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Tervezői nyilatkozat 
 

 

Megbízó:    DIGI Kft. 

 

Tervező:    Agrotúra kft. Miksai Károly (HI-V 13-9689) 

 

A beruházás megnevezése: Bp.XI.ker. Villányi út  

keresztezése ir. fúrással Késmárk u.-nál  

 
       

A terv jellege:   kiviteli terv  

 

Felelős tervezőként nyilatkozom, hogy az általam tervezett vezetékes elektronikus hírközlési 

építményekre vonatkozó kiviteli tervdokumentáció (a továbbiakban: tervdokumentáció) 

megfelel a külön jogszabály alapján kidolgozott szakmai követelményeket megállapító 

szabályzatnak. 

 

Az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel az általános érvényű szakmai 

előírásoknak és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, így különösen a helyi 

építési szabályzat és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. 

rendelet előírásaiban foglaltaknak, a minőségi, biztonsági, környezetvédelmi szabványoknak, az 

örökségvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, a megfelelőség igazolások rendelkezésre 

állnak, a szakági tervezők munkáját összehangoltam. 

 

Az építmény elhelyezésénél az Eht. 94. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 95. § (1) 

bekezdésében előírtakat figyelembe vettem, idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építés 

vagy bontás esetén a vagyonkezelőnek, vagy annak hiányában a tulajdonosi jogokat 

gyakorlónak a hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll, az érintettek körét feltártam. 

 

A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam. 

 

Az érintett közreműködőkkel az egyeztetés megtörtént. 

 

A 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet IV. FEJEZET 17. 19. § (1), alapján a  

a tervezett  hálózat építési engedély köteles 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére előírt tervdokumentáció elkészült, és az 

abban tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályokban, általános 

és eseti előírásokban foglaltaknak. 

 

Székesfehérvár 2019.június 05. 

Felelős tervező:             _________ 

         Miksai Károly 

         13-9689 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 

 

Előzmények 
 

A DIGI KFT meglévő hálózattal rendelkezik a XI. kerületben. Az egyes hálózatrészek 

biztonságos működéséhez redundáns optikai gyűrű kiépítésére van szükség. 

 A DIGI kft. a tervezéssel az Agrotúra kft-t bízta meg. A csatlakozási pontokat és a 

felhasznált technológiát a Megrendelő a tervindító tárgyaláson a Tervező rendelkezésére 

bocsátotta. 

Tervezői feladat volt, hogy a legoptimálisabb nyomvonalat kijelölje és a Megrendelő műszaki 

csapatával elfogadtassa azt. Ennek tényét a tervjóváhagyó jegyzőkönyv bizonyítja. 

A tervezéshez szükséges földhivatali alaptérképet, tulajdoni lapokat, közműszolgáltatók 

szakági adatait a Tervező beszerezte, valamint a szükséges geodéziai beméréseket is 

elvégeztette. 

 

 

Tervezett hálózat ismertetése 
 

A tervezett hálózat  Budapest Főváros tulajdonában álló közterületeken halad. A 

tulajdonviszonyokat a műszaki leírás részét képező közterület lista fejezetben találhatóak. 

A meglévő léges hálózathoz a Késmárki u. előtti és az Elek u 2.előtti ELMŰ oszlopnál 

csatlakozik.   A fektetés belterületen és közművekkel ellátott területen kézi földmunkával 

történjen. Burkolt utak , járdák esetén be kell tartani a közútkezelői engedélyben megszabott 

feltételeket. Ha lehetséges az utak alatti átvezetéseket irányított fúrással, vagy sajtolással kell 

elvégezni. A sajtolásba KPE 110 mm-es védőcsövet kell behúzni. A helyreállítást a 

kiinduláskori állapotra kell elvégezni. A tervezéskori állapotról fényképfelvételek készültek.  

Alépítmény hálózat ismertetése 

Az irányított fúrás a Villányi  út alatt KPE 110 P10 csővel történik. A fúrás mindkét végére N1 

típusú  betonszekrény épül. Az oszlopra történő felvezetés  LPE 40 védőcsővel történik. A két 

szekrény között a 110-es csőbe 3 db LPE 32 béléscső kerül behúzásra. Az optika az egyik 

védőcsőben lesz elhelyezve. A 2 db tartalék csövet le kell dugózni. 

Az alépítmény hálózatok a legköltségesebb építési módok egyike, de hosszú távon a leg 

gazdaságosabb, mert a kábelek bármikor cserélhetők.  

Az alépítmény építéssel kapcsolatos védőcsövek elhelyezését az építési helyszínrajzon 

feltüntetett nyomvonalak tartalmazzák.  

A földmunkák során a kitermelt földet helyszínen kell tárolni, a visszatemetett munkaárkokat a 

szabvány szerint vissza kell tömöríteni. A megbontásra került szilárd burkolatokat teljes 

szélességben kell helyreállítani. A keletkezett építési törmelék elszállításáról valamint az építés 

után, az eredeti állapot helyreállításáról a kivitelezőnek gondoskodni kell, a tulajdonosok 

előírásai szerint. A kivitelezés során a zavartalan gyalogos- és gépjárműforgalmat biztosítani 

kell, a helyszíni adottságok figyelembe vételével, a tulajdonosok egyeztetésével. 
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Az LPE 40 csövek a gépi kábelbejuttatás megoldásához 15-15 cm-t túlnyúlnak a szekrény 

falától a légterébe (vendégcső csatlakoztatási lehetőség miatt). A csövek fektetésénél törekedni 

kell az egyenes szakaszok kialakítására, az ívek min. R=1 méter kialakításúak legyenek. 

A csövek fölé 30 cm-re jelzőszalagot kell elhelyezni. 

Fás területen a gyökérvédelem miatt KGPVC védőcsövet kell alkalmazni. 

Egyéb közművek keresztezése esetén KGPVC védőcsőbe kell az LPE csövet elhelyezni. 

A természetes és mesterséges tereptárgyakat fúrással kell keresztezni. 

Megszakító létesítmények, kötésvédő szekrények 

DIGI KFT. tervezési előírása alapján a megszakító létesítmények: egyenes áthúzó max. 1 db 

kötésig BN1, Egynél több kötés esetén BN2R vagy a közműhelyzettől függően BN2H. 

Amennyiben a szekrény burkolatlan területbe esik, akkor szabvány méretű (25 cm széles) 

betongallért kell a keret köré tervezni.  

Belterületen a megszakító létesítmények közterületen, általában járdában, zöldterületekben 

épülnek, olyan helyeken ahol a felnyitásukkal az ingatlanok gyalogos és gépjármű forgalmát 

nem akadályozzák. Elhelyezésükkel kerülni kell a tömegközlekedési eszközök megálló helyeit 

is. Kerülni kell az olyan járdák szegélykő felőli részét is, ahol a féltengelyes parkolás 

megengedett, mert ezeken a helyeken a felnyitásuk korlátozott, a bennük történő munkavégzés 

csak nehezen oldható meg.   

Különleges esetekben parkolókban és az úttesteken is épülnek, de ebben az esetben, úttesti 

terhelésű kivitelben és nagyteherbírású fedelekkel kell ellátni. 

Amennyiben a szekrények burkolatlan területen épülnek, akkor a keret köré 25 cm széles 

betongallért kell tervezni. A megszakító létesítmény fedőlapját, az adott burkolathoz kell 

igazítani (bazaltos, színezett bazaltos, tálcás rendszerű). A keretek legyenek párhuzamosak a 

szegélykővel vagy az épület síkjával.  

A szekrényekben az optikai kábeleken átlagosan 20 méter tartalék kábelt kell elhelyezni. A 

tartalék kábelkarikát a falon kell rögzíteni. A kábel be és kilépő pontján lévő markert 

(amelyhez közelebb van a szám) a kábel elvi rajzára fel kell vezetni.  

Tervezéskor figyelembe vett szekrénytípusok: 

 Normál terhelés esetén  

 BK1 szekrény (kis szekrény=0,75x0,45xmélység): minicső, minicső kábel esetén 

átmenő és bevezető szekrényként, zsúfolt közműhelyzet esetén egyenes 

csőszakaszokra, csőelágazásokra, kábel áthúzására,  

 BN1 szekrény (nagy szekrény=0,90x0,75xmélység): átmenő csőhálózat, maximum 

1 optikai kábelkötés normál körülmények között egyenes csőszakaszokra, 

csőelágazásokra, bevezető szekrényként, kábel áthúzására,  

 Közúti terhelés igénybevétel esetén:  

Azokon a helyeken, ahol a szekrény parkolóba, úttestbe vagy olyan helyen kell, hogy 

megépüljön, ahol nagy terhelésnek van kitéve, ott nagyteherbírásúnak kell lennie, oldalfalait 

vasalással kell ellátni és a fedelének is nagyteherbírásúnak (acélszerkezetű) kell lennie.  

 BN1U szekrény  
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Közműkeresztezések  
 

A meglévő közműveket a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési 

építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről 

és védelméről előírtak szerint kell keresztezni.   

 A közműkeresztezések kialakítására vonatkozóan a térszint alatti és feletti közmű 

elhelyezéseket az MSz 7487-1, 2, 3 szabvány tartalmazza. Ezen túlmenően a rendeletekben és 

szabványokban előírtak betartása kötelező. A közmű szolgáltatók a „Közmű kezelői 

nyilatkozataikban” külön is kiemelik a vonatkozó szabályokat, előírásokat és kikötéseiket. 

A keresztezések módját a helyszínrajzokon jelöltük, mely lehet irányított fúrás, kézi földmunka 

vagy gépi (csigás) átfúrás. A helyszínrajzokon a keresztezésekre vonatkozó keresztszelvény 

azonosítóját jelöltük. A tipikus keresztezésekre minta keresztszelvényeket készítettünk melyek 

azonosítóval láttunk el. A közmű szolgáltatók a „Közmű kezelői nyilatkozataikban” külön is 

kiemelik a vonatkozó szabályokat, előírásokat és kikötéseiket. 

A munkavégzéskor a közelükben vagy a jelölő anyagok (pvc jelzőszalag, tégla, műanyag lapok 

stb), megtalálását követően csak óvatos kézi földmunkavégzés történhet. 

A keresztezések pontos helyét a Műtárgy és közmű keresztezési lista tartalmazza. 

 

 

 

Irányított fúrással történő keresztezés 

 

KPE 110 védőcsőbe megszakítás nélkül, folytonos vezetéssel kerül behúzásra az LPE32 

védőcső. 

Mindkét csővéget víz- és gázmentesen csőtömítő készlettel bonthatóan le kell zárni. 

Az összes irányított fúrással való keresztezésről 1:100-as részletes keresztezési rajz készül, 

mely ábrázolja az adott keresztezés metszetét.  

 

Erősáramú hálózatok keresztezése, megközelítése 
 

Az elektromos kábelt keresztezés esetén alulról/felülről KPE védelemmel kell ellátni. 

Az erősáramú hálózat megközelítésekor és keresztezésekor az MSZ 1585-1/1987 Erősáramú 

Üzemi Szabályzatot, MSZ 1585-1M/1991 Erősáramú Üzemi Szabályzatot, MSZ 1585-3/1991 

EÜSZ Közcélú hálózatok kisfeszültségű berendezései, MSZ 1585-73 EÜSZ Villamos 

berendezések szabványokat, az MSZ 7487/2:1980, MSZ 13207/2000 vonatkozó 

szabványokat, a 122/2004. (X.15.) GKM rendeletet kell elsősorban betartani. 

Erősáramú befolyásolás esetén 120 és 240 kV-os távvezetékek közelében, alatta, villamosított 

vasúti pályák közelébe, párhuzamos haladás esetén a hírközlési hálózatokat külön előírások 

szerint kell tervezni és erősáramú befolyásolási védelmi tervet kell készíteni (ezt csak 

szaktervező készítheti). A település területén a tervezett hálózat – egyes helyeken - megközelíti 

a kis és középfeszültségű hálózat oszlopait.  

A munkálatok megkezdése előtt szakfelügyeletet kell megrendelni a közműnyilatkozaton 

megadottak szerint. A kábelek közelébe csak óvatos kézi földmunka végezhető! A munkaárok 

kiásásakor a szakfelügyelő utasításait be kell tartani! 
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Gázvezeték hálózatok keresztezése, 
megközelítése 

Kőolaj-, kőolajtermék-, földgáz-, egyéb gáz- és gáztermék-szállítóvezeték, valamint a földgáz-, 

egyéb gáz és gáztermék-elosztóvezeték (e pont alkalmazásában, a továbbiakban: vezeték) 

keresztezése és megközelítése esetén a jogszabályban foglaltak, valamint az alábbi 

rendelkezések szerint kell eljárni. Vezeték, valamint az elektronikus hírközlési építmény 

keresztezése esetében a keresztezés egyik szöge sem lehet 30 foknál kisebb, illetve 150 foknál 

nagyobb. Vezeték felett vagy alatt, kivéve a keresztezés esetét, elektronikus hírközlési 

építmény nem helyezhető el. Az elektronikus hírközlési építmény a vezetéket lehetőség szerint 

felülről keresztezze. Amennyiben az elektronikus hírközlési építményt megközelítő vezeték 

aktív korrózióvédelemmel van ellátva, az elektronikus hírközlési építmény megfelelő 

védelméről gondoskodni kell.  

