJEZET:Fogalommeghatározások 
3sz. melléklet III/1, III/2,  III/2. FEJEZET: Épületek és egyéb 
III/3, III/4 fejezete építmények villámvédelmi csoportosítása 
 III/3. FEJEZET: A villámhárító berendezések 
 műszaki követelményei 
 III/4. FEJEZET : Felülvizsgálat 
MSZ 1585:2012 Erősáramú üzemi szabályzat 
MSZ 1600 - 3:1986 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál 
MSZ 1600-11:1982 nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos 
MSZ 1600-13:1982 berendezések számára 
MSZ 1600-16:1992 
MSZ 595 -1: 1986  Építmények tűzvédelme. 
 Fogalom meghatározások 
MSZ 6292 :1997 Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése 
MSZ 9904: 1984  Éghető folyadékok tárolása és szállítása 
 300 l-ig 
MSZ 9943: 1994  Üzemanyagtöltő állomás (benzinkút) előírásai 
MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges 
 feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek 
 kiválasztása, fektetése és terhelhetősége 
MSZ 15633 1-4:1992  Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és 
 kiszolgáló létesítményeinek, berendezéseinek 
 tűzvédelmi előírásai 
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A Kivitelező köteles tevékenységi területén a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – jogszabályban, 
szabványban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket, 
felszereléseket, technikai eszközöket állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki 
ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni. 
A tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg tüzet 
idézett elő, vagy veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket; a tűzjelzéshez 
és a tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag beszerzésének, 
készenlétben tartásának, karbantartásának vagy ellenőrzésének elmulasztásáért, illetőleg 
rendeltetéstől eltérő – engedély nélküli – használatáért esetlegesen kiszabott tűzvédelmi bírság a 
Kivitelezőt terheli. 
Ha a Kivitelező tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a 
tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg 
a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának. A Kivitelező köteles a tűzoltási lehetőséget a 
kivitelezés során befolyásoló változtatásokat (út, közművezetékek elzárása, forgalom elterelése 
stb.) az állandó készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak szóban 
azonnal és írásban is bejelenteni. 
A Kivitelező köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek kiviteli tervezésével 
és megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban [különös tekintettel az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben foglaltakra] és 
a szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a 
tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. 
A Kivitelező köteles a kiviteli tervekhez tűzvédelmi fejezetet készíteni, amely tartalmazza a 
vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és hatósági előírásokban foglalt követelmények 
kielégítését és köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során 
megtartani, megvalósítani. 
A fentiekben nem említetteken túlmenően a Kivitelező köteles minden vonatkozó – tűzvédelemmel 
összefüggő – jogszabályban meghatározott követelményt betartani, különösen az alábbiakban 
foglaltakat: 

- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 
- 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról, 
- 15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére 

vonatkozó szabályokról, 
- 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről. 

