
 
 
 

Budapest XI. Üröm utca 1613/15, 1613/14, 1613/13, 1613/6, 1613/7 és 1613/8 hrsz. szám alatti ingatlanok  
villamosenergia-ellátása 

Nyomvonal-kijelölési dokumentáció 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 1. pontja szerint 

1.1. A létesítendő hálózat (vezeték) 

megnevezése: 

Budapest XI. Üröm utca 1613/15, 1613/14, 1613/13, 

1613/6, 1613/7 és 1613/8 hrsz. szám alatti ingatlanok 

villamosenergia-ellátása 

1.2. Az engedélyes neve, címe: ELMŰ Hálózati Kft. 

 1132 Budapest, Váci út 72-74. 

A tervező neve, címe és tervezői 

jogosultságának megjelölése: Gál Zoltán 

 

ELMŰ Hálózati Kft. Üzemviteli Osztály, Tervező Üzem 

1044 Budapest, Megyeri út 118., II. em. 217. 

 13-14343; EN-VI, V 

1.3. A beruházás rendeltetése:  Hálózatfejlesztés 

költség-előirányzata: Később kerül meghatározásra 

1.4. Műszaki leírás 

Budapest XI. Üröm utca 1613/15, 1613/14, 1613/13, 1613/6, 1613/7 és 1613/8 hrsz. szám alatti 

ingatlanok villamosenergia-ellátása a Facsemete utca – Üröm utca kereszteződésében található az 

NYRV_CS-18385 rajzon CS1 jelölésű elosztószekrényt nagyobbra kell cserélni és át kell terhelni az 

53772/10 számú BHTR állomásra. Onnan a Deáki utcai M2 jelölésű utolsó elosztószekrényig kell a 

tervezett NAYY-J 4x240 mm2 típusú közcélú földkábelt kifektetni. Az újonnan kialakított közcélú 

hálózatról a 1613/15, 1613/14, 1613/13, 1613/6, 1613/7 és 1613/8 hrsz. szám alatti ingatlanok 

elláthatóak.  

A kábelek védelmére NH-2 méretű 250 A névleges kioldási értékű biztosító betéteket kell alkalmazni 

(3 db). 

A kábelt 0,6 m mélyen kell fektetni. Közműkeresztezéseknél, gépkocsibejáróknál, illetve a 

nyomvonalrajzon jelzett helyeken védőcsőben kell vezetni – KPE 160 mm átmérőjű védőcsövet kell 

alkalmazni, így teljesíthető az MSZ 13207 4.5.2.-es pontja szerinti feltétel. A fúrással érintett szakasz 

kivételével a teljes nyomvonalon műanyag figyelmeztető szalag alkalmazása szükséges. 

  



 
 
 

Budapest XI. Üröm utca 1613/15, 1613/14, 1613/13, 1613/6, 1613/7 és 1613/8 hrsz. szám alatti ingatlanok  
villamosenergia-ellátása 

1.4.1. A hálózat (vezeték) adatai: 

Üzemi feszültség: 400 V 

Nyomvonalhossz:  154,2 m 

Vezetők száma, keresztmetszete, 

anyaga, elrendezése: 4x240 mm2; NAYY-J SM 

1.4.2. A nyomvonal leírása az érintett közigazgatási 

területek és helyrajzi számok megjelölésével: 

Budapest XI. 1654/8 hrsz. 

Budapest XI. 1581 hrsz. 

Budapest XI. 1613/11 hrsz.  

Budapest XI. 1613/25 hrsz. 

1.5. Átnézeti helyszínrajz (térkép) a tervezési terület megjelölésével 

 

 

Rajzjegyzék  - 1.6. és 1.7. pontoknak megfelelően 

NYRV_CS-18385 

KSZ_CS-18385 

Tervezett földkábel, helyszínrajz 1:500 

Keresztszelvény 1:100  

  

Tervezési terület 



 
 
 

Budapest XI. Üröm utca 1613/15, 1613/14, 1613/13, 1613/6, 1613/7 és 1613/8 hrsz. szám alatti ingatlanok  
villamosenergia-ellátása 

Tervezői nyilatkozat 

 

Alulírottak, mint az alábbi nyomvonal-kijelölési dokumentáció tervezői kijelentjük, hogy az 

általunk tervezett 

„Budapest XI. Üröm utca 1613/15, 1613/14, 1613/13, 1613/6, 1613/7 és 1613/8 hrsz. szám 

alatti ingatlanok  villamosenergia-ellátása” 

 című és  

CS-18385 

munkaszámú műszaki tervdokumentáció a munkavédelemre, tűzvédelemre, 

környezetvédelemre, természetvédelemre, műemlékvédelemre és az épített környezet 

védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott követelmények betartásával 

készült. A tervezett műszaki megoldások eleget tesznek a vonatkozó hatályos 

jogszabályoknak, szabványoknak, típusterveknek és üzemeltetői előírásoknak, azoktól való 

eltérés nem vált szükségessé.  

Budapest, 2020. július 

 

 

 

 

Árvay Ádám 
Tervező 

 

 

Gál Zoltán 
Felelős tervező 

   Kamarai szám: 13-14343 
 

 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum HOLLÓ
MARIANNA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.07.22. 11.02.03


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: SMIGOL MARIANNA
Születési hely: ÓZD
Születési dátum: 1968.09.16.
Anyja neve: SZEREDI ERZSÉBET


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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