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1.1. A tervvel kapcsolatos általános adatok: 
Építtető neve és címe:  
  Budaörs Város Önkormányzata 
 2040 Budaörs, Szabadság út 134 

Felelős tervező neve és címe:  
 Tetra-Com Kft. Tanácsadó és Mérnöki Iroda  
 1083 Budapest, Práter utca 29/a. 

Üzemeltető, engedélyes neve és címe:  
 Invitech ICT Services Kft.  
  2040 Budaörs, Edison u. 4. 
 
1.2. A beruházás áttekintő ismertetése: 
Előzmények 
A Budaörsi Önkormányzat beruházásában Budapest és Budaörs határán, az Alsóhatár és a 
Felsőhatár utcáknál körforgalmi csomópont létesül. A kiviteli tervhez szorosan kapcsolódó 
útépítés tervezője a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi utca 5.) 

A beruházás során tervezett különböző útépítési, közműépítési munkák érintik az Invitech ICT 
Services Kft. meglévő, üzemelő távközlési hálózatát. Az érintett alépítmény- és kábelhálózatot 
az útépítést megelőzően szükségszerűen át kell alakítani, ki kell váltani, illetve szabványosítani 
kell oly módon, hogy az a tervezett felszíni kialakításnak megfeleljen. Beruházó a tervezett 
létesítmény megépítéséről az Invitech ICT Services Kft.-vel megállapodást köt. A 
generáltervező megbízta a Tetra-Com Kft.-t az optikai hálózat kiváltásának ügyintézésével, 
a kiviteli terv elkészítésével. 

A tervező a körforgalom építésével kapcsolatos optikai hálózatkiváltás igényét az Invitech ICT 
Services Kft. felé bejelentette. A tervezett átalakítások miatt megkereste az üzemeltetőt, ahol 
egyeztetési jegyzőkönyv került felvételre, melyben a kiviteli terv műszaki követelményei 
kerültek meghatározására. 

Tervezési feladat: 
A kiviteli tervrajzokat a megbízó által rendelkezésünkre bocsátott tervek, valamint az érintett 
alépítmény helyszíni felmérése alapján készítettük. Tervezési feladat az Invitech ICT Services 
Kft. tárgyban jelzett, az útépítéssel érintett optikai hálózatának szükségszerinti átépítése, 
kiváltása.  
 
1.3. Általános rendelkezések: 

 Jelen tervdokumentáció jóváhagyásától számított egy évig érvényes, ezt követően a terv 
csak műszaki felülvizsgálat után valósítható meg.                                                                                            

 A terv megváltoztatásához a tervező, a beruházó és az üzemeltető együttes hozzájárulása 
szükséges. 

 A munkálatok végzésénél kizárólag szabványos és ellenőrzötten hibátlan anyagok 
használhatok fel. 

 A kivitelezés során – amennyiben a tervhez képest változás történik a nyomvonalban – 
azt a terven jelölni és indokolni szükséges. 

 A munkálatok végzésénél a munka- és balesetvédelmi rendszabályokat be kell tartani. 

 A munkálatokról a kivitelezőnek építési naplót kell vezetnie, amelyben a műszaki ellenőr 
az észrevételi és az ellenőrzések eredményét rendszeresen tartozik bejegyezni. 
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 A munka befejeztével a felépítményről és a kábelhálózatról átadási dokumentációt kell 
készíteni. 

 A meglévő berendezéseket érintő munkáknál kellő szervezéssel biztosítani kell a 
folyamatos üzemét. 

 
1.4.  A tervezési alapadatok ismertetése: 

 A tervezési terület geodéziai alaptérképe 

 Út szegély és műtárgy kontúrok terve 

 A tervezésben résztvevő társtervezők adatszolgáltatása 

 Invitech ICT Services Kft. adatszolgáltatása 

 
1.5. Távközlési hálózat átalakítása: 
1.5.1. Meglévő hálózat: 
A Budaörsi út páratlan oldalán halad Budaörs felől Budapest felé egy 2db M110 csőből álló 
alépítmény, többnyire N2-es típusú műtárgyakkal megszakítva. Az alépítményben jelenleg egy 
8x12 szálas optikai kábel található.  

A tervezett útépítés érinti az Invitech ICT Services Kft. alépítményeit és a benne haladó optikai 
kábeleit. Az alépítmény fektetési mélysége út alatt 1,0méter, azon kívül 0,60méter, így jelenlegi 
geometriája, védelme nem felel meg a tervezett útépítési munkálatoknak.  