A gázcső hálózat keresztezésekről a 203/1998 korm. rend. 19/A §. pontja szerint külön 

metszeti rajzok készültek, melyek alapján az egyeztetés megtörtént, melynek eredményeként a 

gázszolgáltató az egyeztetési jkv-et és közmű nyilatkozatát kiadta.   

Kivitelezéskor az egyeztetési jegyzőkönyvben, ill. a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatban 

leírtakat szigorúan be kell tartani, továbbá a gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett 

munkára vonatkozó előírásokat (a földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (1. 30.) Kormányrendelet 166. §, illetve a 

bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998 (XII. 19.) 

kormányrendelet 19/A § előírásait és a 80/2005. (X.11) GKM rendeletet. 

Szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt írásban kell megrendelni a gázszolgáltatótól. 

A gázvezetékek 2-2 m-es övezetében a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-

bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető. 

Az Btk. 1978. évi IV. törvény 260. § (1) bekezdése szerint: "Aki közérdekű üzem működését 

berendezésének, vezetékének megrongálásával, vagy más módon jelentős mértékben 

megzavarja" bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A 

létesítményrongálás és gázenergia- bevétel kiesés miatt keletkező költségek a 

Beruházót/Kivitelezőt terhelik. 

 

Víz és csatornahálózat keresztezése, 
megközelítése 

 

A vezeték keresztezésénél az MSZ 7487-2 és az MSZ 7048. sz. szabvány előírásait kell 

betartani. A keresztezések esetében a tervezett kábel felül keresztezi a vezetéket (fogyasztói 

leágazás ) A keresztezésekbe  1-1 m túlnyúlással védőcsövet kell elhelyezni. 

A Viziközmű szolgáltató közműegyeztetési jegyzőkönyvében előírtakat kérjük betartani. 

 

Távközlő hálózat keresztezése, megközelítése 
 

A távközlési vezetékek megközelítése, keresztezése, a különböző szolgáltatók hálózatai 

közötti védelméről a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet tartalmaz előírásokat, melyeket a 

tervezésnél figyelembe kell venni, a kivitelezéskor be kell tartani.  Ezen felül a Magyar 

Telekom Nyrt, az Invitel Zrt. és az egyéb telekommunikációs szolgáltatók közműkezelői 

nyilatkozataiban előírtakat is figyelembe kell venni a tervezésnél, illetve a kivitelezés során. 
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Közutak, burkolt utak keresztezése, párhuzamos 
haladás 

A tervezett hálózat a belterületi fő- és mellékutakat érint.  

Az útkeresztezéseket irányított fúrással terveztük kivitelezni, KPE 110 védőcső 

alkalmazásával. A fúrás indítását és érkeztetését a közút ingatlanhatárán kívülről terveztük.  

Minden esetben az utak kezelőjével egyeztetett műszaki megoldásnak megfelelően szabad 

keresztezni, valamint a tulajdonosi hozzájárulásokban leírtakat maradéktalanul be kell tartani.  

A keresztezéseket a helyszínrajzokon jelöltük, az MSZ 7487/2 -80 előírások betartásával. 

A kivitelezőnek gondoskodnia kell a munka kezdés bejelentéséről, valamint az esetleges 

forgalomkorlátozáshoz szükséges szakfelügyelet megrendeléséről.    

A munkálatok végzésének ideje alatt a KRESZ előírásainak betartására különösen figyelni kell!  

A közút mentén folyó munkák engedélyezéséhez amennyiben forgalomtechnika terv elkészítése 

szükséges, azt szaktervező bevonásával kell elkészíteni. A keresztezések kivitelezésénél a 

kezelői hozzájárulásban előírtakat maradéktalanul be kell tartani.  

Az úttestet és környezetét az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani, árok esetében a 

szabad vízfolyást a munkálatok alatt is folyamatosan biztosítani kell. 

 

 

 

 

 

Kábelépítések ismertetése 

Optikai kábelek 

Jelen tervben az DIGI KFT.  elvárásainak megfelelően az alábbi monomódusú optikai kábel 

került felhasználásra.  

Gerinc kábel keresztmetszetének meghatározása (tartalék minden esetben 40%, ha a lenti 

feltételek mellett nem teljesül, akkor egyel nagyon kábel építése szükséges) 

 Helyi elosztó DIGI KFT. gerinc csatlakozással : 12-24 szál 

Az optikai kábelek szakaszaira (kiindulás és végpont, viszonylat) vonatkozóan egyszerűsített 

csillapítás érték számítást kell elvégezni. 

 A csillapítás értékének számításához az alábbi adatokat kell figyelembe venni: 

 Optikai kábel szakasz hossza [km], l  

 Alkalmazott optikai kábel gyári szálcsillapítása [dB/km], Fa ajánlott:  0,25 dB/Km 

 A szálkötések száma [db], b 

 A szálkötések átlagos csillapítása [dB/db], Sa   ajánlott:  max. 0,3 dB/kötés 

 A csatlakozók száma [db], n  

 A csatlakozó átlagos csillapítása [dB/csatlakozó], Ca  ajánlott:  max. 0,5 dB/csatlak.  

 Rendszertartalék 3 dB, határérték az öregedésre és javításra, be/ki arány, 

hőmérsékletváltozások L szak = (l* Fa  + b*Sa + n* Ca ) + k 
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 Alépítmény hálózatban alkalmazható kötéslezáró egység: FIST GCOG2-BC, D vagy E6 

Kábelek jelölése 

Az optikai kábeleket kábelnévtáblával és figyelmeztető (lézer veszély) táblával kell ellátni, 

ezenkívül minden kötésen névtáblát kell elhelyezni.  

 

 

Építési előírások, technológiák 
 

A munkaterület átadása valamint a munkakezdési engedély birtokában szabad megkezdeni az 

optikai kábelhálózat építését. 

Nyomvonalas hálózat kijelölése 
 

A nyomvonal kitűzését a kiviteli terv alapján geodétának kell elvégezni. 

A kitűzés jó látható jelző rudakkal és kitűző karókkal történik. Először az egyenes szakaszokat 

kell kijelölni, majd az íveket.  

Amennyiben különböző műtárgyak keresztezése már előre elkészült, annak végeit fel kell tárni 

és ahhoz kell a nyomvonalat kijelölni.  

Nyomvonal feltárás 
A nyomvonal kitűzést követően Vállalkozó a közműhelyzet pontos meghatározása céljából 

kutatógödröket köteles ásni saját költségén: 

A kutatógödröt kézzel – óvatos földmunkával – kell kiásni merőlegesen az elkészítendő 

munkaárokra úgy, hogy a kutatógödör a leendő munkaárok szélességét magába foglalja, 

hossza a munkaárok szélességénél 1 méterrel hosszabb legyen. 

A kutatógödör mélysége 0,5 méterrel mélyebb, mint a munkaárok tervezett mélysége. 

 

Földkitermelés 
A kitermelt földet a munkaárok mellett úgy kell deponálni, hogy a csapadékvíz elfolyása 

biztosított legyen. 

A földkitermelésnél alávágást alkalmazni tilos! 

A kitermelt földet a munkaárok mellett úgy kell deponálni, hogy a csapadékvíz elfolyása 

biztosított legyen. 

A földkitermelésnél alávágást alkalmazni tilos! 

Az egyenes szakaszok föld kiemelésekor minél pontosabban követni kell a kitűzött egyenes 

vonalat, az ettől való eltérés jobbra - balra max. 0,5 m lehet. Ennek érdekében az árok 

nyomvonalát piros-fehér színjelzésű kitűző karókkal kell kitűzni. Az ásás végeztével a 

nyomvonalat ellenőrizni kell a terv alapján. 

Csőhálózat fektetése 
Az LPE40 csövek fektetési mélysége belterületen 0,6 m  a műtárgyak és közmű keresztezések 

kivételével.  

A kábelvédő csövek fektetését kötésszakaszonként célszerű végezni a kötéskiosztás szerint. A 

tervezett kötéspontok közötti tényleges védőcső hosszúságot fektetés során folyamatosan 

mérni kell. 

A csövek optimális telepítési hőmérséklet tartománya 5-20 ºC. Az optimális telepítési 

tartományon kívül egyre romlik a csövek telepíthetősége. Emiatt telepítéskor érdemes 
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hidegben fűteni (telepítés előtt fűtött helyiségben tárolni 24-48 órán át), hőségben hűteni 

(árnyékban tárolni telepítés előtt) a műanyag csöveket. Meleg esetén különösen figyelemmel 

kell lenni arra, hogy ne tűző napon történjen a telepítés, mert szélsőséges körülmények között 

előfordulhat, hogy a nyomás alá helyezett felforrósodott cső kitágul, így a befújó szerkezetbe 

be tud szorulni. Összefoglalva: az optimális hőmérsékleti tartományon kívül a telepítés során 

számítani kell a szokásostól eltérő telepíthetőségre, ami akár az egy szakaszként telepíthető 

hosszat is befolyásolhatja. A telepítési hőmérséklet a speciális előkészítés esetén sem lehet a -

10 és a +40 ºC-os tartományon kívül. 

A csövek gyártási hosszainak végeinél, valamint a műtárgykeresztezéseknél, ill. sérült csövek 

cseréjénél a csövek folytonosságát víz és gázzáró, nyomásálló csőtoldó elemekkel kell 

biztosítani. A csatlakozásokhoz a csöveket erre a célra készített célszerszámmal kell sima 

felülettel merőlegesen elvágni. 

A csővégek lezárásáról a munkálatok során minden esetben gondoskodni kell! A csőbe jutó 

bármilyen anyag használhatatlanná teheti a csövet. A tároláskor a szállításhoz használt porvédő 

záró sapka használható. A telepítés során a lezárásnak por és vízmentesnek kell lennie. A 

csőhálózat minden szerelvény eleme folyamatosan gáz- és vízzáró legyen min. 0,5 bar-ig. 

Lehetőleg biztonsági szeleppel ellátott lezárás kerüljön alkalmazásra. Így abban az esetben sem 

történik baj, ha tévesen egy túlsó végén lezárt csövet helyezünk nyomás alá. (Balesetveszély!) 

Az ellenőrzött tartalék védőcsöveket (béléscsöveket) is szakaszonként záró sapkával le kell 

zárni a későbbi felhasználásig. A lezárt szakasz csővégeket meg kell jelölni markerrel. 

Nyíltárkos csőfektetés 
 

A talajkitermelésnél elkülönítve kell az árok szélére lerakni a feltalajt (60-80 cm-es humusz) és 

az altalajt. Visszatöltésnél gondosan ügyelni kell, hogy az altalaj kerüljön a védőcső fölé és 

utána a feltalaj a kiásás fordított sorrendjében. Kötött, köves altalaj esetén a kábel védőcső alá 

és fölé 10 cm vastagságban rostált földet (vagy homokot) kell helyezni. Az alkalmazott homok 

szemcseméretet nem lehet nagyobb 6 mm-nél. A homokágyat és a visszatemetés után az árkot 

tömöríteni kell. A földmunkavégzésnél az MSZ 21476/1998 és az MSZ 15003/1989 

szabványokat be kell tartani. 

A védőcső építéssel egyidejűleg a cső (kábel), és a nyomvonaljelző markerek helyzetének 

nyíltárkos geodéziai bemérését folyamatosan el kell végezni. 

A kézi árokásást ott kell alkalmazni ahol a gépekkel a munkavégzés nem lehetséges. Az 

alkalmazott módot általában a helyszíni adottságok határozzák meg. Az előre elkészített 

keresztezések védőcsöveit mindkét végén fel kell tárni, és a nyomvonalat oda kell 

csatlakoztatni. 

A talajszerkezettől függően a munkaárkot dúcolattal kell ellátni. A dúcolás készítésére 

vonatkozó technológiai és munkabiztonsági előírásokat be kell tartani.  

Amennyiben a földmunkavégzés során régészeti leletek kerülnek elő, azt az építési 

engedélyben meghatározott múzeumnak jelenteni kell.  

A földmunkák során talált lövedékeket, robbanó anyagokat eltávolítani TILOS! A területet 

körbe kell korlátozni, le kell takarni, ha szükséges, akkor az őrzéséről gondoskodni kell, és 

értesíteni kell az illetékes hatóságot, aki a hatástalanításáról vagy elszállításáról gondoskodik. 

Földalatti létesítmények keresztezése, 
megközelítése 

A nyomvonal természetes állóvizeket, vízfolyásokat és mesterséges tereptárgyakat 

keresztezhetnek. A keresztezés módját egyrészt a helyszíni adottságok, másrészt a keresztező 

építmények, közművek kezelői, tulajdonosai határozzák meg, melyeket a kivitelezés során 

figyelembe kell venni. 
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A földmunka végzés során az esetleg feltárt ismeretlen vezetéket üzemelő vezetéknek kell 

tekinteni! 

A keresztezések kezdő és végpont kitűzését geodétának kell végeznie. 

