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1. TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
Megbízó neve:   CanalCom Kft. 
 
Beruházás megnevezése: Budapest XI. ker. CanalCom hálózatfejlesztés 
    Goldmann György tér - Budafoki út 

 
Tervanyag jellege:   kiviteli terv 
 

A létesítmény tervezésében résztvevő(k) kijelenti(k), hogy a tárgyi tervdokumentáció az 
általános érvényű és az eseti hatósági előírások - ezen belül a tűzrendészeti és munka-
védelmi követelményeket megállapító - rendeletek, valamint országos (MSZ) és ágazati 
(szakmai) szabványok figyelembevételével készült. A terv megfelel a vonatkozó jogsza-
bályoknak. 
Fontosságát tekintve külön megemlítésre kerül a 2003 évi C törvény (EHT) vonatkozó 
direktívái, az 1997 évi LXXVIII törvény 31. § -ban meghatározott követelmények, a 
14/2013 (IX.25.) évi NMHH rendelete az elektronikus hírközlési építmények elhelyezé-
séről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szó-
ló rendelete, melynek előírásait a tervező betartotta. 
A tervdokumentáció megfelel az előbbiekben és a műszaki leírás munkavédelmi és tűz-
védelmi fejezetében hivatkozott előírásoknak. 
 

Az építési helyszínrajzot a közmű üzemeltetőkkel és a szakhatóságokkal egyeztette. Az 
egyeztetések során kapott közmű- és egyéb nyilatkozatokat a tervezés során figyelem-
be vette, a terv-felülvizsgálati észrevételeket javította. 
 
A tárgyi területen tervezett eszközök rendelkeznek a Nemzeti Média és Hírközlési Ható-
ság által kiadott típusengedéllyel és megfelelőségi tanúsítvánnyal. 
 
Igazolom, hogy a terv a Nemzeti Örökségvédelem, tájvédelem és környezetvédelemre 
vonatkozó előírások figyelembevételével készült.  
 
Kijelentem, hogy: 
 
o a tervezett szakági műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, 
így különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló Korm. rendeletben előír-
taknak, az elektronikus hírközlésről szótó törvény (EHT) vonatkozó direktíváinak, és tel-
jesíti az Étv. 31. § (2) és bekezdésében és a 41. §-ában meghatározott követelményeit 
  
o a terv megfelel, az országos településrendezési és építési követelményeknek, kibővít-
ve az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési 
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építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló NMHH rendelet vonatkozó elő-
írásaival, valamint, hogy az érintettek körét feltártam és figyelembe vettem 
 
o az eseti hatósági előírásokat, a hozzájáruló közművek és szervezetek, illetve további 
érintettek jogszerű feltételeit figyelembe vettem 
 
o az építmény elhelyezésénél az Eht. 94. § (2) és (3) bekezdésében előírtakat figyelem-be 
vettük, idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építés vagy bontás esetén az ingatlannal 
rendelkezni jogosultaknak a hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll  
 
o az érintettek körét teljeskörűen feltártuk 

 
o A vonatkozó nemzeti, és/vagy nemzetközi szabványtól eltérő műszaki megoldás nem 
kerül alkalmazásra 
 
o A dokumentáció tartalmazza a munkavédelemről szóló1993. évi XCIII. törvény18. § ál-
talános és 19. § létesítés követelményeiről szóló fejezetben foglaltakat, valamint az Or-
szágos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló BM rendelet [14](OTSZ) rendelkezéseinek be-
tartására történő felhívást, és az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló SzCsM-EüM együttes 
rendelet figyelembevételével készült. 
 
o A terv a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, a természet vé-
delméről szóló 1996. évi LIII. törvény, továbbá a környezet védelmének általános szabá-
lyairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásai figyelembevételével készült. 
 
o A betervezett építési termékek megfelelőségi bizonyítvánnyal rendelkeznek. Megfele-
lőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező termék a kivitelezés során nem kerül felhaszná-
lásra. 
A kivitelezési feladat, a kivitelezési tervben foglaltaktól eltérően nem oldható meg. 
A tervanyag a beruházásra vonatkozó biztonsági munkaegészségügyi és szociális köve-
telményeket kielégíti. 
 
Jelen tervben feltüntetett műszaki megoldásoktól való eltérések csak a tervezővel való 
egyeztetést követően a tervező egyetértésével lehetséges az esetlegesen felmerülő to-
vábbi egyeztetések után.  
 
A tervben szereplő műszaki megoldásoktól való szükségszerű eltérések igénybevétele 
esetén a tervező vállalja a helyszíni művezetést. 
 
Mindezek által tervező a kiviteli tervet kivitelezésre alkalmasnak találja. 
 