A Budaörsi út – Alsóhatár utca – Budapesti út – Felsőhatár utca csomópontban körforgalom 
építését tervezik, mely következtében a meglévő alépítmény egy része úttest alá kerülne, ezért az 
érintett hálózatot még az útépítést megelőzően ki kell váltani. 
 
1.5.2. Tervezett hálózat: 
A tervezett körforgalom építése és környezetének felszíni rendezése során az Állapot felmérési 
és bontási helyszínrajzon M01 jelű meglévő, és T01 jelű tervezett megszakító közötti 
alépítményrész szorul elbontásra. Ezen két megszakító közé az elbontandóval megegyező 
2M110+6LPE32 alépítményt terveztünk új nyomvonalon mely az új aszfalt autóutat a 
legrövidebben, merőlegesen keresztezi. Az új alépítmény szakasz lezárására a meglévő 
alépítmény nyomvonalán új N1-es megszakító létesítmény (T01) beiktatását terveztük.  

A meglévő alépítményben haladó Fve 8x12-es optikai kábel kiváltása a kábelszakasz két végén 
található meglévő kötések közötti teljes szakaszcserével valósul meg. A behúzási rajzon látható  
-036 és -043 jelű megszakítóban találjuk a meglévő kötéseket, melyek között be kell húzni a 
régivel megegyező típusú új optikai kábelt. A kiváltás során a kábelbehúzáshoz szükséges 
tartalék csőnyílás rendelkezésre áll. A bontandó optikai kábel kihúzása, és az alépítmény bontása 
csak a tervezett alépítménybe behúzott új optikai kábelre történő átterhelés megvalósulása után 
lehetséges! Kábelösszevonást nem terveztünk. 

Jelen terv keretében önálló új alépítmény épül! 
A behúzott optikai kábel a kivitelezést követően az Invitech ICT Services Kft. tulajdonába 
kerül. 

A fenti kábelépítések és kábelszerelések üzemszünettel járhatnak, amit lehetőség szerint 
minimalizálni kell!  

A meglévő hálózat nyomvonala mentén középfeszültségű, közvilágítási és hírközlési kábelhálózat 
is található. Az érintett közművektől szükség esetén szakfelügyeletet kell kérni. 
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1.5.3. Optikai kábelekre vonatkozó előírások: 
A kábeleknek ki kell elégíteniük a CCITT G 652 előírásait. 

A kötéshüvelyben a kábeleken száltartalékot kell hagyni, minden kötésnél 1,5 -1,5 m -t, amelyet 
a kazettában kell elhelyezni, úgy, hogy a szálak a lehető legnagyobb hajlítási sugárban 
helyezkedjenek el.  

A szálkötést minden esetben szennyeződésmentes zárt helyiségben, -5 és + 50 C fok között kell 
elvégezni.  

A megszerelt kábelkötést le kell mérni, arról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni.  

A szálkötések átlag csillapítás értéke 0,08 dB, maximális csillapítás értéke 0,15 dB lehet. 

A kötő hüvelyeket minden esetben vízmentesen a technológiának megfelelően le kell zárni.  

A megszerelt kábelkötést le kell mérni, és új kábelszakaszt le kell mérni és mérési jegyzőkönyvet 
kell készíteni. 
 
Egyéb előírások: 
A kivitelezést kizárólag arra jogosult szak-kivitelező végezheti. A kivitelezést a szakterületre 
érvényes felelős műszaki vezetői engedéllyel rendelkező szakembernek kell irányítania.   
 
1.6. Építési technológiák: 
1.6.1. Optikai kábelépítés: 
A tervezett kábeleket a tervezett alépítményen keresztül, majd a meglévő alépítményben lévő 
tartalék csőnyílás terhére kell a meglévő kötések között behúzni, a kötéseknél 15,0-15,0 méter 
tartalékot képezni. A meglévő kötés megbontását, a tervezett kábel bevezetését a meglévő 
kötésbe, az optikai szálak hegesztését valamint a kötések lezárását a kábel üzemeltetője, vagy az 
általa megbízott szakcég végezheti.  

A tervezett kábelek: 
Felhívom a kivitelező figyelmét, hogy az utasításokban előírt hajlítási sugarat mind a kábelek, 
mind a csövek tekintetében tartsa be.  