A keresztezésekben védőcsövek kerülnek elhelyezésre, amelynek kivitelezése készülhet 

irányított fúrással, gépi átvezetéssel és kézi földmunkával.  

A keresztezések előre elkészíthetők és a nyomvonal a védőcsőhöz csatlakozik. 

A keresztezések tengelye egymásra lehetőleg 90°-os legyen. 

A keresztezési munkálatok megkezdése a közmű- és műtárgy kezelőik által előírt értesítési és 

bejelentési kötelezettségek mellett, esetleges szakfelügyelet megrendelésével történhet. Az 

üzemelő keresztezett illetve megközelített földalatti létesítményeket ki kell tűzni, szükség 

esetén kutatógödrökkel kell pontosítani. 

 

Irányított fúrási eljárás 
 

Az irányítható vízszintes öblítő fúrási eljárás enyhe környezetkímélő technológia. A 

hagyományos vezetéképítéssel szemben (nyitott árok, útfelületek újra aszfaltozása stb.) ennél 

az eljárásnál lehetőség van a felület közelében akár megfelelő ívben kikerülve is a 

hidromechanikus fúrásra. 

A fentnevezett rendszernél kombinált hatáselv szerint dolgozik a földalatti „fúró”. A fúrás nem 

mechanikus technikával történik, hanem vékony, erős, talajrészecskéket oldó vízsugárral, 

illetve fúrózagy szuszpenziós sugárral történik, mely a fúrófej végén elhelyezett fúvókákon 

keresztül áramlik ki nagy nyomással és ez vágja ki maga előtt a talajrészecskéket. 

A fellazult talajrészecskék egy része a fúrózaggyal együtt visszaáramlik az indítóaknába, míg 

másik része a fúrószár körül kialakított mikro alagút oldalfalát stabilizálja, tömöríti. Ahhoz, 

hogy a fúrózagy ezt a funkcióját minél hatásosabban betöltse, bentonit ásványi anyagokat 

keverünk hozzá. 

Kisebb fúróberendezések esetében egyes fúrási hosszak kb. 250 m hosszúságig korlátozódnak, 

míg a fúrási mélység 8-10 méterig, mivel a fúrófejbe szerelt adó vételi lehetőségei 

korlátozottak. Ezekkel a fúróberendezésekkel minden olyan talaj fúrható, mely legalább 70%-

ban kötőanyagot tartalmaz, de nem tartalmaz durva kavicsot, kavicshordalékot, 

szikladarabokat. 

Műszaki paraméterek 

 A kiviteli tervek szerint 110 mm átmérőjű fúrásokat kell végezni. 

 A fúrószár átmérője 60 mm, a fúrófej ill. a fúrófejbe helyezett fúrólap 100 mm átmérőjű , így 

110-es bővítő alkalmazására van szükség 

 Cső átmérő:  110 mm  

Az eljárás három munkafolyamatra bontható: 

Felvezető furat – pilóta furat  

A kiindulási helyről (mely lehet talajfelszín, vagy indító gödör) a háromdimenziósan irányítható 

fúrófej magasnyomású folyadéksugárral egy alagutat fúr a talajban, miközben a fölösleges talajt 

a fúrási szuszpenzió a furatból kihordja. A precíz navigációs technika alapján a fúrófej 

pontosan éri el a célt (mely szintén lehet talajfelszín, vagy fogadó gödör). Az akadályokat, mint 

a külső vezetékek és gyökerek kikerüli.  

A navigálás elektromágneses hullámokon alapul, melyeket a fúrófejben lévő adó sugároz. A 

vevő beméri ezeket az elektromágneses hullámokat és a mérési eredmények birtokában a 
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fúrófej helyzete folyamatosan meghatározható, illetve irányítható. Ezen adatok birtokában 

pontosan dokumentálható is. 

Az eljárás másik fontos része a fúrási szuszpenzió. A bentonit és a víz keveréke feloldja a 

talajt, elhordja az oldott anyagot a kiinduló,- illetve célaknába, védi a mikro alagutat, csökkenti 

a fúróeszközök súrlódását. 

A bentonit túlnyomórészt természetes, duzzadó képes ásványi anyagokból áll. A víz és a 

bentonit keverési aránya a mindenkori építési helyszínen adott geológiai és geofizikai 

paraméterektől függ. 

A fúráshoz szükséges zagy készítése, tárolása és elhelyezése 

A fúráshoz szükséges zagy készítése és tárolása a géplánchoz tartozó, erre a célra 

rendszeresített, zárt tartályban történik. 

A zagy a környezetre káros anyagokat nem tartalmaz, mivel összetétele víz és természetes 

ásványi anyagok keveréke, a fúrandó talaj szerkezetének megfelelő arányban. 

 

Bővítő eljárás 

Miután a fúrófej elérte a célaknát, a fúrófejet úgynevezett bővítő fejre kell cserélni, majd a 

fúrószárak visszahúzásával bővíteni kell a pilóta furat átmérőjét. A bővítő átmérőjének 20-

30%-kal kell nagyobbnak lenni, mint a védőcső külső átmérője, hogy a fal és a védőcső közötti 

térben egy sokoldalú és erőzáró vezetékbe ágyazáshoz elegendő bentonit álljon rendelkezésre. 

Nagyobb vezetékátmérő és nehéz geológiai talajviszonyok esetén több fokozatú bővítési 

eljárásra van szükség, melyek során a köztes bővítéseknél „üres” fúrócsövet rögzítenek a fej 

mögé. 

Behúzó eljárás 

Az utolsó bővítési eljárás során a bővítő fej mögé csatlakoztatják a védőcsövet, majd ezután 

egy megfelelően rögzített húzóerővel behúzzák az elkészített furatba. Ez kíméletesen és 

károsodás nélkül történik, mivel a bentonit tartalmú fúrási szuszpenzió most 

súrlódáscsökkentő, síkosító anyagként hat. 

Az irányított fúrás előnyei 

 Gyors elkészülési idő (24- 48 óra). 

 A legnagyobb előnye, hogy a talaj felső szintje nem kerül megbontásra. 

 Az utak teherbíró képessége teljesen intakt marad. 

 A behúzott védőcső környezetében a talaj természetes struktúrája nem változik, valamint a 

zagykitámasztás végett a statikai terhelés a cső teljes hosszán azonos.  

 Az indítógödörtől a célgödörig nem változik a talajösszetétel, ezért talajcserére nincs szükség. 

 A talajanyag eltávolítása olyan mennyiségre csökken, amennyit a kiindulási ill. célgödörből 

kell eltávolítani. 

 A forgalmat csak csekély mértékben, a pilótafúrás navigálásának ideje alatt zavarhatja. 

 Nincs környezetszennyező törmelék. 

 Nincs utólagos helyreállítási költség, ami a keresztezés esetleges megsüllyedéséből adódik. 
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 A tevékenység során tényleges ártalmat jelentő zaj nincs. Abban az esetben, ha a kiszolgáló 

kamion (ami a hidraulika motort, bentonit szivattyút, stb. hordozza) a fúrás közvetlen közelében 

van, javasolt a fülvédő használata. 

A fúróberendezés elhelyezése 

A fúró berendezés elhelyezéséhez kb. 6x3,5 m sík területre van szükség. A kiszolgáló kamion 

és a fúrás helyszíne között a legnagyobb távolság kb. 50 m lehet. 

Bevágásokban történő fúrásoknál minden esetben egyedileg, tervezői művezetés keretén belül 

kell eldönteni a kivitelezendő megoldást. 

Dokumentálás 

A pilótafurás során a fúrószáranként (általában 3m) mért érékek alapján un. Fúrási 

jegyzőkönyv készül, amely táblázatos és grafikus formában is megjeleníti az elkészült fúrást.  

Minőségi követelmények 

A fúrás során beépítendő KPE védőcsöveknek törés és lapulás mentesnek kell lenniük. A 

csöveket csak olyan tároló helyen szabad tárolni, amelyet előzőleg meg kell tisztítani az éles 

kiálló tárgyaktól, amelyek megsérthetik a csőkötegeket. Sérült csövet beépíteni tilos! 

A beépítendő csövek alapanyaga: korommal fénystabilizált lineáris polietilén granulátum. A 

beépítendő csöveknek min. 6 bar nyomásállósággal kell rendelkezniük, amelyet a gyártómű 

által kibocsátott minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. 

Az anyagok, gépek munkahelyre történő szállítása és tárolása 

Az anyagok és gépek szállítása közben törekedni kell arra, hogy az autópálya forgalmát a 

legcsekélyebb mértékben se zavarja a folyamat. 

Amennyiben a helyszínre szállítás csak az autópálya űrszelvényének igénybe vételével 

valósulhat meg (leállósávon történő rakodás), úgy az csak és kizárólag az előzetesen 

engedélyeztetett és megrendelt forgalomterelés megléte mellett történhet. 

A munkaterületen anyagot tárolni csak a munkavégzés időtartama alatt. Amennyiben az 

anyagok tárolása során a forgalom alatt lévő pályatest igénybe vétele elkerülhetetlen 

(leállósáv), úgy ez csak és kizárólag terelés mellett valósulhat meg. 

A tárolást követően az igénybe vett területet az eredetivel megegyező állapotában kell  

 

Megszakító létesítmények 

Helyszínen betonozott szekrények telepítése 

A kábelkötő szekrények a sűrű közműhelyzet miatt helyszínen betonozott  kivitelben 

készülnek. A megszakító létesítmények általában a járműforgalom elől elzárt területeken 

épülnek, ekkor az erőtani követelmények szerint a szekrény és szekrényfedél teherbírása 

feleljen meg az MSZ-07-3701:1967 „C” terhelési osztálynak. 

Különleges esetekben (helyi adottságok) a szekrények kerülhetnek közút padkájába, ebben az 

esetben - erőtani méretezés alapján – vasbeton szekrények és megfelelő teherbírású fedlapok 

tervezése és építése szükséges. 

A kábelkötő szekrények szokásos belső mérete: N1 900 x 750 mm  

A szekrények minimális falvastagsága 100mm.  
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Amennyiben a kábelkötő szekrény helyszűke miatt a vízelvezető árokhoz közel kerül (az 

oldalfal belemetsz az árok rézsűjébe) a vízelvezető árkot a szekrény oldalfaláig terjedő 

burkolattal kell ellátni. 

Szekrény gödör kiásás 

Az alépítmény építése során feltárt nyomvonalban ki kell tűzni a kábelkötő szekrények helyét. 

A földet ki kell emelni, a munkagödör méretét az építendő szekrény külső méretei határozzák 

meg, melyet a tömörítést végző gép méreteivel meg kell növelni. Amennyiben a talajviszonyok 

szükségessé teszik, a munkagödröt dúcolni kell. Dúcolni a kiviteli terv előírása esetén a 

tervezett módon szükséges. A munkagödör oldalfalának függőlegesnek, egymásra 

merőlegesnek kell lenni. A kitermelt földet el kell szállítani a megfelelő tároló helyre. A 

telepített szekrények környezetét a terv szerint járólapozni kell. 

Szekrényfenék kialakítása 

A kialakított szekrény gödör alján az előre gyártott szekrény esetében sóderágyat kell készíteni 

és be kell szintezni. A sóderágy 20cm vastagságú és kézi szerszámmal kerül szétterítésre. A 

felület egyenletességet vízmértékkel kell ellenőrizni. 

Szekrény környezetének felszíni kialakítása 

A szekrények környezetét a kiviteli terv szerinti szilárd burkolattal kell ellátni. A szilárd 

burkolat a környező terepből max. 5 cm-t emelkedhet ki. A burkolat készülhet 10 cm vastag 

homokos kavicsba, murvába, vagy sovány betonba ágyazott 40x40x10 cm méretű beton 

lapokból. Az ágyazatot tömöríteni kell, melybe a lapoknak elmozdulás mentesen kell feküdni. 

Törött, repedt lapok a burkolatba nem kerülhetnek. 

Fedlapok 

A szekrényfedél teherbírása feleljen meg a kábelkötő szekrényeknél leírt terhelési osztálynak 

(MSZ-07¬3701 Közúti hidak erőtani számítása). A terhelés hatására ne forduljon elő a 

rendeltetésszerű használatot nehezítő vagy korlátozó, a legalább 20 éves élettartamot 

csökkentő jelenség. A szekrény felső síkja és így a fedlap is – a szekrény elhelyezkedésétől 

függetlenül (pl.: rézsűben) - minden esetben vízszintes legyen. 

Követelmény a sorjamentes él, ép, sérülésmentes korrózió ellen védő festék bevonat. A 

billenésmentességet a fedél sík lapra helyezésével, rombuszszerű elhúzódását pedig egy 

hibátlan felsőkeretbe való behelyezéssel kell ellenőrizni. 

A szekrényfedél-vázban a kavicsbeton vastagsága 44 mm a fedélváz alsó síkjától mérve. A 

kavicsbeton a fedélváz alsó síkjából legfeljebb 5 mm-t állhat ki, a bazaltbeton réteg a fedélváz 

felső síkjával egy szintben legyen. A járófelület legyen csúszásmentes, a szekrényfedél 

járófelületén folytonossági hiány nem lehet. A fedél a keretben nem billeghet. 