 
 



 Multi-Kábel Kft. 
Cím:   1147 Budapest, Kerékgyártó utca 27/A 1. em. 3. 
Tel. :   +36 1/220-1076, 06-30/960-8433 

E-mail: info2@multi-kabel.hu  
 

 

 
 A tervkötet rövidített címe:  

                                  CanalCom – Goldmann György tér - Budafoki út                                                                     

 

  

- 5 - 

 

 
 
 
 

Budapest, 2020. május 21. 
 
 

                                                                                                      
               ………………………….. 

 tervező: Czapek Zsolt 

 nyilvántartási szám: HI-V 01-8755 
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2. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

2.1. Általános ismertetés 

 
CanalCom Kft. optikai hálózatának budai irányú továbbfejlesztését határozta el Buda-
pesten. Ennek következő állomása Petőfi híd, budai hídfőtől indul, Budafoki út 93-ig tart, 
valamint mellékágként Irinyi József u. 42.ig. 
Jelen dokumentum és csatolmányai ennek kiviteli terveit tartalmazzák.  
 
A hálózat kiépítése a FCSM csatornahálózatában történik. 
 
A kiviteli terv az e-Közmű rendszerből kinyert adatok, valamint a Fővárosi Csatornázási 
Művektől kapott csatornahálózat figyelembevételével összközműves térképre készült. 
 
CanalCom Kft. a terv elkészítésére Multi-Kábel Kft.-t kérte fel. 
 

2.2. A terület leírása 

 

A hálózat XI. ker. Goldmann György tér-től indul FCSM 6684028 számú aknából indul. 
Ezt megelőzően FCSM aknát és CanalCom hálózatát 1m hosszban LPE 40 védőcsö-
vekkel össze kell kötni. 
Az induló kábelre 10m tartalék képzését tervezzük. Ettől ø 214 vb szelvényben fog ha-
ladni a nyomvonal a folyásirány szerinti jobb oldalon rögzítve. Irinyi József úton 280/180   
tojásszelvényű közegben halad a nyomvonal, ø280/280 vb  szelvénykeresztmettszetig 
fog fokozatosan átalakulni.  
FCSM 6678081 számú akna mellett N1 típusú távközlési aknát kell építeni, amelyben az 
elágazó FIST-GCOG2-BC6 típusú kötésszerelvény kerül rögzítésre. A két műtárgy kö-
zött 2db LPE40 védőcsövet kell kiépíteni 0,6m mélységben vezetve. A gerinc irány Bu-
dafoki út 93 irányába halad tovább 310/310 FK k b keresztmetszetű szelvényben 
6678150 számú FCSM aknáig. Ezt megelőzően 6678160 számú aknából a kábellel ki 
kell állni a mellette építendő N1 távközlési aknába, amelybe szintén FIST-GCOG2-BC6 
típusú kötésszerelvény kerül rögzítésre. 
 
FCSM 6678081 számú aknától Budafoki úton É-NY-i irányba 190/190 FK k téb szel-
vénybe 6677184 számú aknáig szintén kábelkiépítésre kerül sor. Innen Schönherz Kol-
légium irányába 4db LPE40 védőcső kerül kiépítésre a keresztezési rajzokon megadott 
mélységekben. A nyomvonal N1 aknában végződik, amelyben a kábelt FIST-GCOG2-
BC6 kötésszerelvénben végződtetjük. 
 
A nyomvonaltervben jelölt helyeken 10-10m tartalékokat kell kialakítani a kábelen. 
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A nyomvonal teljes hosszában FveP 8x12 típusú 96 szálas páncél külső védelemmel el-
látott kábel kerül telepítésre. 
A tervezett nyomvonalon minden érintett tisztító aknában kábelnévtábla és lézerveszély-
re figyelmeztető tábla elhelyezése szükséges. A kábelnévtáblának tartalmazni kell a ká-
bel viszonylatának a megírását, a kábel típusát, a beépítésének az évét, és a kábel tu-
lajdonosát. A csatornaszelvényekben a kábelnévtáblákat sav- és lúgálló anyagból kell 
elkészíteni.  
 
A meglévő csatornaszelvény által érintett földrészletek listája: 
 

- HRSZ. 4107/53 
- HRSZ. 4107/52 
- HRSZ. 4106/1 
- HRSZ. 4082/1 
- HRSZ. 4082/2 
- HRSZ. 2854/1 
- HRSZ. 4042/91 
- HRSZ. 4042/114 
- HRSZ. 4042/111 
- HRSZ. 4003 
- HRSZ. 4147/2 

- HRSZ. 4137/29 
 
Alépítményépítéssel érintett ingatlanok: 
 

- HRSZ. 4107/53 
- HRSZ. 4082/2 
- HRSZ. 4042/111 

- HRSZ. 4137/29 
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2.3 Kivitelező kötelességei  
 