Az LPE csövek túlnyomás alá helyezését a behúzás előtt el kell végezni. Csak hibamentes LPE cső 
fektethető le/húzható be. A fényvezető kábel kiváltása során az érvényben lévő utasításokat kell 
figyelembe venni: 
A terv szerinti munka során fokozott gondossággal kell eljárni, figyelemmel a fényvezető kábelre 
és a LÉZERVESZÉLYRE. 
Az optikai kábel átkötése után - tekintettel az üvegszál által okozható balesetekre - a környezet 
védelme, ill. a balesetek elkerülése végett, az üzemviteli tartalékcső biztosítása végett az eredeti 
optikai kábelt ki kell termelni a tervezett kötések között.   
 
1.6.2. Átviteltechnika 
A munkák megkezdését megelőzően a kábel elektromos paramétereit le kell mérni, azzal 
egyidejűleg a szükséges átviteltechnikai előméréseket is el kell végezni. A mérési munkákat a 
beruházónak/kivitelezőnek kell megrendelni a kötésszerelési és az áramkörpótlási munkákkal 
egyidejűleg az Invitech Kft.-től. 

Az átkötési munkákat az alábbiak szerint célszerű elvégezni: 
a./ Ha pótlási lehetőség más nyomvonalra nincs, akkor: 
     - az átkötést pászmánként /szálpáranként/ kell elvégezni /mérés, kötés, mérés/ 
     - a pászmák /szálpárak/ átkötése ill. mérése után az üzemelő rendszert az eredeti helyre 
        vissza kell pótolni 
     - a kábel elektromos paraméterét a kábel átkötése után ismételten le kell mérni 
     - amennyiben a mérési eredmények alapján a kötéscsillapítás az előírtnál nagyobb, a hibát 
       azonnal korrigálni kell. 
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b./ Ha a pótlási lehetőség van más nyomvonalra és a kábel teljesen leüríthető, akkor: 
     - lepótlás más nyomvonalra,    
     - kábel előmérése, (az előző kábel mérési jegyzőkönyv eredménye elfogadott)      
     - kábel átkötése, 
     - kábel utómérése, 
     - visszapótlás eredeti nyomvonalra.  
 
1.6.3. Csillapítás kiosztás 
A kötések száma az eredetihez képest nem változik. Az optikai összeköttetésben változás nem 
terveztünk, ezért az optikai jellemzők változatlannak tekintendők. A kiviteli terv költségvetése a 
távközlési szakfelügyeletet, a digitális törzskönyv módosítását tartalmazza.  

A beépítésre kerülő kábel típusának illeszkednie kell a meglévő kábelhez, ezért azt az eredetitől 
eltérő szerkezet esetén az Invitech-vel egyeztetni kell.  

A kábelnyomvonal nyílt árkos geodéziai bemérését és sávtérképét a megvalósulásnak 
megfelelően el kell készíttetni és a műszaki átadás – átvételi dokumentációkkal együtt az 
üzemeltetőnek át kell adni. A dokumentációk alapján el kell végezni a törzskönyvmódosítást. 
Ezek költségét a költségvetés szintén tartalmazza.  
 
1.6.4. Különleges kikötések: 
A kiviteli tervet 2 példányban az Invitech ICT Services Kft. részére jóváhagyás céljából meg kell 
küldeni. A jóváhagyott kiviteli tervtől eltérni csak a tervező és a hálózat tulajdonos, ill. üzemeltető 
előzetes írásbeli engedélyével lehet. Amennyiben a kivitelezés során valamilyen módosítás 
szükségessé válik, azt a Hírközlési Felügyelettel írásban közölni kell.  

A munkaterület átadásra és a műszaki átadás átvételi eljárásra az érintett hálózattulajdonost, ill. 
üzemeltető képviselőjét meg kell hívni. A kivitelezés során okozott rongálásokért a felelősség a 
kivitelezőt terheli.  

A mérési jegyzőkönyvet, a mérést követően a kivitelező felülvizsgálat céljából 2 napon belül 
átadja az üzemeltető részére, amely minőségügyi tanúsítványt ad ki. A mérésen résztvevők vagy a 
felülvizsgálatot végzők a mérési jegyzőkönyvet kézjegyükkel és írásos véleményükkel látják el. Ez 
a műszaki átadás-átvételi eljárás egyik feltétele.  
 
1.7. Közművek keresztezése, érintettsége: 
A tervezett nyomvonalat a közművek képviselőivel egyeztettük, az egyeztetésről szóló 
jegyzőkönyveket a kiviteli tervhez csatoltuk. A tervezett nyomvonalat érintő észrevételeket a 
helyszínrajzon újból megvizsgáltuk, szükség esetén a módosításokat elvégeztük. 
 