A fedlapok zárhatóak, gázérzékelő nyílással ellátottak, bazalt anyagúak és műanyag fekete 

színű dugóval rendelkezők legyenek, vízzáró szigetelés nélkül. 

Megépült szekrények utógondozása 

A megépített szekrényeket a beton kötéséig nedvesen kell tartani, további utógondozást nem 

igényelnek. A végleges terhelhetőségüket 28 nap múlva érik el.  
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Megépült szekrények utógondozása 

A megépített szekrényeket a beton kötéséig nedvesen kell tartani, további utógondozást nem 

igényelnek. A végleges terhelhetőségüket 28 nap múlva érik el.  

Kábelbevezetések 

Az építmények kábelbevezetésénél a bevezető cső egyik vége az N1/N2 megszakító 

létesítményben, míg a másik vége az épületen belül elhelyezett műszerszekrényben végződik. 

Minden esetben az épület bevezetése és az N1/N2 szekrény között védőcső elhelyezése 

szükséges. Az épület bevezetésénél a víz-,gáz- és tűzzáró tömítést biztosítani kell. 

 

 

 

 

 

 

 Kábelépítés 
 

Optikai gerinckábel befújása 

A kábel bejuttatását egy dugattyú nagy nyomású levegővel való fújásával lehet elérni. A 

dugattyú tolását egy rugalmas légoszlop fejti ki, így az erőhatás rugalmas és egyenletes. Az 

átfújás 0,3 – 0,5 bar nyomásról indul, és a behúzási sebességtől függően a nyomás a behúzás 

során nő. A befújás során max. 8 bar nyomás alkalmazható. A dugattyúhoz hozzáerősített 

kábel így kerül behúzásra. 

A behúzásra kijelölt csőből ki kell venni a záródugókat és a szakasz mindkét végén fel kell 

szerelni egy kb. 10 méteres vendégcsövet bontható toldó elem alkalmazásával. Fel kell állni a 

dobbal a cső nyomvonala fölött, a megszakító létesítménytől 5-8 méterre. Le kell bontani a dob 

védőburkolatát. Fel kell húzni a kábelre a behúzó harisnyát, hozzá kell kapcsolni egy 

forgócsappal a dugattyút. Szükség szerint folyékony síkosító anyagot lehet tölteni a HDPE, 

LPE védőcsőbe. 

Be kell tolni a dugattyút a csőbe addig, amíg a behúzó harisnya is bekerül. Fel kell szerelni a 

befújó fejet a védőcsőre. Be kell állítani a gyűrűn a tömítés erősségét, úgy, hogy a kábel a 

tömítésen viszonylag könnyen csússzon keresztül. A fújó készülékhez kell kapcsolni egy 8 bar 

nyomású kompresszortömlő csatlakozóját. 

A szabályzószeleppel meg kell indítani a levegő beáramlást és ezzel együtt a kábeldob 

megfelelő ütemű forgatásáról is gondoskodni kell. A behúzás akkor ér véget, ha a túloldalon a 

tervben meghatározott hosszúsággal a kábel a csőből kilép. 

A tervben előírt hosszúságú tartalék kábeleket védőfóliára, nyolcasba hajtva kell elhelyezni a 

megszakító létesítményben, ügyelve, hogy a minimális hajlítási sugár 25 cm legyen. 

 Optikai kábelek behúzása 

A behúzást a megszakító létesítményben az üvegszálas berudaló betolásával kell kezdeni a 

kijelölt LPE40 védőcsőbe. Addig kell a berudalót betolni, míg a kijelölt alrendszeri elemet 

elérjük. Ügyelni kell arra, hogy a berudalóból a beadó PE szekrényben csak 1,0 – 1,5 m hosszú 

rész maradjon. 

A kábel végéről el kell távolítani a védőpakolást, és rá kell húzni a kábelvégre az acél behúzó 

harisnyát. A harisnya és a berudaló közé forgócsapot kell helyezni. A forgócsap kialakítása 
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olyan, hogy annak egyik vége a berudaló menetes végére csavarható, a másik vége pedig 

átmenő csavarral rögzíti a behúzó harisnyát. 

 

Kábelépítés eszközei 

Optikai kábel befújó berendezés 

A berendezés több évtizedes tapasztalat, tervezői és fejlesztői munka eredményeként jött létre, 

mely a modern szélessávú átvitelben használatos optikai kábelek HDPE (LPE) védőcsőbe 

juttatásának legkiválóbb eszköze. Gyors, minőségi és környezetbarát technológia, 

hatékonysága vetekszik minden más hasonló célra alkalmazott berendezésével.  

Elsődleges előnye abban rejlik, hogy a kábelre a húzóerőt egy légoszlop fejti ki, így a kábelt 

érő erőhatás rugalmas és egyenletes. A befújó készülékeknél használható maximális húzóerő 

jóval alacsonyabb az érzékeny üvegszálas kábeleknél megengedett értéknél. Az osztott 

befújófej lehetővé teszi a kábel szakaszos /aknától-aknáig/ nagy távolságon keresztüli 

befújását. A befújó berendezés a szakaszváltásnál csupán át kell szerelni, amely egyszerű 

művelet. A berendezés segédkötelek befújására is alkalmas. 

A csőben kialakítandó belső nyomást mindig a kívánt behúzási sebességtől függően kb. 0,3 - 

0,5 bar értékről kiindulva kell növelni. Előnyös, ha a nyomást fokozatosan növelve (p= 0,3 …8 

bar ) jutunk el a kívánt sebességhez. A berendezés a befújás körülményeitől függően 15-50 

m/perc befújási sebességre képes. 

Az optikai kábelek teljes gyártási hosszban történő befújásához a berendezés a befújási hossz 

felezőpontjában történő felállítása teszi lehetővé. Egyik irányban a kábeldobról, másik irányban 

a kábelt nyolcas alakban letekercselve történik a védőcsőbe juttatás. Ezzel a technikával 

elérhetjük, hogy a lefektetett kábel teljes kapacitással, kötés nélkül működhet, nem keletkezik 

többletcsillapítás. A befújható kábel hosszát az alábbi tényezők befolyásolják: 

 Fektetési nyomvonal (domborzati viszonyok, ívek, szekrénytávolság) 

 A védőcső belső felülete és belső alaktartása 

 A védőcső vízszintes és függőleges fektetési hullámzása 

 A kábel külső átmérője és fajlagos tömege 

 A befújás során alkalmazott nyomásérték 

 Kenőanyag használata (súrlódási koefficiens csökkentése) 

Kábelsíkosító adalék 

Kábelbefújásnál különleges figyelmet kell fordítani a kábelfelület kenésére. Speciális kábelkenő 

adalékanyag alkalmazásával a kábelre ható súrlódás minimalizálható és védőcsőbe juttatás után 

kialakuló védőréteg segítségével a kábel védelme hosszútávon megoldható. A síkosító anyag 

állaga, alacsony párolgása lehetővé teszi a minicsőbe történő kábelbefújást. A síkosítás 

mértékét a kábel átmérője, fajlagos súlya és a minicső átmérője határozza meg.  
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Szerelés 

Kötésvédő szerelvény előkészítése 

Az alkalmazandó kötésszerelvények leggyakrabban harang alakúak, a kábelbevezetők az alsó 

tárcsán vannak. Alkalmas oszlopra, falra való szerelésre, megszakító létesítményben 

elhelyezésre. 

Ki kell választani az aktuális kötésszereléshez szükséges bevezetőket, és elő kell készíteni a 

kábel bevezetéséhez. „Harang” szerkezetű kötésszerelvény ovális bevezető nyílását egyenes 

kötés készítése során kerülni kell. A szerelvény kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy egy 

kötéstartó tálcán legföljebb 12 hegesztés helyezhető el. 

Az optikai kábel és a kötésszerelvény szerelése  

A DIGI KFT. elvárása a FIST GCOG2-DC6 kötésszerelvény szerelése, mely alkalmas egyenes 

kötés, elágazó kötés készítésére, és lékelésben való elágazó kötés szerelésére is. A kötés 

előkészítését a kábeltartalék és a kötésszerelvény elhelyezésének megfelelően kábelhosszak 

beméretezésével kell kezdeni. 

Az összekötendő fényvezető szálas kábelek köpenyét 2,5m-es hosszon tiszta ronggyal a durva 

szennyeződéstől meg kell tisztítani. Meg kell határozni és fel kell jelölni a köpenyen a köpeny 

lebontásának helyét, a kötésszerelvényre vonatkozó szerelési utasításnak megfelelően. 

A KÖPENY FELÜLETÉRŐL A KÖTÉSEK ÉS A TARTALÉKOK ELŐTTI-, ÉS 

UTÁNI MÉTER MARKER SZÁMOKAT FEL KELL JEGYEZNI. 

A jelölésnél a köpenyt, jokari késsel körbe kell metszeni, majd hosszirányban kétoldalt 

felhasítani – a hasító szállal széthúzni – a kábellélekről lefejteni. A műveletet óvatosan, a 

kábellélek megsértése nélkül kell elvégezni! 

Szét kell bontani a váltakozó irányban sodrott pászmacsöveket és a központi húzóerő felvevő 

elemet alkoholos tisztító kendővel meg kell tisztítani úgy, hogy a pászmacsöveket túlzott 

hajlítással ne terheljük. A megtisztított pászmacsöveket a hő-légfúvó forró levegőjével fel kell 

melegíteni és húzással ki kell simítani. 

A megtisztított pászmacsöveket át kell vezetni – el kell helyezni – a szerelvény bevezető 

rendszerén. 

A karmos rögzítőket a kábelköpenyre kell felszerelni. A karmos lemezt rögzítő bilinccsel kell 

rögzíteni, el kell kerülni a kábel túlzott összeszorítását. 

A kevlárt rögzíteni kell a karmos lemezre. A túlnyúló kevlárt ollóval le kell vágni. A kábel 

teherhordó szerkezeteit a szerelvényhez a kötéshez mellékelt utasítás alapján véglegesen 

rögzíteni kell. A karmos rögzítőket be kell szerelni a kötésszerelvény testbe. 

A kötéstartó tálcákat el kell helyezni a szerelvényben, és a pászmacsövek méretre vágását 

követően a szálakat fel kell vezetni a tálcákra. A pászmacsövek végeit rögzíteni kell, a 

fényvezető szálakat be kell sorolni a tálcákra. A tálcák kialakítása biztosítja, hogy a szálakat ne 

érje a minimálisnál kisebb sugarú íven való hajlítás. A szerelvénybe bevezetett kábel pászmáit a 

kötésterv szerint fel kell vezetni a kötéstartó tálcára. 

Szálhegesztés 
A fényvezető szál hegesztőkészüléket és a száltörő készüléket üzembe kell helyezni, be kell 

állítani a helyes hegesztő programot. 

A munkaterületet be kell rendezni, a száltartó tálca a szálhegesztő közelében legyen. 

A szálakat a hegesztő tálca típusától függően úgy kell méretezni, hogy a hegesztés után a 

szálvezetés kijelölt helyén lehessen vezetni azokat. 
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A szál tisztítása 

A méretre vágott szálat Biosol 95, vagy alkoholos kendővel, majd száraz tisztító kendővel le 

kell tisztítani. A tisztítás irány a szál vége felé, határozott mozdulattal történjen. A 

megtisztított szál végétől 4 cm hosszban el kell távolítani a szál elsődleges védelmét, majd a 

szálat ismét meg kell tisztítani. 

A levágott száldarab veszélyes hulladék. A száldarabot a szálhulladék gyűjtőbe kell helyezni! 

Szálvég letörése 

A fényvezető szálat tiszta kendővel szárazra kell törölni. Ellenőrizni kell a szálvágó tisztaságát, 

szükségesség esetén tisztítani kell. A szálvéget be kell helyezni a száltörőbe, és a véget le kell 

törni a hegesztésvédő zsugorcső méretének megfelelő hosszra 

AZ OPTIKAI SZÁL TÖRÖTT DARABJAI VESZÉLYES HULLADÉKNAK 

MINŐSÜLNEK, ÍGY AZOKAT A RÁ VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK SZERINT KELL 

KEZELNI (zárt kazettába gyűjteni, a kijelölt helyen bizonylattal leadni.) 

Szálhegesztés 

Egy kötéstartó tálcán legföljebb 12 szálhegesztés helyezhető el. 

A megtisztított szálat be kell helyezni a szálhegesztő készülékbe – szükséges az adott 

szálhegesztő készülék megfelelő ismerete. A szálhegesztő porvédő fedelét és szálbefogóját ki 

kell nyitni, szükség szerint alkohollal tisztítani. A szál behelyezése után a méretre vágási, 

tisztítási, száltörési folyamatot el kell végezni a szembe hegesztendő szálon is, és azt is el kell 

helyezni a szálhegesztőben. 

A szálhegesztő készülék elvégzi a hegesztés kiértékelését és a húzópróbát. Az eredményt a 

készülék képernyőjére kiírja. A szálvezető fedelét ki kell nyitni. Az összehegesztett szálat ki 

kell emelni és a hegesztésre fel kell tolni a szálkötés védő zsugorcsövet. 