 
Ha a Kivitelező katasztrófát vagy annak veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, 
haladéktalanul köteles bejelenteni azt a katasztrófavédelem hivatalos szerveinek, illetve az 
önkormányzati tűzoltóságnak és a polgármesteri hivatalnak, egyebekben a katasztrófák elleni 
védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 
10.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles eljárni. Ebből a szempontból katasztrófa alatt azt a 
szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek kihirdetését el 
nem érő mértékű olyan állapotot vagy helyzetet (pl. természeti, biológiai eredetű, tűz okozta) kell érteni, 
amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti 
környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár 
megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt 
együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges intézkedések bevezetését, valamint 
az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve 
nemzetközi segítség igénybevételét igényli. 
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Ha a Kivitelező az építés során elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve ilyen 
tárgy hollétéről tudomást szerez, akkor köteles az építési munkát haladéktalanul felfüggeszteni, és 
bejelentést tenni a helyi rendőri szervnek a tűzszerészeti, mentesítési feladatok ellátásáról szóló 
142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően és köteles az elrendelt intézkedést 
megtenni illetve annak végrehajtásában közreműködni. 
A talált robbanótest hatástalanítása, illetve elszállítása és megsemmisítése a kirendelt tűzszerész 
járőr vagy tűzszerész alegység feladata. A kirendelt tűzszerészen kívül más személynek tilos a 
robbanótesthez hozzányúlnia vagy azt elmozdítania. A robbanótest fellelési helye szerinti ingatlan, 
építmény, műtárgy stb. tulajdonosa, használója (birtokosa) tőle elvárható segítséget nyújt a 
közveszély elhárítása érdekében. A robbanótest helyszíni mentesítése érdekében szükséges 
további intézkedéseket a rendőrség, a települési önkormányzat jegyzője – más érintett hatóság 
vagy szervezet képviselőinek bevonásával – hajtja végre. A katonai tűzszerész járőrparancsnok 
(alegységparancsnok) igénye szerint a biztonsági intézkedések bevezetése érdekében végzendő 
munkákhoz szükséges eszközöket, anyagokat, gépeket, személyzetet a települési önkormányzat 
lehetősége szerint a jegyző térítésmentesen biztosítja. 
A talált robbanótestek mentesítésével kapcsolatos katonai tűzszerészeti feladatok ellátásának 
költségeit a Magyar Honvédség viseli. A térítésmentes katonai tűzszerészeti feladatok ellátásán 
felül a katonai tűzszerész szervezet írásbeli megrendelésre, térítés ellenében elvégezheti olyan 
terület, objektum tűzszerészeti átvizsgálása, amely a megrendelő feltételezése szerint 
robbanótestet tartalmaz. 
 

KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

A beépítésre kerülő berendezéseknek környezetkárosító hatása nincs, veszélyes hulladékot nem 
bocsátanak ki, valamint nem szennyezik a levegőt. 
A kivitelezési munkák, valamint az üzemeltetés során keletkezett környezet-szennyezés az MSZ 
21454-1/1983 sz. szabvány által megengedett értéket nem haladhatja meg. A keletkező, 
környezetre ártalmas anyagok, egyéb hulladékok összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni 
kell. 
A tűzoltó eszközök olyanok legyenek, hogy anyaguk az ózonréteget ne károsítsa a 
megengedettnél nagyobb mértékben. 
A kivitelezőnek kell gondoskodni a beépítendő készülékek környezetvédelmi szempontból 
biztonságos szállításáról és tárolásáról.  
A szereléskor lehetőleg környezetbarát anyagokat kell alkalmazni, különös tekintettel a festékekre. 
A kivitelezéskor a környezetre ártalmas anyagok használata esetén azok környezetbe jutását meg 
kell akadályozni. 
A munkaterületet és a szállítási útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani. A környezetet a 
rezgés és zajterheléstől védeni kell. 
A munkák során maradéktalanul be kell tartani a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat és 
szabványokat. 
Az építés során alkalmazott szállító-és munkagépek üzemeltetéséhez használt üzemanyagok és 
kenőanyagok a környező talajba és élővízbe nem juthatnak be, mivel azok a környezetet 
károsítják. 
A gépek üzemeltetésekor káros égéstermékek keletkeznek, ezek mennyiségét az idevonatkozó 
előírásoknak megfelelő szinten kell tartani. 
Törmelékeket, hulladékokat a kijelölt tárolóhelyre csak a tároló telep kezelőjének tudtával és 
engedélyével szabad elhelyezni. 
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Veszélyes hulladékok 