1.7.1. A dokumentációhoz szükséges közmű egyeztetési jegyzőkönyvek vagy pecsétek 
Közmű üzemeltető neve: Címe: 

Fővárosi vízművek Zrt. 1134 Budapest, Váci út 23-27. 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 1134 Budapest, Dózsa György út 154. 

NKM Földgázhálózati Kft. 1081 Budapest, Fiumei út 9-11.  

Elmű-Émász Hálózati Szolgáltató Kft. 1032 Budapest, Kresz Géza utca 3-5. 

Magyar Telekom Nyrt. 1073 Budapest, Dob utca 76-78.  

UPC Magyarország Kft. 1092 Budapest, Kinizsi utca 30-36. 

Invitech Megoldások Zrt. 2040 Budaörs, Edison utca 4. 

MVM Net  Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59. 
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1.7.2. Közműépítés során, közművek keresztezésénél betartandó legfontosabb jogszabályok 
Közművek keresztezésénél és megközelítésénél az MSZ7487 előírásait, a 9004/1982 
(Közl.Ért.16.) KPM-IPM számú közleményben leírtakat, valamint a közmű egyeztetési 
jegyzőkönyvben leírtakat szigorúan be kell tartani. 

A kivitelezés megkezdése előtt a közművek képviselőitől tájékoztatást kell kérni az 
egyeztetésünk óta eltelt időszakban esetleg végzett közműépítésekről, a kivitelezés idejére pedig 
az érintett közműtulajdonosoktól szakfelügyeletet kell kérni. 
 
1.7.3. Építéssel érintett tulajdonosok és üzemeltetők: 
Kiadott engedély: A hozzájárulást kiadó szerv neve és címe: 

Tulajdonosi vagy 
vagyonkezelői hozzájárulás 

Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Főosztály 
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. 

 Budapest XI. ker. Önkormányzat 
1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

Közútkezelői hozzájárulás Budapest Közút Zrt. 
1115 Budapest, Bánk Bán u. 8-12. 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. 

 Budapest XI. ker. Önkormányzat 
1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

Üzemeltető Invitech ICT Services Kft.  
2040 Budaörs, Edison u. 4. 

 
1.8. Építési engedélyezési eljárás: 
A közelmúltban hatályba lépett a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési 
építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági 
eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosításáról.  

A rendelet 18. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: (Építési vagy bontási engedély 
nélkül, továbbá bejelentés nélkül végezhetőek az alábbi építési tevékenységek:)  

"h) jogerős használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező, vagy a 19–20. § szerint 
nyilvántartásba vett elektronikus hírközlő hálózathoz csatlakozó, maximum 100 m hosszúságú 
hálózatrész létesítése."  

A fenti rendelet módosítás alapján építési engedély beszerzése nem szükséges. A kivitelezés a 
beszerzett kezelői és tulajdonosi, valamint közmű engedélyek alapján végezhető, utólagos 
bejelentéssel a tervezett hálózat megépítése jogszerűvé válik. 
 
1.9. Egyéb rendelkezések: 
A munka végrehajtása során a 3/1979. ÉVM. sz. utasítás figyelembevételével a betakarás előtti 
beméréseket el kell végezni. A költségvetés kapcsolatos tételei tartalmazzák a költségfedezetet 
(nem külön tételként.). A nyíltárkos beméréseket digitális térkép felhasználásával, digitálisan 
szükséges elvégezni, amennyiben az beszerzésre került. Tervező az építés során 1. nap 
művezetést ír elő, melynek költségét figyelembe vette. A beruházónak a kivitelezés elvégzése 
után átadás-átvételi eljárást kell tartani. Az eljárásra azokat a szerveket mindig meg kell hívni, 
amelyek a munkaterület átadás-átvételi eljárásra is kaptak meghívót.  

A tervező felhívja a kivitelező figyelmét a műszaki leírás, de különösen a közmű és egyéb 
egyeztetési jegyzőkönyvek előírásaira, azok gondos áttanulmányozására. 
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A hálózatépítést az érvényes technológiák szerint kell végrehajtani, a műszaki leírásban foglaltak 
szerint. A belterületi szakaszokon csak kézi földmunka végezhető, kutatóárkos feltárás után. 
(Közművek helyzete tájékoztató jellegű!) A munkavégzés során be kell tartani az egyeztetési 
jegyzőkönyvben leírtakat. Szükség esetén szakfelügyeletet kell kérni.  