A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt:  
- a közműtulajdonosoknál a szükséges bejelentéseket megtenni, szakfelügyeletet kérni,  
- a kezdés előtt 8 nappal a tervezőt értesíteni.  
A kivitelező köteles a munka végzésének idején: 
 
- Felelős Műszaki Vezetőt alkalmazni, a 191/2009. (IX.15.) Kr. idevonatkozó elvárásai sze-
rint,  
- a kivitelezést a jóváhagyott műleírás, a csatolt tervek, költségvetés alapján a meglévő 
közműállapotra való tekintettel, a munkaterület átadása során tett észrevételek figyelem-
bevételével végezni,  
- a kivitelezés egész időtartamára a vonatkozó összes szabványt, szabályokat, utasítást, 
törvényt, rendeletet, jelen tervdokumentáció előírásait, a közműtulajdonosok kikötéseit, az 
építési engedélyben foglaltakat, valamint egyéb szervek és hatóságok vonatkozó elő-
írásait és engedélyeiben foglaltakat megtartani.  
 
A kivitelező köteles a munka befejezése után:  
- a ténylegesen elkészített állapotot feltüntető tervet (átadási dokumentáció) elkészíteni.  

- a befejezésről, illetve az átadás időpontjáról a tervezőt értesíteni. 

 
2.4 Forgalom biztosítása  
 
A munkaterület kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a munkavégzés a járművek és a gya-
logosok biztonságát ne veszélyeztesse, ás a forgalmat csak a legszükségesebb mérték-
ben zavarja. Amennyiben a munkaterület az úttestre is kiterjed, a gépjárművezetők figyel-
meztetésére a megfelelő helyen jelzőtáblát kell elhelyezni. A balesetek elkerülése érdeké-
ben a munkaterületet korláttal kell körül venni, amelyet éjszakára sárgán villogó lámpával 
kell kivilágítani. A gyalogjárókat biztonságosan kell megépíteni (korlátos hidak, provizórikus 
hidak). Közúton végzett munkák esetében az ÚT 2-1.119:2010 és a 3/2001 KöViM rende-
letek előírásai betartandók. Közúton vagy útpadkán végzendő munkák esetén a dolgozók 
fényvisszaverős közúti védőmellényt kötelesek viselni. 
 
 

Budapest, 2020. május 21. 

 

                                                                                                      
               ………………………….. 

 tervező: Czapek Zsolt 

 nyilvántartási szám: 01-8755 
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3. MUNKA-, KÖRNYEZET- ÉS TŰZVÉDELMI FEJEZET 

 
3.1.1 Munkavédelmi tervfejezet 
 
Az építéshez, szereléshez, méréshez csak a technológiai előírásokban rendszeresített 
eszközöket, gépeket szabad használni. 
 
Az építési munkákhoz az előírt egyéni védőeszközöket és felszereléseket kötelező 
használni. Ezeknek hiányában munka nem végezhető. 
 
Az építési területen keletkező hulladékot, műanyaghulladékot és egyéb hulladékot össze 
kell gyűjteni, és a munka befejeztével el kell szállítani. 
 
Az építéshez alkalmazott távközlési építési anyagok az emberi szervezetre és a környe-
zetre káros hatást nem fejtenek ki! 
 
Az építés során alkalmazott szállító és munkagépek üzemeltetéséhez használt üzem-
anyagok és kenőanyagok a környező talajba és élővízbe nem juthatnak be, mivel azok a 
környezetet károsítják. A fáradt olajat gyűjtőhelyen, pl. benzinkutaknál kell leadni. 
 
Egyedül nem lehet munkát végezni! 
- távközlési alépítményben 
-  légkábel hálózaton 
 
SZÁLBA VAGY NYITOTT CSATLAKOZÓBA A SZÁL TENGELYÉNEK IRÁNYÁBA NE 
NÉZZENEK! 
 
Alapvető gondosság a szálak kezelésében: 
Minden szálvéget, illetve leesett száldarabot gondosan el kell távolítani a munkaterület-
ről és egy hulladékgyűjtőbe kell tenni. Szálvégek tárolására ideális megoldás egy kis 
kartondoboz, vagy plasztikzacskó, amelyet nyitott állapotban a munkapad oldalára ra-
gasztunk.  
 
Fényvezető szál hegesztésénél a hegesztőkészülék kezelését pontosan be kell tartani. 
Fényvezető szál mérésénél NEM LÁTHATÓ fény lép ki, amely az emberi szemre és bőr-
felületre veszélyes lehet. Biztonsági távolság szem esetén legalább 100 mm, bőr esetén 
10 mm. 