A zsugorítási műveletet el kell végezni. 

A kihűlt szálkötés védő zsugorcsövet a hegesztés tartóba úgy kell beilleszteni, hogy a szál 

felül, középen legyen. A többi szálat is ugyan így kell megszerelni és a kötéstartó tálcában 

elhelyezni, rögzíteni. A hegesztéseket lehetőleg a színsorrendnek megfelelően kell elhelyezni, a 

hegesztéstartó kazetta külső szélétől befelé haladva. 

Kötésszerelvény lezárása 

A kötés lezárása előtt ellenőrizni kell a szálak elhelyezését, a dokumentáció teljességét, 

helyességét. 

A kötésszerelvényt a szerelvény szállítói utasítása szerint le kell zárni: 

Kábel köpeny előkészítése tömítése 

Egyes kötésszerelvény esetén a bevezetett kábel víz- és gázzáró tömítését a szálak szerelése 

előtt, más esetekben a szálak szerelését követően kell elvégezni a szállító utasítása alapján 

A kábel köpenyét Biosol 95-ös, vagy alkoholos kendővel szennyeződéstől meg kell tisztítani. 

Hőre zsugorodó lezárás alkalmazásakor a felületet a szerelési csomagban lévő csiszoló 

vászonnal kell érdesíteni. A mandzsetta zsugorítását a szerelvény felőli végen kell elkezdeni. A 

kábelköpenyre hővédőfóliát kell ragasztani, úgy hogy a fólián lévő jelzés a zsugorcső 

kábeloldali szélénél legyen. 

Önhegedő szalagos tömítés alkalmazása során az önhegedő szalag pontos méretre vágása 

biztosítja a biztonságos zárást. 

Kötés lezárása, a szerelvény elhelyezése 

A megszerelt kötésszerelvényben el kell helyezni az aktivált szilikagél tasakot, és a 

kötésszerelvényt le kell zárni. 
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A szerelvény lezárását követően a kötést a tervben megadott módon el kell helyezni és 

biztonságosan rögzíteni kell. 

A kábeltartalékot kábelnyolcasba fel kell szedni, és nyolcas formában, vagy összehajtva kör 

formában el kell helyezni a tartaléktartó szerelvényen, vagy a megszakító létesítmény falán a 

kivitelezési tervnek megfelelően. 

A kötésszerelvényből kivezető valamennyi kábeleken el kell helyezni a kábel azonosító tábláját, 

és „Vigyázat lézerveszély” feliratú táblát. 

 

Optikai kábel mérés 

Optikai kábelhálózat ellenőrző vizsgálatai 

A megszerelt kábelszakaszokon ellenőrizni kell az építési és szerelési technológia, valamint a 

kiviteli terv előírásainak betartását, valamint mérésekkel kell ellenőrizni az előírt átviteli 

jellemzőket. 

A mérőeszközöknek érvényes kalibrálási jegyzőkönyvvel kell rendelkezni. 

A csatlakozó felületeket minden csatlakoztatás előtt tisztítani és ellenőrizni kell! Hibás, sérült 

vagy nem megfelelő típusú csatlakozót használni tilos! 

Az alkalmazott SM szálak fajlagos csillapítási határértéke 1310 nm-es tartományban 

max. 0.38 dB/km; 1550 nm-es tartományban max. 0.25 dB/km lehet. 

A méréseket minden esetben beiktatásos mérési módszerrel kell kezdeni. A rendezőre nem 

kifejtett tartalék szálak folytonosságát és színsorrendjét, pigtailek ideiglenes csatlakoztatásával, 

kell ellenőrizni. 

A mérendő szálakon, a visszaszórásos csillapításmérést nagy felbontású OTDR 

mérőberendezéssel kell lemérni két irányból. A mérési paramétereket úgy kell megválasztani, 

hogy a csillapításgörbe megfelelően kiértékelhető legyen. 

A szálon mért hegesztett kötések csillapításának számtani átlaga maximum 0,08 dB 

lehet. 

A kötési csillapítás értéke mindenkor az optikai reflektométerrel mindkét irányból mért 

kötés-csillapítási értékek számtani átlaga és csak pozitív előjelű lehet. Maximális értéke 

0,15 dB lehet. 

Nem megfelelőnek kell tekinteni a hegesztést, ha bármely irányból mért kötéscsillapítási 

érték nagyobb, mint ±0.30dB. Amennyiben ez a követelmény többszöri újrahegesztés után 

sem teljesíthető, egyedileg kell elbírálni, hogy a hegesztés elfogadható-e. 

A méréseknél a kábelgyártó által megadott törésmutató értéket kell használni. 

A rendezőre nem kifejtett tartalék szálak OTDR-es méréséhez a mérendő szálakhoz pigtailek 

ideiglenes hozzáhegesztése, vagy törésmutató illesztő folyadékkal ellátott gyorscsatlakozó 

(mechanikus kötés) használata szükséges. 

Az OTDR-rel az optikai szálon mért bármilyen egyedi reflexió értéke > -40 dB kell 

lennie. 

A pigtail-kötés és a csatlakozó együttes csillapítási értéke 0.5dB lehet, amennyiben a 

fényvezető csatlakozó beiktatási csillapítása max. 0.4 dB. 

500m-nél rövidebb kábelszakaszok esetén a mérési hibák csökkentése érdekében 200-300 

méteres előtétszál beiktatása szükséges. 

Reflektométeres mérések 

Fényvezető kábelek szállításakor, fektetés előtt és után lehetséges mérései, kötéscsillapítások 

ellenőrző mérései, továbbá fénykábeles szakaszok végmérései és üzemi hibák, szakadások 

behatárolása. 
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Vonali szakaszcsillapítás mérése optikai reflektométer (OTDR)-rel 

A folyamatközi mérések során 1310 és 1550 nm hullámhosszon minden szál összes kötését 

mindkét irányból meg kell mérni, és ezután a kötéscsillapítás értékek szálankénti átlagát ki kell 

számolni, 

A kötéshez tartozó távolságot le kell olvasni. A méréshez a gyártó által megadott törésmutató 

értéket kell beállítani. A mérést az adott OTDR kezelési utasításának megfelelően kell 

elvégezni. 

A mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

Szakaszcsillapítás mérése optikai reflektométerrel (OTDR-rel) 

A mérést mindkét irányból az adott OTDR kezelési utasításának megfelelően kell elvégezni. A 

kapott OTDR-es képet át kell tekinteni, azt ellenőrizni, hogy azon nem látható-e valamilyen 

rendellenesség. A szakaszcsillapítás megméréséhez két pontot kell megjelölni, az egyiket a 

szakasz kezdőponttól 900 méterre, a másikat a szakasz végétől 100 méterre kell állítani. Az így 

leolvasott szakaszcsillapítás értékhez hozzá kell adni 1000m szál csillapítási értékét. Így a 

szálcsillapítást lehet meghatározni a csatlakozók és pigtail kötések nélkül. 

A reflektométeres szakaszcsillapítás mérésnél a csatlakozók és a pigtail kötések csillapításai 

nem látszanak az OTDR képen. 

 Ennek figyelembe vételével az OTDR-es worst case csillapítás számítási összefüggés az alábbi 

lesz: 

awc =  L * ak + ns * as  (dB),  ahol 

   L  - a kábelszakasz hossza (km), 

   ak - a kábel fajlagos csillapítása (1310 nm-en 0,38 dB/km/1550 nm-

en 0,25 dB/km), 

   ns - a hegesztett kötések száma (a pigtail-kötések nélkül), 

   as - a kötési csillapítás értéke (0,08 dB) 

A reflektométerrel mért szakaszcsillapítás értékének kisebbnek kell lennie a számolt worst case 

értéknél. 

Csatlakozók reflexiós csillapításának mérése 

A fényvezető csatlakozók reflexiós csillapításának ellenőrzését azokban az esetekben kell 

elvégezni, ha a beiktatásos szakaszcsillapítás mérések eredményei ezt indokolják,( nem 

megfelelő érték mérése esetén hibakeresés jelleggel). 

A mérést megelőzően a mérőműszert a kezelési útmutatónak megfelelően hitelesíteni kell. Ezt 

követően a mérendő csatlakozót a mérőműszerhez kell csatlakoztatni egy mérő-csatlakozó 

segítségével. Amennyiben a mért érték nem megfelelő, úgy rövid (20 km-nél rövidebb) 

szakaszok esetén meg kell ismételni a mérést a túlvégi csatlakozó reflexió mentesítésével. 

Beiktatásos csillapítás mérés 

Alkalmazási terület: Fényvezetős szakaszok végmérése, átadás-átvételi mérés. 

Mérőeszközök és műszerek 

Stabilizált fényforrás 

A stabilizált fényforrás lézermodulja úgy van szabályozva, hogy a mérés folyamán állandó 

kimenő fényteljesítményt biztosítson. A berendezést a mérés megkezdése elõtt legalább 10 

perccel be kell kapcsolni, és így a lézernek megfelelõ felmelegedési idõt kell hagyni, hogy elérje 

az üzemi hőmérsékletét és a kimenő fényteljesítmény stabilizálódjon. A beiktatásos csillapítás 

méréshez különböző hullámhosszúságú stabilizált fényforrások állnak rendelkezésre. A mérést 

mindig az üzemi hullámhosszokon kell végezni. 

Fényteljesítmény mérő és mérőfej 

A fényteljesítmény mérő és a mérőfej lehet két különálló egység, illetve egybe is lehetnek 

építve. A fényteljesítmény mérőknek általában beépített kalibrációs rendszerük van az 
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általánosan használt hullámhosszakra. A nagy pontosságú mérő eszközök mérőfeje széles 

teljesítmény tartományban teszi lehetővé a mérést (-90 dB + 10 dBm). 

Ha a mérés során különböző teljesítménymérőket és mérőfejeket használunk, úgy ezeket 

egymáshoz kell kalibrálni a mérési adatok összehasonlíthatósága érdekében. 

Mérési összeállítás és mérés 

A mérést mindkét irányban 1310 és 1550 nm hullámhosszon végezzük. Nagyon fontos, hogy a 

csatlakozókat a mérés előtt gondosan megtisztítsuk, mivel egy nem tiszta csatlakozó jelentősen 

befolyásolhatja a mérés eredményét. A mérést megelőzően a referencia érték meghatározása 

szükséges. A fényforrás és a teljesítménymérő közé módusírtót kell alkalmazni. Megfelel, ha az 

alkalmazott mérőzsinórból néhány 10 cm átmérőjű karikát képezünk, és azt rögzítjük a 

teljesítménymérőhöz.  

Az ellenőrzést követően az optikai mérőzsinórt a teljesítménymérőből sem szabad eltávolítani a 

mérések befejezéséig. 

A beiktatásos szakaszcsillapítás mérést a A  B  és B  A irányból az optikai kábelrendezőn 

kifejtett pontok között végezzük. A szálak beiktatásos csillapítás értékének számításakor a 

szálon mért csillapítás értékből kivonjuk a referencia értéket, és az így kapott értéket tekintjük 

a szálon irányban mért beiktatásos csillapítás értéknek.  

A mérés kiértékelése 

1. A mérés csak akkor kiértékelhető, ha a két irányból mért csillapítás értékek 0,4 dB-nél 

kisebb eltérést mutatnak egymáshoz képest. 

2. Szakaszcsillapítás a két irányból mért érték átlaga.  

3. A szakaszcsillapítás értéke az üzemi hullámhosszú sávban bárhol mérve, nem lehet nagyobb 

a számított legrosszabb (worst case) értéknél: 

awc =  L * ak + ns * as + nc * ac  (dB), ahol 

   L  - a kábelszakasz hossza (km), 

   ak - a kábel fajlagos csillapítása (dB/km), 

   ns - a hegesztett kötések száma (a pigtail-kötésekkel együtt), 

   as - a kötési csillapítás értéke (dB) 

   nc - az optikai csatlakozók száma, 

   ac - az optikai csatlakozó beiktatási csillapítása (dB) 

A mérési eredményeket dokumentálni kell. 

Megszerelt behúzó kábeles szakaszok ellenőrzése 

A fényvezető kábelek alépítményben való vezetésénél ellenőrizni kell az alábbiakat: 

 fényvezető kábel bevezetését a megszakító 

létesítménybe (hajlítási sugár, mechanikai védelem, rögzítések, jelölés), 

 a kötés és kábeltartalék elhelyezése, jelölése. 

Követelmény : Kiviteli tervben előírtaknak meg kell felelni 

A rendező szerelésének ellenőrzése 

A rendezőben ellenőrizni kell a kábel végződtetését, a pigtail - kötések és a tartalékhosszak 

elhelyezését, az előírt hajlítási sugarak betartását. 

 Követelmény : Fentieknek meg kell felelni 
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Jelölések ellenőrzése a rendezőn 

Ellenőrizni kell, hogy az egyes szálak jelölése az előírásoknak megfelel-e (szálszám, irány, 

figyelmeztető jelzések). A szálak számozása és irány szerinti megjelölése, lézerveszélyt jelző 

tábla elhelyezése jól láthatóan, időállóan és egyértelműen történjék. 