A munkát csak a kiviteli terv jóváhagyását követően lehet megkezdeni. A tervtől eltérni csak a 
tervező előzetes hozzájárulásával és a műszaki ellenőr beleegyezésével lehet. 
  
2. Organizációs tervfejezet: 
 A munka előkészítésére, az engedélyek beszerzésére, a közművek egyeztetésére vonatkozóan 

a jegyzőkönyv, a műszaki leírás és az organizációs fejezet tartalmaz előírásokat. 
 A kivitelezés megkezdése előtt a burkolat és zöldterület bontási munkákra az engedélyt a 

Polgármesteri Hivataltól meg kell kérni. 
 A kábelek létesítése mezőgazdasági nagyüzemi művelésű földterületet nem érint, időleges 

földterület kivonásra nincs szükség. 
 A kivitelezés megkezdéséről és a lekapcsolás várható időtartamáról az érintett lakosságot 

tájékoztatni, az intézményeket értesíteni kell. 
 A kábelek tervezett nyomvonalával egyeztetni kell e párhuzamosan haladó és keresztező 

közművek, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után, 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 üzemeltetőjét 
haladéktalanul értesíteni kell. 

 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 végezhető. 
 A munkaterület megközelítése közúton lehetséges. 
 
3. Biztonsági és egészségvédelmi munkarész: 
Jelen kiviteli tervünket az 5/1993 (XII. 26.) MÜM. sz. rendeletének figyelembevételével 
készítettük. 

A tervezés és a kivitelezés során a 3/2002 (II.8.) SZCSM -EüM rendelet, és a 4/2002 (II.20.) 
SZCSM -EüM. együttes rendelet 6. § -ának előírási, és a 2. számú mellékleték előírásai 
betartandók. 

A nyomvonalrajzon feltüntetett közművek adatai csak tájékoztató jellegűek, pontos helyükről 
kutatóárok ásásával kell meggyőződni. A kivitelezés során az érintett közművektől 
szakfelügyeletet kell kérni. 

A munkavégzéshez akkora helyet kell biztosítani, hogy az alkalmazott technológiából adódó 
munkaműveletek biztonságosan elvégezhetők legyenek. A telepítés és üzembe helyezés során is 
be kell tartani az egyéb munkaféleségekre előírt biztonságtechnikai előírásokat. 

A munkahelyen a dolgozók létszámának, és a veszély jellegének megfelelő mentőfelszerelést 
jelzőberendezést és szükséges létszámú kiképzett elsősegélynyújtót kell biztosítani. 

Az alkalmazott villamos berendezések, szerelvények, vezetékek feleljenek meg a biztonsági 
követelményeknek. 

A munka megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, továbbá a biztonsági intézkedések 
végrehajtására egyszemélyi felelőst kell kijelölni. 

A berendezés átadása előtt az érintésvédelmi és szigetelési szabványossági felülvizsgálatot, ill. 
méréseket a kivitelezőnek el kell végeztetni. A mérési feladatokat csak szakképzett és kioktatott 
dolgozók végezhetik.  

Feszültség alatt lévő hálózaton, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni TILOS! 
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A kivitelezőnek az adott munkára vonatkozó érvényes normatíváknak megfelelő létszámú és 
szakképzettségű dolgozót kell biztosítania. 

A kivitelező tartozik a munka megkezdését – felvonulás előtt – írásban bejelenteni az illetékes 
áramszolgáltató vállalatnak, a munkaterület átadási eljárás lebonyolítása, a szükséges feszültség 
mentesítések ütemezése céljából, és a bontásból kikerülő anyagok leltár szerinti átadásával 
kapcsolatos kérdések rendezése végett. 

Rögzíteni kell a különféle anyagok, eszközök mozgatásához szükséges gépek, berendezések 
igényét, munkavédelmi követelményeit. 
 