A közcsatornát a vonatkozó jogszabályi besorolás alapján kiemelten veszélyes 

üzemként kell figyelembe venni. A rendellenes csatornahasználat kockázata a tűz, - 

és robbanásveszély és, illetve különböző vegyi jellegű szennyeződések miatt a köz-

csatorna Tűzveszélyességi osztálya „B". 
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A csatornahálózat üzemszerűen vizes, marópárás közegnek minősül, azonban a 

szennyvíz szerves anyagának bomlása során keletkező biogáz (metán) jelenlétével 

számolnunk kell, ez a csatornaszelvény kevésbé átszelőzött robbanóképes elegyet 

alkothat. A normális üzemi körülményektől eltérően a csatornahálózatban bármilyen 

tűzveszélyes, robbanásveszélyes anyag megjelenhet. 

A közcsatorna üzemeltetésének veszélyére tekintettel az alábbi fontosabb rendsza-

bályok betartása szükséges. 

1) Nyitott csatorna 5 méteres körzetében és a csatornában nyílt láng és a dohány-

zás tilos! 

Munkavégzésre alkalmatlan (pl. ittas) dolgozó a munkaterületen (felszínen és csa-

tornában) nem tartózkodhat. 

A zárt csatorna szelvényben szikraképződéssel járó munka nem végezhető, az 

elektromos szerelvények kizárólag robbanás-biztos kivitelűek lehetnek. 

2) A Vállalkozó munkavállalóinak csatornában dolgozni: 

csak a Vállalkozó foglalkozás és egészségügyi orvosa által megállapított alkalmas-

sági vizsgálat és védőoltással való ellátást követően lehet. Előzetesen a Vállalkozó 

Munkavédelmi és Technológiai Osztályán az érintett dolgozóknak tűz, és munkavé-

delmi oktatáson kell részt venniük és az elsajátított tudnivalókból vizsgázniuk kell. 

A munkavégzés jellegének, körülményeinek változása szerint közbenső oktatáson is 

részt kell venniük, de legalább félévenként. 

A csatornában az optikai kábel szerelését és javítását a Megrendelő üzleti partnere-

ként végző vállalkozás munkavállalóinak a Vállalkozó munkavállalóira vonatkozó 

követelményekkel egyenértékű egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi megfe-

lelőségét Megrendelő köteles biztosítani. 

3) A csatornában használt védőeszközöknek és munkaeszközöknek egyenérté-

kűeknek kell lenniük a Vállalkozónál alkalmazottakkal. 

4) A csatornában, mint kiemelten veszélyes üzemben a munkavégzés személyi 

feltételei a Vállalkozó vonatkozó szabályzatában rögzített. Ennek megfelelően ide-

gen személy (műszaki ellenőr, látogató, kivitelező) csak az oda beosztott dolgozók 

felügyelete mellett ereszkedhet le, illetve végezhet munkát. 

5) Csatornában történő munkavégzés és leszállás előtt szellőztetés és légtér-

vizsgálat kötelező. Az OTSZ szerint a csatornában történő tevékenység időtartama 

alatt a légállapotok folyamatos műszeres ellenőrzése szükséges. Riasztás esetén a 

csatornát, annak műtárgyát az ott tartózkodók azonnal kötelesek elhagyni. 

6) A közcsatorna felszíni megközelíthetőségénél a közúti munkavégzésre, illet-

ve ott tartózkodásra a KRESZ-ben és az egyéb vonatkozó előírásokban foglaltak kö-

telező érvényűek (kúpozás, forgalomterelés, táblázás, lámpázás stb.). A közúton a 

körülhatárolt munkaterületet csak nagy elővigyázatossággal lehet elhagyni. 
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7) A kivitelezés során a csatornában csak olyan technológia alkalmazható, 

amelynél figyelembe vették: a munkavédelmi, tűzvédelmi előírásokat és a munka-

végzés teljes biztonságát. 

A technológia változtatását előzetesen egyeztetni szükséges a Hálózatüzemeltetési 

Igazgatósággal.. 

8) A csatornában bekövetkezett munkabaleset esetén az idegen cég dolgozóját 

ért baleset bejelentése az illető cég kötelezettsége, a baleset kivizsgálását az illető 

cég és a Vállalkozó együttesen végzi. Vállalkozó dolgozója esetén a vonatkozó vál-

lalati előírások szerint kell eljárni. 

9) Felelősség:  

A csatornában dolgozók testi épségéért, a felszíni és csatorna szelvényében történő 

biztonságos munkavégzésért, a munka- és védőeszközök megfelelőségéért, hasz-

nálatáért, a Vállalkozó előírásainak, követelményeinek betartásáért a Felek mű-

szakvezetői és a dolgozói egyetemlegesen felelősek. 

A légtér előzetes, - és folyamatos vizsgálatáért, a csatornában lévők riasztásáért, 

szükség szerinti mentéséért a Vállalkozó csatorna szelvényben felügyelő dolgozói a 

felelősek. 

10) A munkavédelmi hiányosságok, szabálytalanságok esetén a munkavédelmi 

osztályvezető jogosult elrendelni a kivitelezés leállítását, a csatornában tartózkodás 

felfüggesztését. 