Az építés során keletkező hulladékot össze kell gyűjteni, és azt szeméttárolóba, illetve amennyiben 
az tovább felhasználható, hulladékgyűjtő-helyre kell elszállítani. 
A burkolatok bontása során keletkezett aszfalt, beton törmelék veszélyes hulladéknak minősül, 
annak szállítása és tárolása a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint történjen. Az 
aszfalt és beton hulladék ártalmatlanítását csak arra jogosult szakember végezheti. A hulladékok 
szabályos kezelésének bizonylatait meg kell őrizni és az illetékes hatóságok felszólítására be kell 
mutatni. Törmelékeket, hulladékokat a kijelölt tárolóhelyre csak a tárolótelep kezelőjének tudtával 
és engedélyével szabad elhelyezni. 
Az építés során alkalmazott szállító-és munkagépek üzemeltetéséhez használt üzemanyagok és 
kenőanyagok a környező talajba és élővízbe nem juthatnak be, mivel azok a környezetet 
károsítják. 
A veszélyes hulladékok keletkezését, ártalmatlanítását, gyűjtését, tárolását a 102/1996 (VII. 12.) 
Kormányrendelet szabályozza. 
 
A kivitelezés során számításba jöhető veszélyes hulladékok megnevezése és EWC kódszáma az 
alábbi: 

15 01 10* Olajos flakon (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, ill. azokkal szennyezett 
csomagolási hulladék 

15 01 10* Festékes fémdoboz (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett 
csomagolási hulladékok) 

15 02 02* Olajos rongy (veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, törlőkendő, védőruházat) 

15 02 02* 
Festékes rongy (veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, 
védőruházat) 

17 01 01 Beton (hulladék) 

17 01 03 Cserép és kerámiák (hulladék) 

17 02 01 Fa (hulladék) 

17 02 02 Építési és bontási üveg (hulladék) 

17 02 03 Műanyag (hulladék) 

17 04 05 Vas és acél (hulladék) 

17 04 09* Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékokok (hulladék) 

17 04 11 Kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től (hulladék) 

17 05 03* Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek (hulladék) 

17 05 04 Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól (hulladék) 

 
A Vállalkozó saját maga felel a környezetvédelmi előírások betartásáért és/vagy betartatásáért. 
A teljes körű felelősség mellett a következőkben néhány különösen fontos feladatot részletezünk: 

- A Vállalkozó köteles tisztán tartani a munkaterületét, az építési területének környezetét, 
valamint azokat a területeket, amelyeket az építés, illetve az anyagszállítás érint. 

- A Vállalkozónak a saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania és szállítania 
minden, az építési forgalom által a közutakon rárakódott sarat és szennyeződést. Külön 
óvintézkedéseket kell foganatosítani a környezet védelmére, valamint a zaj, a por vagy 
egyéb szennyeződés megelőzésére. Köteles a felvonulás, az építés, a szállítás, az 
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építmények és egyéb érintett területek környezetében élő lakosságot a zaj és 
rezgésártalmaktól megvédeni. 

- Az építési munkahelyen, a felvonulási területen és egyéb építéssel érintett területekről a 
felszíni vizeket megfelelő módon el kell vezetni. 

- A keletkezett szennyvizet ideiglenesen fogadótartályokba kell vezetni, ahonnan az 
elszállítható vagy meglévő csatornákba (árkok és patakok) vezethető a szükséges ülepítés 
és tisztítás után, az illetékes hatóságok engedélye alapján. 

- Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok 
bírságolásával kapcsolatos költségek a Vállalkozó terhelik. 

- Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a 
környezetben (pl. robbanás, vibrálás, cölöpverés, szállítás, stb.) a Vállalkozó köteles a 
várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon). 
Amennyiben a meghatározott hatásterületen belül létesítmények, épületek, építmények 
vannak, azok állagfelmérését és kármegelőzését a Vállalkozónak el kell végeznie, illetve 
végeztetnie. 

- A Vállalkozó – a bontásból eredő, hasznosítható, nem veszélyes hulladék anyagok 
helyszínről gyűjtőhelyre, vagy a Megrendelő mindenkori szerződéses hulladékátvevő 
partnerének telephelyére történő elszállítását – A Megrendelő képviselőjével köteles 
egyeztetni, és aszerint elszállítani. 