Az optikai kábel kivitelezése során betartandó előírások: 
Az optikai vonalszakaszon történő munkavégzésnél a fényvezető szálak esetleges töréséből és 
ezek bőrfelületbe hatolásából eredő sérülési lehetőségek elleni védekezésen túl /védőuha, 
védőkesztyű, zárt lábbeli/ figyelembe kell venni, hogy az információ hordozó: lézer forrásból 
eredő fény.  
A legtöbb lézeres károsodás az abszorbeálló felület felmelegítéséből keletkezik. Ennek 
megfelelően a szem és a bőr van leginkább kitéve a direkt vagy reflektált energiának. A 3mW-os 
lézerteljesítmény emberi szemre már veszélyes lehet, ha a legrosszabb körülményeket vesszük 
tekintetbe a lézersugár beérkezésekor.  
1   pupilla átmérője:  7 mm 
1   távolság a szemtől:          10 mm 
1   kitételi idő:          100 sec 
Az átviteli rendszereknél használatos fényforrások kimenő teljesítménye általában kisebb mint  
1 mW, így a normális működési feltételeknél nem veszélyesek a szemre vagy a bőrre. 
Néhány mérőberendezés, pld. a visszaszórás mérő vagy teljesítménymérő berendezések azonban 
tartalmaznak lézerforrásokat, amelyeknek a teljesítménye nagyobb is lehet, mint a 
végberendezéseké. Ezért általánosságban az elsődleges biztonsági előírás, amely bármely 
fényvezető rendszerrel dolgozó személyzet számára, mint követendő gyakorlati útmutatás 
ajánlható: 
 
NE NÉZZEN A SZÁLBA VAGY A NYITOTT KONNEKTORBA A SZÁL 
TENGELYÉNEK IRÁNYÁBA! 
 
Továbbá: 
Alapvető a gondosság a szálak kezelésében. Minden szálvéget, illetve leesett száldarabot 
gondosan el kell távolítani a munkaterületekről, és egy hulladékgyűjtőbe kell tenni.  

Ideális a szálvégek tárolására egy kis kartondoboz, vagy plasztikzacskó, amelyet nyitott 
állapotban a munkapad oldalára ragasztunk. Ezt minden munkanap végén le kell venni és 
célszerű a normális szemétgyűjtő rendszerbe juttatni. A fényvezető kábelen végzett munkánál 
minden esetben rádiótelefon használata kötelező. 

Fényvezető szál hegesztésénél /mely jelen munkánál csak szükség szerinti hibaelhárítás esetén 
merül fel/ a hegesztőkészülék kezelési utasítását pontosan be kell tartani.  

Fényvezető szál mérésénél nem látható fény lép ki, amely az emberi szemre és a bőrfelületre 
veszélyes lehet. A biztonsági távolság szem esetén min. több mint 100 mm, bőr esetében 10 mm. 

A technológiai utasításban foglaltakat szigorúan be kell tartani! 

Az optikai szakasz, mely több szálas fényvezető kábellel valósul meg, hagyományos villamos 
biztonságtechnikai óvórendszabályok figyelembevételét nem igényli.  

A kábelköpeny és fényvezető szálak villamos szigetelőnek tekintendők. Az építési környezet 
azonban igényli a következők szerinti hagyományos hírközlő hálózattal kapcsolatos 
munkavédelmi követelmények betartását.  



 Tetra-Com Kft. 1083 Budapest, Práter utca 29/a. Tel: 385-0900 
 

  
Oldal 9 

 
  

Előzőekben foglalt munkavédelmi előírások, valamint az MSz 172, MSz 1600-ban foglaltak, a 
19/1980. OMB. számú irányelvekben foglaltak egybevetésével lettek figyelembe véve. 

A munkavégzés során minden munkafázisnak meg kell felelnie a biztonsági követelményeknek 
és a biztonságos munkavégzés minden feltételének.  
 4. Tűzvédelmi fejezet: 
A távközlési hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a vonatkozó törvények, a 30/2019. 
(VII.26.) BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, az 1996. évi XXXI, a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény, továbbá a vonatkozó 
szabványok szerint végezni tevékenységüket. 
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végzők megfelelő szakmai végzettségéről és 
kioktatásáról a kivitelező (munkáltató) kötelessége gondoskodni. 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező 
munkavállaló végezhet. 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység elrendelése esetén a személyi, tárgyi és biztonsági 
feltételeket írásban kell meghatározni. Idegen területen a feltételeket (pl.: oktatás, 
védőintézkedések stb.) a terület felelős vezetője jogosult meghatározni. 

Hegesztési tevékenységhez csak megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező, megfelelőségi jellel 
ellátott, megfelelő időszakonként ellenőrzött eszközöket lehet használni. 

A tűz jelzéséhez és oltásához szükséges eszközök biztosítása a kivitelező feladata. 