3.1.2  Szállítási és tárolási előírások 

 
Szerelési anyagok, szóródó anyagok szállítására – fix platós gépkocsi. 
A szerelési anyagokat és a szóródó anyagokat zárt helyen, a kábeleket, PVC csöveket 
szabadtéri tárolóban kell tárolni. 
 
A tűz- és robbanásveszélyes anyagokat / mint pld. üzemanyagok / külön tárolóban kell 
tárolni. A tároló helyet a benne tárolt anyagok tűzveszélyességének megfelelően kell ki-
alakítani. 
 
Munkahelyre szállításnál a közúti forgalomnak nem jelenthetnek akadályt, és a munka-
helyen is úgy kell tárolni azokat, hogy balesetet ne okozzanak. 

Kábeldobok szállítása és elhelyezése 

A kábeldobok rakodásánál darut vagy rámpát kell igénybe venni. 

A dob tengelyfuratán acéltengelyt kell átdugni és a dobot a tengelyen átvetett acélhuzal-
lal kell felhúzni, illetve leereszteni. 

A dobot mind felhúzásnál, mind leeresztésnél biztosítani kell visszagördülés, illetve 
megszaladás ellen. 
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A kábel csörlővel történő behúzása esetén gondoskodni kell arról, hogy a csörlő el ne 
mozduljon. Elcsúszás ellen a csörlőt ki kell támasztani. 

A géptől és a tehertől biztos távolságra kell tartózkodniuk a munkákban részt vevőknek. 

3.1.3 A munkavégzés személyi feltételei 

Munkát csak a MUNKAVÉDELMI ISMERETEKET ELSAJÁTÍTOTT dolgozó végezhet. 
 
A munkáltatónak be kell tartani és tartatni az 1993. Évi XCIII. TV-ben meghatározott 
munkavédelmi szabályokat. 
Az építés során keletkező hulladékot össze kell gyűjteni, és azt szeméttárolóba, vagy ha 
az tovább felhasználható, hulladék gyűjtőhelyre kell elszállítani. 

3.2. TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET 

 
A kivitelezés során a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályza-
tának a kivitelezésre vonatkozó részeinek maradéktalan betartatása és ismertetése a ki-
vitelező feladata. 
Mindenféle tűz és robbanásveszélyes anyagot tárolni és szállítani csak az ide vonatkozó 
biztonsági előírások betartása mellett szabad. 
Zárt térben tűz és robbanásveszélyes anyaggal történő munkavégzés esetén a folyama-
tos szellőzést biztosítani kell. 
Munkahelyen, telephelyen a tárolt éghető anyagoknak megfelelő alapanyagú (széndi-
oxid, víz, homok, poroltó, halonnal oltó) tűzoltó felszerelést kell elhelyezni. 
A dolgozókat rendszeres tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást csak tűzvé-
delmi vizsgával rendelkező dolgozó végezheti. 

Tűzesetet utólag is jelenteni kell!     
 

 

Budapest, 2020. május 21.                    

 

 

 

 

 

                                                       

        

                       
               ………………………….. 

 tervező: Czapek Zsolt 

 nyilvántartási szám: 01-8755 
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4. VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, JOGSZABÁLYOK ÉS 
RENDELETEK JEGYZÉKE 

 

Tervezésnél és kivitelezésnél az alábbi szabványokat kell betartani: 

  

MSZ EN 50083-1 MSZ EN 50083-1/A1; MSZ EN 50083-1/A2  Biztonsági követelmények 

MSZ EN 50083-2 Berendezések elektromágneses összeférhetősége  

MSZ EN 50083-3 Koaxiális hálózatok aktív szélessávú elemei 

MSZ EN 50083-4 Koaxiális hálózatok passzív szélessávú elemei 

MSZ EN 50083-5 Fejállomás 

MSZ EN 50083-6 Fényvezetős berendezések 

MSZ EN 50083-7 MSZ EN 50083-7/A1 Rendszerjellemzők 

MSZ EN 50083-8 Kábelhálózatok elektromágneses összeférhetősége 

MSZ EN 50083-9 CATV/SMATV fejállomások interfészei és hasonló professzionális   

       berendezések DVB/MPEG-2 szállítási adatfolyamathoz 

MSZ EN 50083-10 A viszirányú rendszerjellemzői 

  
1994. évi XLVIII.törvény „a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról” 

34/1995. (IV. 5.) Kormány rendelet „a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgálta-

tásáról szóló 1994. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról” 

1993. évi XCIII. számú többször módosított törvény „a munkavédelemről” 

1995. évi LIII. törvény „A környezet védelmének általános szabályairól” 

2001. évi XL. törvény „a hírközlésről” 

29/1999. (X.6.) KHVM rendelet „a távközlési építmények engedélyeztetéséről, és ellenőrzésé-

ről” 