- A bontásból eredő, valamint a kivitelezés során keletkező veszélyes hulladékokat a 
Vállalkozó a Megrendelő kijelölt gyűjtőhelyeire köteles beszállítani. 

- A nem hasznosítható és nem veszélyes hulladékokat a Vállalkozó a saját költségére 
köteles elszállítani a törmelék lerakóhelyre. 

- A kivitelezéshez szükséges felvonulási területről, előszerelő telepről, anyagtároló és egyéb 
depónia helyekről, anyagnyerő és anyaglerakó területekről a Vállalkozó tartozik 
gondoskodni. A kivitelezési munkálatok befejezésekor A Vállalkozó saját költségén köteles 
ezeket eredeti állapotukba helyreállítani. A felvonulási előszerelő és depónia telepek 
előkészítésekor a természet-, a környezet- és az egészségvédelem előírásait szigorúan be 
kell tartani. 

Zaj – és rezgésvédelem 

A 12/1983 (V. 12.) MT rendelet alapján a környék lakói nyugalma érdekében kerülni kell a 
felesleges zajokat. A járművek, építőipari gépek csak a feltétlenül szükséges ideig működjenek! 
A 8/2002 (III. 22.) KöM-EüM sz. rendeletben előírt zaj- és rezgésterhelési határértéket ne lépje túl 
az építési tevékenység zaja a munkahely környezetében. Ha várhatóan túllépi, a környezetvédelmi 
hatóságtól kell a zajkibocsátási határérték megállapítását kérni! 
A 20/2001 (II. 14.) Kormányrendelet mellékletének értelmében, a tervben szereplő tevékenységre 
környezetvédelmi hatásvizsgálatot nem kell készíteni. 

Levegőtisztaság-védelem 

A gépek üzemeltetésekor káros égéstermékek keletkeznek, ezek mennyiségét az idevonatkozó 
előírásoknak megfelelő szinten kell tartani. 
A munkavégzés során a levegővédelemről szóló 21/2001 (II.14) kormányrendeletet figyelembe kell 
venni. 
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FONTOSABB SZABVÁNYOK 

MSZ 1: 2001  Szabványos villamos feszültségek (29.020) 
MSZ 151 sorozat Szabadvezeték hálózatok létesítése 
MSZ 172-2:1994 Érintésvédelmi szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű, nem 

közvetlenül földelt berendezések 
MSZ 447:1998 Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakozás (91.140.50) 
MSZ 453:1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára (29.020) 
MSZ HD 472 S1:1989 Kisfeszültségű, közcélú villamos hálózatok névleges feszültségei 

(29.020) 
MSZ HD 472 S1:1989/A1:2000 Kisfeszültségű, közcélú villamos hálózatok névleges feszültségei 

(29.020) 
MSZ 595 sorozat  Építmények tűzvédelme (13.220.20) 
MSZ 1585:2012  Erősáramú üzemi szabályzat (29.020) 
MSZ EN 50110:2013 Villamos berendezések üzemeltetése 
MSZ 2364 sorozat  Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos 

berendezések létesítése (91.140.50) 
MSZ 4851-1:1988 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a 

védővezető állapotának vizsgálata (91.140.50) 
MSZ 4851-2:1990 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a 

fajlagos talajellenállás mérése (91.140.50) 
MSZ 4851-3:1989 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezetős érintésvédelmi 

módok mérési módszerei (91.140.50) 
MSZ 7487-1:1979 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Fogalom 

meghatározások (01.040.93) 
MSZ 7487-2:1980  Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a 

térszín alatt (01.040.93) 
MSZ 7487-3:1980 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése a térszín felett (01040.93) 
MSZ EN 13201 – 2..4 Közvilágítás 
MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú 

kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége 
(29.060.20) 

MSZ EN 50160:2001 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia 
feszültségjellemzői (29.020 

45/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről 
MVMT 6112/74 HÜF sz.  Üzemviteli utasítás 
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