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

gázérzékelőt kell használni  
 
5. Környezetvédelmi fejezet: 

A távközlési hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a vonatkozó törvények, rendeletek, 
továbbá a vonatkozó szabványok szerint végezni tevékenységüket. 

A bontásból – és más módon – keletkező veszélyes hulladékok (pl.: olajos rongy, szennyezett 
talaj stb.) estén különös figyelmet kell fordítani azok gyűjtésére, melyek részletei a veszélyes 
hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 
(VIII.7.) kormányrendeletben találhatóak.  

A keletkező hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségeket a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. Törvény és a kapcsolódó végrehajtási jogszabályok, és a 45/2004. /VII.26./ BM -
KvVM az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól együttes rendelet írják 
elő. 
A föld védelme: 
- a bontási és létesítési munkálatok során a szerelési hulladék anyagok szelektív gyűjtéséről és 
eltávolításáról naponta gondoskodni kell 

A víz védelme: 
- vízhasználattal járó technológiai folyamatok során káros szennyezés élő vízbe, közcsatornába 
nem kerülhet 

A zöldterület védelme: 
- a munkálatokat körültekintően, minimális zöldkár okozással kell végezni 
- gallyazást, fakitermelést csak a szükséges engedélyek beszerzése után - megfelelő 
szakszerűséggel - lehet végezni (végeztetni) 

A környezet általános védelme: 
- a kivitelezés befejezése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani 
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6. Veszélyes hulladék kezelése: 

A veszélyes hulladékot az egyéb hulladéktól el kell különíteni és azt fajtánként külön kell 
tárolni. A veszélyes hulladék gyűjtése és szállítása során a 225/2015. (VIII.7.) 
Kormányrendelet előírásai az irányadóak. 

A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól, meghatározott küszöbérték felett, elrendeli az építés-bontási 
munkálatokhoz hulladék nyilvántartó lap készítését.  

Amennyiben a tevékenység folytán veszélyes hulladék keletkezik, úgy azt az ideiglenes 
gyűjtőhelyen úgy kell elhelyezni, hogy az a talajt, felszíni ill. felszín alatti vizet ne 
szennyezhessen. 
 
7. A hálózat létesítése során előírt és betartandó forgalomtechnikai előírások: 

A munkaterületet az "Úton folyó munkák" (KRESZ 80. ábra) táblával elő kell jelezni (50-100 m-
es távolságban). Ezzel egyidejűleg "Útszűkület" (KRESZ 70., 71. ábrák), "Előzni tilos" (KRESZ 
32. ábra), "Sebességkorlátozás" (KRESZ 30. ábra), valamint egyéb tiltó és veszélyt jelző táblák 
kihelyezése is elrendelhető. Ha a közúti munkahely vége után 50 m-en belül nincs 
útkereszteződés, akkor a kihelyezett tilalmi táblák hatályát - az elkorlátozás vége után 20 m-re - 
fel kell oldani (KRESZ 59. ábra). 

Ha a munkahely elkorlátozás kezdete és vége között útkereszteződés van, akkor a keresztirányú 
úton is el kell helyezni a veszély jellegére utaló táblát. 

Az útkereszteződés után a tilalmi táblákat meg kell ismételni. 

Az elkorlátozás kezdetét - az MSZ-20190-1988. 4.1. pontja szerinti - sávozott terelőtáblával, 
vagy nyíl alakban sávozott táblával kell megjelölni a "Kikerülési irány" (KRESZ 20., 21. ábra) 
tábla kihelyezésével együtt. 

Az elkorlátozást úgy kell kialakítani, hogy az - legalább az út megengedett állandó 
forgalomszabályozásának megfelelő sebességhez tartozó - megállási látótávolságból (50 km/h 
sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhető legyen. 

Sávozott terelőtáblákat az elkorlátozás forgalommal párhuzamos oldalán - a legközelebbi 
munkahelyi veszélyforrástól min. 0,50 m-es biztonsági sáv elhagyásával, - 10 m-enként kell 
elhelyezni.  
 
8.  A kivitelező kötelességei: 
A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt: 

- Az érintett Önkormányzatoknál, közműtulajdonosoknál a szükséges bejelentéseket megtenni, 
jóváhagyásokat megszerezni. 

- A munka megkezdése előtt egy héttel a tervezőt értesíteni. 

A kivitelező köteles a munka végzésének ideje alatt: 
- A kivitelezést a műszaki leírás, a csatolt rajzok és külön dokumentált engedélyezési tervek, a 

közműtulajdonosok és önkormányzatok jegyzőkönyveiben és engedélyeiben foglaltak, a 
vonatkozó szabványok, technológiai előírások és a költségvetés alapján, a tényleges 
közműhelyzetnek megfelelően végezni. 