MSZ 1585 szabvány „Erősáramú üzemi szabályzat” 

MSZ EN 50110-1 „Villamos berendezések üzemeltetése” 

MSZ 151-5 „Erősáramú szabadvezeték” „Megközelítések és keresztezések”,  

MSZ 151-6MSZ „Erősáramú szabadvezeték” „Vezetékes távközlési berendezés megközelítése 

és keresztezése” 

MSZ 2364  vonatkozó fejezete „Érintésvédelmi szabályzat” 

11/1984.(VIII. 22.) IpM rendelet „a villamosmű biztonsági övezetéről” 

11/1985.(XI.30.) IpM rendelet melléklete „A közvilágítási szabályzat” 

8/2001 (III.30.) GM rendelete „A villamosművek műszaki biztonsági követelményei szabály-

zat” 

 

A Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyve 

 

MSZ 447:1998 
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Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakoztatás 

MSZ 447:1998/1M:2002 

Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakozás 

MSZ HD 60364-7-704:2007:  

Építési és bontási területek villamos berendezései. 

MSZ 2364-2002: 

Nemzetközi elektrotechnikai szótár, fogalom meghatározás. 

MSZ 1600 sorozat: Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű 

erősáramú villamos berendezések számára. 

MSZ 1600-1:1977+M:1981: általános előírások. 

MSZ 1600-7:1981: szabad terek. 

MSZ 1600-14:1983: közterület. 

MSZ 2364-470:2002: 

Védelmi módok alkalmazása, általános előírások, áramütés elleni védelmi módok. 

MSZ 2364-473:1994:  

Túláram védelem alkalmazása. 

MSZ HD 60364-5-534:2009 

Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése, leválasztás, kapcsolás és vezérlés, túlfeszültség-

védelmi eszközök. 

MSZ HD 60364-4-443:2007: 

Légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem. 

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

Fogalom meghatározások 

MSZ 7487-2:1980 

Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszint alatt 

MSZ 7487-3:1980 

Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszint felett 

MSZ 17016:1998 

Vezetékes távközlő összeköttetések védelme légköri túlfeszültségek ellen 

MSZ 13200-1:1973 

Távközlési összeköttetések védelme nagyfeszültségű hálózat káros hatásai 

ellen. A befolyásolás fogalmai és megengedett értékei 

MSZ 13200-2:1975 

Távközlési összeköttetések védelme nagyfeszültségű hálózat káros hatásai 

ellen. Számítási és mérési módszerek 

MSZ 13207:2000 

0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek kiválasztása, fektetése 

és terhelhetősége. 

MSZ EN 300 429:1999 

Digitális video műsor szórás (DVB). Kábeles rendszerek keretszerkezete, csatornakódolása 

és modulációja 

MSZ EN 50201:2002 

A DVB-IRD integrált dekóder illesztőegységei 

MSZ EN 60617-9:2000 
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Villamos rajzjelek. 9. rész: Hírközlés: Kapcsolókészülékek és perifériás berendezések 

(IEC 60617-9:1996) 

MSZ EN 60617-10:2000 

Villamos rajzjelek. 10. rész: Hírközlés: Adatátvitel (IEC 60617-10:1996) 

MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 

Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei 

(ISO/IEC 17025:1999) 

 
Továbbá: 

 

MSZ 151/1-1-:2000 

MSZ 151-3,4 

MSZ 172/3 

MSZ 1585 

122/2004. (X.15.) GKM rendelet a „Villamos biztonsági övezetéről”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. május 21. 

                                                                                                            
               ………………………….. 

 tervező: Czapek Zsolt 

 nyilvántartási szám: 01-8755 
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5.  KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

Optikai kábelezés általános előírásai 

 

1. Beépítés előtt a Megrendelő által átadott optikai kábeleket ellenőrizni kell a Kivitelezőnek. 

Beltéri felhasználáshoz a PE-védőköpenyes kábelt tilos használni, csak PVC-köpenyes 

konstrukció alkalmazás megengedett. Az ellenőrzés elmulasztásából adódó károkért Kivite-

lező a felelős.  

 

2. Szállítás csak fix platós gépjárművel, vagy kábeldob szállítóval történhet.  

A kábeldob fel, illetve lehelyezése rámpával, vagy daruval történhet.  

A kábelek telepítése 0 és +50C hőmérséklet tartományban történhet.  

Kivételes esetben, a műszaki ellenőr engedélyével, hideg időben (+0 C és -5 C között) a 

kábel előmelegíthető, telepíthető.  

0 C és -5 C közötti hőmérséklettartományban a kábelek telepítése előtt az optikai kábelt 

(kábeldobot) a felhasználás előtt legalább 16 órát, legalább 20 C belső hőmérsékletű fűtött 

helységben kell tartani, annak érdekében, hogy az, teljes keresztmetszetében átmelegedjen. 