Követelmény : Fentieknek meg kell felelni 

 

 

 

Geodézia 
 

A telepítést követően a megvalósulási dokumentációhoz beépített létesítmények, szerelvények, 

hírközlő kábelek nyílt árkos (3D-s) bemérését EOV rendszerben el kell végezni. 

A megvalósulási munkarészeket az DIGI KFT.  Tervezési, Hálózatépítési és Dokumentációs 

Előírásai szerint, valamint az M1-es mérnökgeodéziai, és az F2-es földmérési szabályzat 

alapján kell elkészíteni.  

 Tervezett hálózat kivitelezése során 

Nagyon fontos a Felelős Műszaki Vezető (FMV) szerepe a kivitelezéseknél (191/2009 

kormányrendelet), erre vonatkozóan itt is fel kell hívni a kivitelező figyelmét. 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 generálkivitelező az FMV-vel tartja a kapcsolatot, a munkahelyi Munkavédelmi 

Koordinátorral az FMV tartja a napi kapcsolatot. 

Az alépítmény-, és kábelépítés + 5 C° alatt nem ajánlott. 

 

Minőségi követelmények 
 

A beépítendő anyagokat amennyiben a megrendelő nem biztosítja, akkor az általa nevesített 

vállalkozótól, beszállítótól kell beszerezni, melynek műbizonylatát csatolni kell. Általános 

elvárás, hogy a beépülő anyagokról legyen gyártói műbizonylat. 

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 (Mintavételi és Minősítési Terv) alapján, másrészt az építmények általános 
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műszaki minőségi előírásainak megfelelően kell, hogy készüljenek. Az MMT az építés során 

szükséges folyamatos ellenőrzéseket tartalmazza. 

A beépülő termékeknél a vonatkozó technológiák és műszaki paramétereket minden esetben 

figyelembe kell venni pl.: kábelhajlítási sugár, optikai kábelkötés csillapítás, betonminőség, 

talajtömörség, stb. 

Az alépítmény-, és kábelépítés + 5 C° alatt nem ajánlott. 

A műszaki átadás- átvétel sikeres megtörténtéig a kivitelező felel az építmény műszaki 

állapotáért, annak megóvásáért. 

Alapanyagok vizsgálata 

A beépülésre kerülő anyagok minőségi paraméterei: 

 Az előkevert készbetonokat a betonkeverő telep bizonylattal adja ki. Ennek külön 

vizsgálata nem szükséges. A bizonylatot meg kell őrizni. 

 Az átkeveréshez szükséges keverővizet vezetékes hálózatról kell venni, tartályokban 

a helyszínre szállítani. Az így alkalmazott keverővíz az előírásoknak megfelel. 

 A beépülő LPE és műanyagcsövek gyártói műbizonylatát meg kell őrizni. 

 A kábelek gyártói műbizonylatát meg kell őrizni. 

 A kábelmérések jegyzőkönyveit meg kell őrizni. 

 Egyéb jegyzőkönyvek beszerzése, rendszerezése. 

A munka műszaki átadás- átvételekor a Hírközlési szolgáltató idevonatkozó utasítása szerint 

kell eljárni, melynek alapja a 191/2009. (IX.15.) kormányrendelet. 

 

E-Közmű 
 

A megvalósulás után, a megépült hálózatról geodéziai bemérést kell leadni, a 3/1979. (Ép. Ért. 

11) ÉVM utasítás (a közműnyilvántartásról) szerint. Az elkészített dokumentációt a hatályos 

324/2013 (VIII.29) Kormány rendeletnek megfelelően kell a továbbiakban kezelni. 

A geodéziai felmérés a javított kiviteli tervdokumentáció fontos, alapvető része, az átadás- 

átvételi eljárás dokumentuma. A geodéziai bemérésről, digitális alapú, CAD formátumú 

dokumentációt kell leadni, legkésőbb a műszaki átadás-átvétel időpontjáig. 
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Kivitelezői kötelességek 
 

A hírközlési hálózatépítések részletesen kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások 

figyelembevételével készülnek, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is 

figyelembe kell venni be kell tartani. 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 végezhet, 

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.) 

Kormányrendelet szerinti, a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott, MV-TE/A, MV-TV/A 

Távközlési építmények építés-szerelési munkái felelős műszaki vezetői érvényes 

(jogosultsággal) igazolással rendelkezik és a munkálatokat teljes jogosultsággal irányítja. 

Zárt vagy különleges 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 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 az építési 

naplóban vagy annak mellékletét képező dokumentációban rögzítettek alapján lehet. 

A kivitelezőnek a terv megvalósítása kapcsán az alábbiak szerint kell eljárni: 

Munkakezdés elött 

A munkakezdés előtt szükséges bejelentéseket meg kell tenni a közműtulajdonosoknál. 

8 nappal a szakfelügyeletet meg kell rendelni az érintett szolgáltatóktól, valamint a tervezőt 

értesíteni kell a munka megkezdéséről. 

További feladatok: 

 Munkakezdési engedélyt beszerzése, a szükséges díjakat befizetése, 

 A felügyeleti Hatóságnak a munkavégzést bejelenteni, 

 A munkaterület átadás–átvételi eljárást összehívni, 
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 Az építéshez szükséges anyagokat biztosítani, az esetlegesen szükséges 

alvállalkozók, szakkivitelezők munkáját ütemtervben összehangolni, meghatározni, 

megrendelni, 

 Munka és tűzvédelmi oktatást tartani, 

 Az Elektronikus Építési naplót megnyitni, 

 

Munkaterület átadás-átvétel 
 

A tulajdonosnak jóvá kell hagynia a munkaterület átadását. 

A kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtető az építési munkaterületet a szerződés 

szerint átadja a fővállalkozó, kivitelező részére. Az alvállalkozó kivitelező részére az építési 

területet a megrendelő vállalkozó kivitelező adja át [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 5. § (4) 

bek.]. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót is, és 

abban a munkaterület átadás-átvételt rögzíteni kell. Az építési naplóban a munkaterület átadás-

átvételével kapcsolatosan kötelezően szerepelnie kell: 

  az átadás-átvétel időpontjának, 

  a tevékenység körülírásának 

  a munkaterület megjelölésének  

2013. július 1-jétől új előírás, hogy ha az építtető nem az építési tevékenységgel érintett telek, 

építmény vagy építményrész tulajdonosa, az építési munkaterület fővállalkozó kivitelező 

részére történő átadását a tulajdonosnak is jóvá kell hagynia. A telek, építmény, építményrész 

tulajdonosának a munkaterület átadását az építési naplóban ellen kell jegyeznie. A 

tulajdonosnak a munkaterület átadásának tudomásulvételéről az építési naplóban kell 

nyilatkoznia, vagy külön nyilatkozatát elektronikus formában is csatolhatja az építési naplóhoz 

[191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 5. § (5a) bek.].  

 A tulajdonosi nyilatkozat meglétét az építésfelügyeleti hatóság ellenőrizni és annak esetleges 

hiányát szankcionálni. 

 2. A munkaterület átadásának jogkövetkezményei. 

 A munkaterület átadásához kapcsolódó egyik jogkövetkezmény, hogy a 2013. április 19-ét 

követően hatályos rendelkezés alapján a használatbavételi engedély iránti kérelem új feltétele lett az 

is, hogy az építési munkaterületet az építtető részére, építési naplóban igazoltan átadták [312/2012. 

(XI. 8.) Korm. rend. 39. § (4) bek.]. A  vállalkozó igazolhatóan, ha vissza adja a munkaterületet, az 

építtető beadhatja a használatbavételi engedély iránti kérelmét.  

 Azzal, hogy az ingatlan tulajdonosai – vagy a tulajdonosa is – átadja a munkaterületet a 

fővállalkozó vállalkozónak, a kivitelező annak visszaadásáig jogszerű birtokosnak minősül, ezért 

akár a tulajdonossal szemben is részesülhet birtokvédelemben. 

Munkavégzés ideje alatt 

A kivitelezést a munkakezdési engedélyben a jóváhagyott kiviteli tervnek és a munkaterület 

átadás–átvétel alkalmával az építési naplóban vagy külön jegyzőkönyvben felvettek alapján az 
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érvényes technológiai utasításoknak a munkára készített és a Műszaki Ellenőr által elfogadott 

Technológiai Utasítás (TU) és Mintavételi és Minősítési Terv (MMT) alapján megfelelően kell 

elvégeztetni. 

A munkavégzés idején köteles a kivitelező: 

 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, 

 szakfelügyeleteket időre kikérni, azt az építési naplóban dokumentálni, 

 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 naprakészen vezetni, abban a kivitelezéssel kapcsolatos fontos 

eseményeket rögzíteni 191/2009 kormányrendelet 5. fejezet „ÉPÍTÉSI NAPLÓ” 24-27 §, 

 a kivitelezés alatt a nyíltárkos geodéziai bemérést folyamatosan elvégeztetni. 

 a munkaterületet rendezett biztonságos állapotban fenntartani, 

 földalatti közművezetékek megközelítése, védelme, 

 a nyitott munkaárokban a közművédelemről gondoskodni, a dokumentációktól való olyan 

eltéréséről a tervezőt értesíteni, amely a kivitelezést akadályozza. 

 vagyonvédelemről gondoskodni, 

 esetleges részátadásokat dokumentálni, 

 a kivitelezés alatt valamennyi vonatkozó szabványt, szabályt, utasítást, törvényt, a kiviteli 

terv előírásait, a közműtulajdonosok kikötéseit, az építési engedélyben foglaltakat és egyéb 

hatóságok előírásait betartani, az építési naplót különös tekintettel az e-naplóra vonatkozó 

előírásokra a jogszabályoknak megfelelően vezetni. 

 a közművek sűrűségétől függően keresztirányú kutatógödröt ásni a tervezett fenékszintnél 0,5 

m-rel mélyebben. 

  kutatóárok megnyitása óvatos kézi földmunkával történhet, szakfelügyelet jelenlétében! 

Munkavégzés befejezésével 

A munkavégzés végén, a kivitelező kötelessége: 

 az építési naplót lezárni, 

 a ténylegesen megépült hálózatot feltüntető megvalósulás tervdokumentáció (átadási 

dokumentáció -3 pld javított kiviteli terv, a 324/2013(VIII.29.) Korm. rendelet szerinti geodézia 

bemérés (EOV, EOMA, CAD formátumban) anyagok műbizonylatot elkészíteni) átadni. 

 az elkészült munka vagyonvédelme az átadás- átvétel befejezéséig, 
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 szükséges jegyzőkönyveket, bizonylatokat beszerezni, 

 az átadás- átvételi eljárást a 191/2009 kormányrendelet és a Megrendelő igénye szerint 

előkészíteni, minősítéseket elvégeztetni, 

 az átadás – átvételi eljárás időpontjáról az érintetteket írásban értesíteni, 

 az átadás- átvételnél az esetleges helyszíni szemléhez a kisegítő személyzetet biztosítani, az 

ingatlanok bejárásához a kulcsokat beszerezni, 

 garanciális kötelezettségek fenntartása, rendelkezésre állás az előírt időpontig. 

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. 

 
 

 Munka- és egészségvédelmi fejezet 
 

Általános előírások 

Villamos, valamint a hírközlő berendezések és hálózatok létesítési, bővítési, javítási és 

karbantartási munkáit úgy kell megszervezni és végezni, hogy a dolgozó vagy más személyek 

testi épségét ne veszélyeztesse. 

Idegen üzemben, vagy annak területén végzett munkáknál még a helyi adottságokat 

figyelembevevő kiegészítő utasításokat, illetve előírásokat is be kell tartani. 

Minden dolgozó csak azt a munkát végezheti, amellyel megbízták. A dolgozókat a 

munkájukkal kapcsolatos veszélyekre, a veszélyek elhárítására, a védőintézkedések 

megtételére és a védőberendezések használatára ki kell oktatni. 

Feszültség-közelben végzett munkához, felügyelet ellátásához mindig eggyel több dolgozót 

kell kiküldeni, mint ahányan dolgoznak. Ha valakit Áramütés és baleset ér, késedelem nélkül 

meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást, mesterséges lélegeztetést, illetve szívmasszázst kell 

alkalmazni. 

Orvosi utasítás nélkül az Áramütöttet két-három órán belül nem szabad elszállítani, mert még 

abban az esetben is pihenésre van szüksége, ha eszméletét nem vesztette el. 

A kézi szerszámok, amelyek csak törpefeszültségűek lehetnek, mindig jó minőségűek 

legyenek; kopott, hibás szerszámot haladéktalanul ki kell selejtezni. Különös gondot kell 

fordítani a létrák, szükség szerinti állványozások épségének ellenőrzésére. Különleges 

testhelyzetet igénylő munkavégzőket váltani kell.  

A kábelhúzásnál és szerelésnél (aknák, szekrényeknél) fokozott figyelmet kell fordítani a 

munkavégzéssel kapcsolatos gázérzékelésekre (gázszivárgást és gázszintet folyamatosan 

érzékelő műszerrel). 