- A közműhelyzettől és építési körülményektől függően, de legalább 25m-ként keresztirányú 
kutatógödrök ásásával a tényleges közműhelyzetet megállapítani. 

- A tényleges közműhelyzetnek a nyomvonalrajzokon feltüntetettől való, a kivitelezés során 
lényeges akadályoztatást jelentő, vagy áttervezést igénylő eltérése esetén, a tervezőt értesíteni, 
és művezetésre kihívni. 

- Folyamatos nyílt árkos geodéziai bemérést végeztetni. 
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- A kivitelezés időtartama alatt a vonatkozó összes törvényt, rendeletet, szabványt, szabályzatot, 
utasítást, a kiviteli tervben és az építési engedélyben foglaltakat, a közműtulajdonosok és egyéb 
szervek, hatóságok vonatkozó kikötéseit, előírásait és engedélyeiben foglaltakat betartani. 

- Szükség, illetve a közműtulajdonosok igénye szerint szakfelügyeletet biztosítani. 

A kivitelező köteles a munka befejezése után: 
- A kivitelezett állapotot tartalmazó megvalósulási dokumentációban az építmény minden 

jellemző adatát megadni. 
- A munka befejezéséről, az átadás időpontjáról a tervezőt értesíteni. 
 
9. Jelen tervdokumentációban említett és vele kapcsolatos szabványok: 
Tervvel kapcsolatos szabványok: 
MSZ 17-214/1992 Föld alatti és föld feletti távközlési vezetékek földelési előírásai 

MSZ EN 61643-21:  Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. 21. rész: Távközlési és 

2001 jelzőhálózatokhoz csatolt túlfeszültség-levezető eszközök. Működései 
követelmények és vizsgálati módszerek (IEC 61643-21:2000 + 2001. 
évi helyesbítés) 

MSZ EN 61643-21: Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. 21. rész: Távközlési és  

2001/A1:2009 jelzőhálózatokhoz csatolt túlfeszültség-levezető eszközök. Működései 
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 

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 
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MSZ EN 50274:2002 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. Áramütés elleni 
védelem. Védettség veszélyes aktív részek véletlen, közvetlen érintése 
ellen. 

MSZ EN 50365:2002 Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű 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 előírásai 

MSZ EN 2:1993 A tüzek osztályozása 

MSZ EN ISO 19353: Gépek biztonsága. Tűzmegelőzés és tűzvédelem (ISO 19353:2015) 

2016 

MSZ HD 60364-4-42: Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság. 

2015 Hőhatások elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010, módosítva) 

OTSZ 5. rész Építmények tűzvédelmi követelményei 

MSZ 20379:1999 Természetvédelem. Nyomvonalas létesítmények és műtárgyak tájba 
illesztése védett természeti területeken 

 

10. Tervvel kapcsolatos jogszabályok és egyéb rendelkezések: 
4/2015. /VII.15./  NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről 

és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági 
eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosításáról 

16/2013. /IX.25./  NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes 
eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról 
szóló 5/2011. (X.6.) NMHH rendelet módosításáról 

14/2013. /IX.25./  NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről 
és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági 
eljárásokról 

2004 évi CXL. Tv. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

30/2019. (VII.26.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 

1993. évi XCIII. Tv. A munkavédelemről 

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

45/2004. /VII.26./ BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól 

225/2015. (VIII.7.)  A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek 
részletes szabályairól szóló kormányrendelet 

2012 évi CLXXXV.  A hulladékról szóló törvény 
46/1997. /XII.29./ KTM rendelet, az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési 

tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárásokról 

253/1997. /XII.20./ Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről 

1996. évi LXXV. Tv. a munkaügyi ellenőrzésről 

9004/1982 (Közl. Ért. 16.) KPM-IpM számú együttes közleménye  

3/2002. (II. 8) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről 
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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.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának 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 

1996. évi XXXI. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
szóló törvény 

2004 évi XI törvény  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény módosításairól 

1991. évi XLV. Tv. A mérésügyről 

1996. évi XXXI. Tv. A magánszemélyek, a jogi személyek, valamint a magán- és jogi 

III. fejezet személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek 
tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladata 

1995. évi LIII. Tv. Környezet védelmének általános szabálya 
 