Az előmelegített kábeldob ezt követően hozzávetőlegesen - 5C külső hőmérsékletig, folya-

matos beépítés mellett 8 órán keresztül felhasználható mind léges, mind alépítményes telepí-

tésre. 

Az optikai szálak hegesztését 0 C feletti hőmérsékletű térben (gépkocsiban) kell végezni.  

A kábelek kezelése, telepítése során elkerülendő a kábel megtörését, behorpadását, gyűrődé-

sét, csavarodását vagy bármilyen sérülését okozó mechanikai hatás.  

A kábeldobokat görgetni csak a felcsévélés irányával megegyező irányban szabad. 

Kábel-lefejtése a kiindulási pontnál (első oszlop, vagy megszakító létesítmény) elhelyezett 

emelt dobról forgatással lehetséges, lehurkolás tilos.  

A optikai kábelt toló igénybevételnek nem tehető ki, csak emberi erővel húzásra vehető 

igénybe. A szerelés során az adott kábeltípusra vonatkozó legnagyobb húzóerő túllépése ti-

los.  

 

3. Optikai kábel legkisebb megengedett hajlítási sugara: 35 cm, hurokátmérő min. 70 cm. Az 

adott kábelre előírt hajlítási sugárnál kisebb sugárral a kábelt meghajlítani tilos.  

 

4. Kötéshelyen kábelenként 20-20 m legyen felhurkolva, szekrényfalra, vagy tartószerkezetre 

rögzítve.  

 

5. Kifejtésnél a jelenleg meg nem kötött szálakat a kötődobozban a szokásos hosszban, későbbi 

kötéshez feltekerve kell hagyni.   

 

6. 

 A Vállalkozó köteles a maradék kábelfelhasználást optimalizálni. Az adott helyre szükséges 

szálszám és hosszúság ismeretében kell a megfelelő maradék mennyiséget tartalmazó dobot 

kiválasztani. 
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7. Megszakító létesítményben a „FÉNYVEZETŐ”, „LÉZERVESZÉLY” feliratozást el kell he-

lyezni. 

 

8 A megszakítókban a kábelek ne keresztezzék egymást. Ennek az előírásnak megfelelően az 

alsó csőpozícióból érkező optikai kábelek legalul futnak át a megszakítókon.  

 

9. Kötést alépítményi szekrényben vagy 0,4kV oszlopon tartaléktartó mechanikában felcsévélve 

kell elhelyezni. Légkábeles hálózaton a tartaléktartó kialakítását, méretét, oszloprögzítés 

módját áramszolgáltatóval előzetesen egyeztetni, elfogadtatni kell. Fémes tartaléktartót nul-

lázni kell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. május 21. 

                   
               ………………………….. 

 tervező: Czapek Zsolt 

 nyilvántartási szám: 01-8755 
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6. A KIVITELEZŐ KÖTELESSÉGEI 

 
 
• A munka előkészítésére, az engedélyek beszerzésére, a közművek egyeztetésére 

vonatkozóan a műszaki leírás foglalt előírásokat betartani. 

• A meglévő és a terv szerint kialakítandó körzethatárok és szakaszhatárok helyét az 
üzemeltetővel egyeztetni kell. 

• A kivitelezés megkezdése előtt a burkolat és zöldterület bontási munkákra az enge-
délyt a területileg illetékes Polgármesteri Hivataltól meg kell kérni. 

• A tervben szereplő egyeztetési jegyzőkönyvekben előírt feltételeket előírásokat be 
kell tartani. 

• A kivitelezés megkezdése előtt az egyeztetési jegyzőkönyvekben előírt következő 
üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni: - 

• A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

• A munkaterületen: fejlesztési, ill. kivitelezési munkákról nincs tudomásunk, amely a 
tervezési és kivitelezési időtartamára esik. 

• A kivitelezés és üzembe helyezés során be kell tartani a Munkavédelmi Szabályzat és 
a vonatkozó szabványok előírásait. 

• Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések 
szabályos megkérésére és végrehajtására. 

• A szükséges feszültségmentesítések idejét az illetékes áramszolgáltatói egységgel 
kell egyeztetni, majd megkérni. 

• A kivitelezés megkezdéséről és a feszültségmentesítések várható időtartamáról az 
érintett lakosságot tájékoztatni, az intézményeket értesíteni kell. 

• A kivitelezés ideje alatt biztosítani kell, hogy az energia ellátás kimaradása minimális 
legyen. 

• A vezeték tervezett nyomvonalával egyeztetni kell a párhuzamosan haladó és keresz-
tező közművek, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után, ha szükséges, a 
nyomvonalon kutatógödröket kell kiásni, és további pontosítással kell meghatározni a 
közművek tényleges helyzetét. 