A behúzásnál ellenőrizni kell a munka megkezdése előtt a segédeszközök épségét és a 

munkaterület biztonságos körülhatárolását. Gondoskodni kell továbbá a kábeldobok 

biztonságos szállításáról, mozgatásáról és tárolásáról. 

Minden munkahelyen legyen teljes tartalmú, szükség szerint kiegészített, feltöltött 

mentődoboz. Villanyszerelői munkához tartalmát egészítsük ki ammóniapárnával (ájulttal való 

szagoltatásra) és égési sebekre alkalmas kenőccsel. 

Gondoskodni kell a munka jellege szerint szükséges és külön előírt védőfelszerelésről (pl. 

feszültségkémlelő). 
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Használatbavétel előtt meg kell győződni a védőfelszerelés kifogástalan állapotáról.  

Az egyéni védőfelszerelést a dolgozó maga köteles karbantartani és annak állapotát is 

ellenőrizni. 

A legkisebb balesetet is azonnal jelenteni kell a szerelésvezetőnek és a baleset tényét, idejét, az 

ellátás módját a balesetvédelmi naplóban rögzíteni kell.  

A vésésekből eredő áramütéses balesetek megelőzésére a feltételezhető elektromos vezeték 

nyomvonalát - külön szakterv alapján - figyelembe kell venni. 

Felsővezeték-tartó oszlopon munkát végezni csak a vontatási feszültség kikapcsolása után, a 

szakasz mindkét végének földelése mellett szabad. A BKV Zrt. belső utasításaiban előírt 

egyeztetéseket el kell végezni. 

Oszlopon dolgozni csak kifogástalan állapotú mászó övvel szabad. A pályán és annak 

közelében végzett munkánál a narancssárga figyelemfelkeltő védőmellényt és sapkát viselni 

kell. 

A tervezés során figyelembe vettük és mérlegeltünk továbbá minden olyan körülményt, ami a 

biztonságos munkavégzésre kihathat. Az elkészült létesítménynek az építés során minden 

munkafázisnak meg kell felelnie a biztonsági követelményeknek és a biztonságos munkavégzés 

minden feltételének. 

A megépült rendszerre vonatkozó munkavédelmi minősítésnek, valamint az általános 

munkavédelmi előírásoknak való megfelelést ellenőrizni kell és erről jegyzőkönyvet kell 

felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell továbbá az ellenőrzés során mért vagy tapasztalt 

jellemzőket és értékeket.  

 

Alépítmény építés és alépítményben történő munkavégzés általános előírásai 

 A Távközlési Munkavédelmi Szabályzat előírásait szigorúan be kell tartani. 

 Az érvényben lévő rendeleteket, szabályzatokat, szabványokat valamint a KRESZ 

szabályokat szigorúan be kell tartani. (Különös tekintettel a 9004/1982. KPM-IPM 

együttes rendeletre. 1982. évi Közl. Ért. 7. sz.) 

 Az adott munka kivitelezését végző dolgozókat rendszeresen munkavédelmi oktatásban 

kell részesíteni. 

 A tartós zajhatás az egészségre káros hatással lehet, halláskárosodást, idegrendszeri 

megterhelést okozhat, ezért szükség esetén a zaj ellen védekezni kell (fülvédő 

alkalmazása). 

 Gázveszélyes helyen az ELEKTROFLAME 400 vagy MULTIWARN II BEP típusú 

készülékkel az előbbi utasításban meghatározott módon metán (CH4), illetve oxigén 

(O2) koncentrációt kell mérni, s dönteni a munkavégzés további folytatásáról, esetleges 

gázveszély bejelentéséről. 

 A kábelalépítményekben munkát végzőket a gázveszéllyel, a műszerkezeléssel, 

mentéssel kapcsolatban folyamatosan balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni. 

 Baleset, gázmérgezés gyanúja esetén a rendszeresített mentőállványt kell használni. 

 Az alépítményben munkát végzők veszélyes légtér elleni védelméről az 

MSZ0957.0033-1990 számú szabvány 3,3-3.3.5 pontja rendelkezik. Az előbbi utasítás 

szerint az új beszerzésű MULTIWARN II BEP típusú Drager gyártmányú hordozható 

gázérzékelő készülékkel kell mérni az alépítményekben a gázkoncentrációt. /Kezelési 

utasítás előbbi utasítás mellékletét képezi./ Az előbbiekben említett utasítás 1.3.2.2 

pontjában elvégzett feladatok után kell a kijelölt különleges csoportot riasztani. 

Munkavégzés közben az alépítményben dolgozó személy egyéb okok miatti rosszulléte 

esetén azonnali mentésre az adott helységekben illetékes tűzoltóságot kell riasztani. 

 Az egyéni védőeszközöket (műanyagsisak, védőszemüveg, védőruha, lábbeli, stb.) a 

munkavégzés előtt biztosítani kell a dolgozóknak. 

 A használatban lévő gumikesztyűket 6 havonta felülvizsgálni szükséges. 
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 Az 1m-nél mélyebb munkaárkot közepesen tömör talaj esetén dúcolni kell. A 

dúcoláshoz felhasznált faanyagnak épnek, száraznak sérülés- és repedésmentesnek kell 

lennie. Bontáskor az összes dúcot egyszerre kiszedni tilos, a bontást csak szakember 

végezheti. 

 A kábeldobok rakodásánál darut vagy rámpát kell igénybe venni, melynél a fel- és 

leeresztésnél fokozott figyelemmel kell eljárni. 

 Egyedül nem lehet munkát végezni sem távtáplált távközlési rendszeren, sem távközlési 

alépítményben, sem pedig légkábel hálózaton. 

Fényvezető kábelek munkavédelmi előírásai 

 

Az optikai vonalszakaszon történő munkavégzésnél a fényvezető szálak esetleges töréséből és 

ezek bőrfelületbe hatolásából eredő sérülési lehetőségek elleni védekezésen (védőruha, 

védőkesztyű, zárt lábbeli) túl figyelembe kell venni, hogy az információ hordozója 

lézerforrásból eredő fény. Az átviteli rendszereknél használatos fényforrások kimenő 

teljesítménye általában kisebb mint 1mW, így a normális működési feltételek nem veszélyesek a 

szemre vagy a bőrre. Néhány mérőberendezés viszont olyan lézerforrást tartalmaz, amelyek 

teljesítménye nagyobb is lehet, mint a végberendezéseké. Ezért a fényvezető rendszerekkel 

dolgozó személyek feltétlenül tartsák be az alábbi alapvető szabályokat: 

 Soha ne nézzenek a szálba, vagy a nyitott konnektorra a szál tengelyének irányában! 

 Fényvezető szál hegesztésénél a hegesztőkészülék kezelési utasítását pontosan be kell 

tartani! 

 Fényvezető szál mérésénél nem látható fény lép ki, mely az emberi szemre és 

bőrfelületre veszélyes lehet ezért a száltengelybe benézni szigorúan tilos!. A betartandó 

biztonsági távolság a szem védelme érdekében 100 mm, a bőr védelme érdekében 10 

mm. 

 A fényvezető kábelek jelöléseinél a 101/1993 Fejlesztési igazgatói utasítás előírásait 

kell figyelembe venni. 

 A szál előkészítése és kötése igen gondos munkát igényel. Vigyázni kell, hogy az 

üvegszál ne sértse meg a bőrt, ill. ne fúródjon be a bőrbe. A bőrbe befúródott üvegszál 

darabkát orvossal kell kivetetni. 

 Az optikai vonalszakasz, amely többszálas fényvezető kábellel valósul meg, 

hagyományos elektromos biztonságtechnikai óvórendszabályok figyelembevételét nem 

igényli. A kábelköpeny és fényvezető szálak villamosan szigetelőknek tekintendők. A 

szerelési környezet azonban igényli a hagyományos hírközlőhálózattal kapcsolatos 

munkavédelmi követelmények betartását. 

 A fényvezető szál hegesztésénél keletkezett szál- és kábelhulladékot össze kell gyűjteni. 

 Jelen munkánál a tervezett védőcsövek fektetése, behúzása, az optikai kábelek 

behúzása és szerelése meglévő távtáplált kábelek közelében történik, a vonatkozó 

szabványok előírásait szigorúan be kell tartani. 

Fényvezető kábel építési követelményei 
Az Fv légkábelnek nincs kitüntetett kezdő- és végpontja, így bármelyik vég bármelyikkel 

összeköthető. A dob felállítási pontjáról bármelyik irányban indítható az oszlopra helyezés. A 

kábel felhelyezésénél és feszítésénél biztosítani kell a csavarodás mentes vezetést. Beépítés 

előtt a kábeldobokat meg kell vizsgálni. Sérült dob esetén OTDR-rel kell mérni a kábelt. A 

sérült szálról jegyzőkönyvet kell felvenni. A sérült kábelt beépíteni tilos! 

Ha a mérés szerint a szálak épek, átcsévéléssel ellenőrizni kell a külső köpeny épségét. Sérült 

köpenyű kábelt beépíteni tilos! 

A kábeldobokat csak az oldalukra festett irányban szabad görgetni, mivel ellenkező esetben a 

kábel menetei fellazulnak, ami a kábel sima felcsévélését megakadályozza. A dob fékezésére 
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dobperemhez nyomott ún. pallóféket lehet használni, fékes dobemelő, vagy dobfékes 

dobszállító hiányában. 

Gázrobbanás elleni védelem 
A föld alatti alépítmény magába gyűjti a talajban szivárgó, áramló gázokat, és képes azokat a 

szivárgás helyétől nagyobb távolságra elszállítani, ily módon telítheti az alépítmény-hálózatot, 

ezért az alábbiakat kell betartani: 

 A föld alatti munkák esetén a létesítményekben a gázmérést folyamatosan kell végezni. 

 Állandó gázérzékelővel nem rendelkező kábelistolyokban, lakó- vagy irodaépület 

alagsori vagy földszinti helyiségeiben a gázrobbanás elleni védelem előírásait be kell 

tartani. 

 A gázvezeték meghibásodása következtében beszivárog a kábelépítményekbe a városi 

vagy földgáz is. A balesetek és anyagi károk megelőzése érdekében kell betartani a 

kábelalépítményben munkát végzők veszélyes légtér elleni védelméről szóló 590. sz. 

utasítás előírásait. 

 Az aknákat, szekrényeket robbanásveszélyesnek kell tekinteni mindaddig, amíg annak 

ellenkezőjéről meg nem győződtek. Ezért a lefagyott vagy erősen megszorult akna-, 

szekrényfedél felnyitásához tilos szikrát okozó, vagy feszítő szerszámot, vagy nyílt 

lángot (pl. benzinlámpát) használni. A befagyott fedelet sózással, forró vízzel, vagy 

gőzráfúvással kell fellazítani. A felnyitáskor a bebúvónyílás körzetében a dohányzás és 

a nyílt láng használata tilos. A nyílt láng használatának tilalma csak akkor oldható fel, 

ha az akna, vagy szekrény gázmentességéről már meggyőződtek. 

 Az akna, vagy szekrények fedelét kezdetben csak annyira kell kinyitni, hogy a 

gázvizsgálat elvégezhető legyen. A gázvizsgálatot a megfelelő készülékkel az akna 

bebúvónyílásában és az alján, a szekrényben pedig közelítőleg középmagasságban kell 

elvégezni. Ahol a fedlapok nem rendelkeznek kialakított gázérzékelő nyílással, csak 

annyira szabad nyitni, hogy a gázérzékelő szonda bevezethető legyen. Ha a vizsgálat 

eredménye azt mutatta, hogy az aknában, vagy a szekrényben nincsen gáz, akkor a 

munka megkezdhető. Szekrényeknél általában kisebb a kinyitás utáni gázveszély a 

kisebb mélység és a jobb szellőzés miatt. 

 A fedlap kiemelése után gondoskodni kell arról, hogy a nyitott akna, vagy szekrény 

balesetet ne okozzon (pl. szerelősátor, védőkeret, stb.). 

 A földgáz észlelésének tényéről értesíteni kell a Gázműveket. 

 A munkát csak a gázszolgáltatónak a veszély megszűntét igazoló írásbeli nyilatkozata 

után szabad folytatni. A kőolaj- és földgáztermékeket szállító csővezeték mellett 

elfektetett, vagy azokat keresztező kábelekkel végzett munkát – amennyiben az 

gödörásással jár a 10 méteres biztonsági sávon belül – be kell jelenteni a csővezeték 

üzemeltetőjének, és kérni kell a szakfelügyelet kiküldését. A szakfelügyelő által 

meghatározott biztonsági előírásokat szigorúan be kell tartani. 

 Palackos propán gázzal működtetett gázpisztoly rendszer használata esetén az 565. 

számú utasítás előírásait kell figyelembe venni. 

 A gázveszéllyel kapcsolatos intézkedéseket rögzíteni kell az eseménynaplóban. 
 