• Ha a munkavégzés során idegen illetve saját közmű megsérül, arról annak üzemelte-
tőjét haladéktalanul értesíteni kell. 

• A munkálatok ideje alatt az utakon biztosítani kell a közlekedés zavartalanságát. 

• Utak mellett végzett hálózatépítés időtartama alatt sebességkorlátozó táblákkal kell 
az érintett szakaszon a közlekedés és a munkavégzők biztonságát szavatolni kell. 

• A közvilágítási és kommunális hálózatok érintésvédelmét a nullázási vázlatok szerint 
kell kialakítani. 

• Üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet és biztosító értékeket. 
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• Az építés során, munkaterület elhagyása előtt és a kivitelezés befejeztével az igény-
bevett járdát, zöld-, magán- és közterületet az eredeti állapotnak megfelelően helyre 
kell állítani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szállítani. 

• A meglévő közművek közelében 2-2 m-es távolságon belül csak kézi földmunka vé-
gezhető. 

• A ténylegesen elkészített állapotot feltüntető tervet (átadási dokumentáció) elkészíte-
ni, amit az illetékes műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni. 

• A befejezésről, illetve a műszaki átadás-átvétel időpontjáról a tervezőt értesíteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        
               ………………………….. 

 tervező: Czapek Zsolt 

Budapest, 2020. május 21. nyilvántartási szám: 01-8755 
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7. FORGALOMTECHNIKAI TERV 
 

A munkavégzés során biztosítani kell mind a gyalogos, mind a járműforgalom zavarta-
lanságát. A balesetmentesség biztosítása érdekében a balesetvédelmi és óvórendsza-
bályok, továbbá a KRESZ szabályai szigorúan betartandók. 

A nyitott aknákat, szekrényeket - a balesetek elkerülése érdekében - biztonságos véde-
lemmel kell ellátni. Az elhelyezett védőkorlátokat csak a munkavégzés befejezése után 
szabad eltávolítani. 

Azoknak az aknáknak, szekrényeknek a nyitásánál, amelyek az úttesten helyezkednek 
el, gondoskodni kell megfelelő jelzéséről, a KRESZ előírásainak megfelelő jelzőtáblák 
elhelyezéséről.A közterületen végzendő építési munkák megkezdése előtt szükséges a 
munka alá vett terület biztonságos elzárása. 

Az elzárást csak kifogástalan állapotban lévő útelzáró és jelzőberendezésekkel, jelző-
táblákkal szabad végezni. 

A munkavégzés során kitermelt földet, törmeléket úgy kell elhelyezni, hogy a balesetet 
ne okozhasson. Gondoskodni kell a bontott anyagok folyamatos elszállításáról. 

Az elkorlátozást 1 m magasságban, piros-fehér színű korlátlécekkel, vagy terelőfüzérrel 
kell kialakítani. A korlátállványokat feldőlés ellen biztosítani kell. 

A hosszanti elkorlátozást a két végén merőleges irányban le kell zárni. 

Éjszaka és rossz látási viszonyok között sárga fényű, villamos üzemű jelzőlámpát kell 
használni a közúti elkorlátozás jelzésére. 

A szükséges jelzőtáblákat, a helyszínrajzoknak megfelelően kell elhelyezni. Úttesten, 
(padkán) ill. járdán történő elhelyezés esetén a táblák alsó széle az úttest (járda) síkja 
felett 2,0-2,5 m., úttest felöli széle, az úttest szélétől, 0,5-1,5 m., járdán történő elhelye-
zés esetén, a járda szélétől 0,25-2,3 m.-re legyen. 

A kivitelezési munkálatok a közút használatát akadályozhatják rövid időre, ezért erről az 
illetékest az átfúrás megkezdése előtt egy héttel tájékoztatni kell. 

A burkolatbontást engedélyező hatóság előírásait a munkák megkezdése előtt át kell ta-
nulmányozni.  

Budapest, 2020. május 21. 
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8. CSATOLT RAJZOK 

 
 
A-NYV-ATN   Budapest XI. ker. CanalCom hálózaztfejlesztés  átnézeti rajz 
A-NYV-01  Budapest XI. ker. CanalCom hálózaztfejlesztés  helyszínrajz-1 
A-NYV-02  Budapest XI. ker. CanalCom hálózaztfejlesztés  helyszínrajz-2 
A-NYV-03  Budapest XI. ker. CanalCom hálózaztfejlesztés  helyszínrajz-3 
A-NYV-04  Budapest XI. ker. CanalCom hálózaztfejlesztés  helyszínrajz-4 
A-NYV-05  Budapest XI. ker. CanalCom hálózaztfejlesztés  helyszínrajz-5 
U-002   Budapest XI. ker. CanalCom hálózaztfejlesztés  keresztezési rajz-1 
U-003   Budapest XI. ker. CanalCom hálózaztfejlesztés  keresztezési rajz-2 

 

 