Kábelszerelés általános előírásai 

• A megszakítókba csak előzetes gázmérés után lehet lemenni 

• A kábelek behúzását a kábelre vonatkozó előírások szerint, az abban előírt hajlítási 

sugár betartásával kell végezni 

• A kábelszereléskor keletkező hulladékot össze kell gyűjteni, a központi telephelyen az 

erre kialakított tárolóban kell tárolni, 

• A megszakító létesítményben nyílt láng használata TILOS! 
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Munkavédelemmel kapcsolatos főbb szabványok, törvények, rendelkezések 

MSZ 14399:1980 Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások munkavédelmi 

követelményei 

MSZ 17304:1983 Munkavédelem. Robbanásbiztonság általános követelményei 

MSZ 17305:1983 Munkavédelem. Anyagmozgatási munkák általános biztonsági 

követelményei 

MSZ 28001:2008 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere 

(MEBIR). Követelmények (BS OHSAS 18001:2007) 

MSZ EN 50286:2002 Villamosan szigetelő védőruházat kisfeszültségű berendezésekhez 

MSZ EN 50321:2002 Villamosan szigetelő lábbeli kisfeszültségű villamos berendezéseken 

végzendő munkákhoz 

MSZ EN 50274:2002 Kisfeszültség? kapcsoló- és vezérlőberendezések. Áramütés elleni védelem. 

Védettség veszélyes aktív részek véletlen, közvetlen érintése ellen 

2/2013 (I.22) NGM 

rendelet 

a villamos művek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek 

biztonsági övezetéről 

 

MSZ EN 50365:2002 Villamosan szigetel? véd?sisak kisfeszültség? villamos berendezésekben 

való használatra 

MSZ EN 61140:2003 Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos 

szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2001) 

MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése; érintésvédelemre, 

balesetvédelemre és tűzvédelemre vonatkozó előírásainak 

1993. évi XCIII. 

Törvény 

A munkavédelemről 

5/1993. (XII. 26.) 

MüM rendelet 

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 

253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet  

az országos településrendezési és építési követelményekről  

1996. évi LXXV. 

törvény 

a munkaügyi ellenőrzésről. 

3/2002.(II.8.) SzCsM-

EüM együttes rendelet  

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. 

4/2002. (II. 20.) 

SzCsM-EüM együttes 

rendelet 

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 

minimális munkavédelmi követelményekről 

2/1998. (I. 16.) MüM 

rendelet 

a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről. 

14/2004. (IV. 19.) 

FMM rendelet 

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről. 

18/2008. (XII. 3.) 

SZMM rendelet 

az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének 

tanúsításáról 

65/1999. (XII. 22.) a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300005.MUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300005.MUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600075.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600075.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600075.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200003.SCM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200003.SCM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200003.SCM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800002.MUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400014.FMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400014.FMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800018.SMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800018.SMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900065.EUM
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EüM rendelet  minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről. 

66/2005. (XII. 22.) 

EüM rendelet 

a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és 

biztonsági követelményekről  

284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

 

A vezetékes hálózatok túlfeszültségvédelmével, és egyéb közművek megközelítésével kapcsolatos 

főbb szabványok 

 

MSZ 17-214/1992 Föld alatti és föld feletti távközlési vezetékek földelési előírásai 

MSZ EN 61643-

21:2001 

Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. 21. rész: Távközlési és 

jelzőhálózatokhoz csatolt túlfeszültség-levezető eszközök. Működési 

követelmények és vizsgálati módszerek (IEC 61643) 

MSZ EN 61643-

21:2001/A1:2009 

Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. 21. rész: Távközlési és 

jelzőhálózatokhoz csatolt túlfeszültség-levezető eszközök. Működési 

követelmények és vizsgálati módszerek (IEC 61643-21:2000/A1:2008, 

módosítva) 

MSZ EN 50468:2009 Távközlési bemenettel ellátott berendezések légköri eredetű 

túlfeszültségekkel és túláramokkal szembeni ellenálló képességének 

követelményei 

MSZ 17200-2 /1999 Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 

2. rész: Vasutak  

MSZ 17200-3 /1999 Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 

3. rész:Utak, hidak, felüljárók, aluljárók, alagutak 

MSZ 17200-5 /2000 Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 

5. rész: Távközlő létesítmények 

MSZ 17200-6 /2002 Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 

6. rész: Erősáramú kábelek és szabadvezetékek, villámhárító berendezések, 

földelési rendszerek  

MSZ 17200-7 /2000 Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 

7. rész: Csővezetékek 

MSZ 17200-8 /2003 Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 

8. rész: Épületek, műtárgyak, sajátos építmények 

MSZ 17128-1, -2, -3 Távközlési hálózatok védettségéről 

 

Tűzvédelmi fejezet 
 

A létesítmény tűzveszélyességi osztálya: D (mérsékelten tűzveszélyes) 

Tűzállósági fokozat: III. nehezen éghető (MSZE 595:2009) 

 

 A mindenkor érvényben lévő Tűzvédelmi Szabályzatok, előírások betartása kötelező. 

 Munkavégzés során az 1996. évi XXXI törvényt, a tűz elleni védekezésről, a műszaki 

mentésről, és a Tűzoltóságról, valamint a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet Országos 

Tűzvédelmi szabályzatát kell figyelembe venni. Minden tűz-és robbanásveszélyes 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900065.EUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500066.EUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500066.EUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700284.KOR
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anyagot tárolni, szállítani csak az idevonatkozó biztonsági előírások betartása mellett 

szabad. 

 Ha a területen gázcsőhálózat található, az aknákba gázszivárgással kell számolni. Ezért 

a kábelaknákat és szekrényeket robbanásveszélyesnek kell tekinteni! Közelükben, vagy 

benntartózkodáskor dohányozni, nyílt lángot használni mindaddig tilos, míg erre 

alkalmas érzékelő berendezésekkel nem győződtünk meg ennek veszélytelenségéről. 

(CO, CO2, és földgáz jelenlétének műszeres vizsgálata. Lásd: Munkavédelmi fejezet). 

 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 robbanásveszélyes anyaggal történő munkavégzés esetén a 

folyamatos szellőztetést, természetes, vagy mesterséges úton biztosítani kell. 

 Telephelyeken, anyagtárolásnál a közlekedési, kiürítési és menekülési utakat szabadon 

kell hagyni. 

 Munkahelyeken, telephelyeken az éghető anyagoknak megfelelő alapanyagú (CO2, víz, 

homok, poroltó, halonnal oltó) tűzoltó felszerelést kell elhelyezni. Szükség esetén 

gondoskodni kell a megfelelő tűzérzékelőkről, tűzjelző rendszerekről. 

 Földmunka végzése során talált robbanószerkezeteket tilos eltávolítani! A munkát 

azonnal le kell állítani, körülkorlátozni, megjelölni és az illetékes HM szervet értesíteni! 

Helyszínre érkezésükig a munkaterületet őriztetni kell. Ilyen területen -szükség szerint- 

további műszeres kutatómunkát kell végezni. 

 Tűzeseteket utólag is jelenteni kell. 

 A munkahelyeken a dolgozókat rendszeres tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az 

oktatást csak tűzvédelmi vizsgával rendelkező dolgozó végezheti. 

 Amennyiben szükséges, kivitelező építse ki a villámvédelmet. 

 Az alépítmények csöveinek lezárására nagy gondot kell fordítani (gáz elleni védelem, 

tömítések, stb.). 

 Tűz- és robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani csak az idevonatkozó biztonsági 

előírások betartása mellett szabad. 

 Gyúlékony, tűz- és robbanásveszélyes anyagokat a tűzveszélyességi fokozatnak 

megfelelően kell szállítani, raktározni és felhasználni. Tárolás és raktározás során az 

erre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat kell alkalmazni.  

 Tűzveszélyes munkát csak "Tűzveszélyes munkavégzési engedély" birtokában szabad 

végezni. Ezt a munkát elrendelő vezető adja ki. A tűzveszélyes munkavégzési engedélyt 

láttamoztatni kell az Üzemigazgatóság illetékes tűzvédelmi vezetőjével. 

 Telephelyeken, anyagtárolásnál a közlekedési, kiürítési és menekülési útvonalakat 

szabadon kell hagyni. 

 Munkahelyeken, telephelyeken az éghető anyagokat megfelelő alapanyagú (CO2, víz, 

homok, por, stb.) tűzoltó felszerelést kell elhelyezni. 
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Tűzvédelemmel kapcsolatos egyéb szabványok, törvények, rendeletek 

MSZ EN 2:1993 A tüzek osztályozása 

MSZ EN 13478:2001 Gépek biztonsága. Tűzmegelőzés és tűzvédelem 

MSZ 1040-6:1998 Tűzoltó készülékek. A hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése és 

javítása 

MSZ 2364-482:1998 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 

48. kötet: Védelmi módok kiválasztása a külső hatások 

figyelembevételével. 482. f?fejezet: Tűzvédelem fokozott kockázat vagy 

veszély esetén 

MSZE 595:2009 

(1)(3)(5-9) 

Építmények tűzvédelme 

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 

28/2011. (IX. 6.) BM 

rendelet 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

116/1996. (VII. 24.) 

Korm rendelet 

A tűzvédelmi bírságról.  

MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése; érintésvédelemre, 

balesetvédelemre és tűzvédelemre vonatkozó előírásainak 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600116.KOR
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 KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET 
 

Tervünket a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével készítettük. A tervezett építési 

technológia nem szennyezi a környezetet. A tervezett távközlési létesítmény önmagában sem a 

környezetre, sem a vele dolgozókra káros hatással nincs. Az építési munkák során pedig a technológiai 

előírások betartásával kell megakadályozni a káros hatások bekövetkezését. 

A tervezett nyomvonalakat a környezet kímélésének szem előtt tartásával választottuk ki. Gépi 

munkáknál el kell kerülni az olajszennyeződések keletkezését. Gépi bontási munkák a zajhatás miatt 

csak a nappali órákban végezhetők. 

A hálózat fejlesztésében, tervezésében, kivitelezésében, üzemeltetésében és nyilvántartásában résztvevők 

alapvető feladata az ISO 9001:2000 és az ISO 14001:1996 szabványok alapján kidolgozott minőség,- 

és környezet politikai célok betartása.  

A környezetvédelmi tárgykörben született országos hatályú rendelkezések célja, hogy az építés során a 

környezetben a lehető legkisebb kár keletkezzen. A felelős tervező ennek biztosítására hívja fel a 

legnyomatékosabban a kivitelező figyelmét. 

 

Ezek alapján betartandóak a következők: 

 Munkaterületen anyagot, földet tárolni csak úgy szabad, hogy a csapadékvíz természetes 

elfolyása biztosított legyen. Ennek érdekében az összefolyókat csak úgy szabad letakarni, hogy 

föld, törmelék ne juthasson be, de a csapadékvíz eltávozhasson. Ezért kiemelt útszegélyek 

mellett tárolt föld alatt (vaspallóval, műanyagcsővel) csapadék továbbvezető csatornát kell 

kialakítani. 

 Építés során minden környezetre ártalmas anyagot biztonságosan kell tárolni, későbbi 

elszállításáról gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat csatornába, nyílt vízfolyásba, valamint a 

területen kiönteni, kiszórni tilos! 

 A munkaterületről az építés közben keletkezett összes hulladék a 164/2003 (X. 18.) Korm. 

rendelet (a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről) 

rendelkezése szerint kezelendő. E munkaművelet elvégzése a tájvédelem miatt kiemelt 

fontosságú. 

 Optikai hálózatok építése során az optikai száltörmeléket arra megfelelő helyen kell tárolni, 

illetve elhelyezni, mivel veszélyes hulladéknak minősül! 

 Szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az ne veszélyeztesse a 

szállítási útvonalat és környezetét. 

 A kivitelező részéről szigorúan betartandók a szakhatóságok és közműtulajdonosok e tárgyra 

vonatkozó előírásai. 

 Fokozott figyelemmel kell lenni “A termőföldről ...” szóló 1994. évi LV. törvény 

rendelkezéseire. E törvény 70.§ - szerint gondoskodni szükséges a talajfelszín alatti munkák 

esetében a termőréteg megmentéséről. A talaj építést megelőző szerkezetének visszaállításáról. 

 A beruházással összefüggő bontási munkálatok elvégzésére a felelős tervező külön felhívja a 

kivitelező figyelmét. 

 

Terv szerinti kivitelezés esetén a környezetben károsodás nem keletkezik, környezetvédelmi 

óvintézkedésekre nincs szükség. A munkavégzés során észlelt minden olyan rendellenesség ellen, 

amelynek környezetszennyeződési, vagy környezetkárosító hatása van, hatékonyan fel kell lépni. 

Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb szabványok, törvények 

1995. évi LIII. 

Törvény 

Környezet védelmének általános szabálya 

MSZ 20379:1999 Természetvédelem. Nyomvonalas létesítmények és műtárgyaik tájba 

illesztése védett természeti területeken 

 



Agrotúra Kft Miksai Mérnökiroda  8000 Székesfehérvár  Honvéd u.1. 
  36 

 

Érintett ingatlanok listája 
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Tulajdonosi hozzájárulások 
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Kezelői hozzájárulások 
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Közműegyeztetések 
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Csatolt rajzok 
 

 

 


