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2 MŰSZAKI LEÍRÁS KIEGÉSZÍTÉS - IRHÁS TERÜLET 

 

 

A Magyar Telekom Nyrt. megbízásából a COMMCAD Kft. tervezi Budapest XI. ker. IRHÁS terület 

GPON hálózatát.  

 

Jelen tervdokumentáció a szóban forgó terület korábban engedélyeztetett (eng. szám : XIV-622-3/2020)  

nyomvonalának, megrendelő által kért kiegészítéseit tartalmazza, a teljes lefedés és egyéges kivitelezés 

érdekében, az alábbiak szerint : 

 

Az 1sz rajzon  

a Gazdagréti út és Lappantyú utcában behúzás meglévő Telekom alépítménybe 1781/5; 1780; 1768/2 

hrsz.-en, új alépítmény meghosszabítása a 7sz.-ig járdában 1781/5; 1780; 1768/2 hrsz.-en 10m 

hosszban, valamint új alépítmény építés a Suháng u. 2/18sz.előtt a 1640/1hrsz.-en 18m hosszban és a 

Facsemete utca 1/11sz. előtt.a 1640/5hrsz.-en 19m hosszban járdában. 

 

A 2sz rajzon 

meglévő Telekom alépítménybe kábelbehúzás a Törökbálinti úton a 1518/4; 1754/2; 1754/1; 1471hrsz. 

érintésével. 

a Törökbálinti út 60sz előtt a 1757/8 hrsz.-en új alépítmény építés földes-kavicsos részben 8m-en 

valamint a 66sz. tól a 78sz.-ig a 1757/8; 1755/12; 1754/2 hrsz.-en 135m hosszban füves és burkolt 

területben. 

Az Árnika utcában nem lehet elektromos oszlopokat használni ezért a túl oldalon a meglévő Telekom 

oszlopot használjuk 1756/5; 1756/10 hrsz.-en valamint a egy új Telekom oszlop igénybevételére lesz 

szükség a 1756/2 hrsz.-en telekhatáron. 

A Barackmag - Örkény István utca kereszteződésénél a Telekom oszloptól új alépítmény épül az út 

fúrásos keresztezésvel majd járdában a Örkény István utca 15sz.-tól a 11sz.-ig 121m hosszban a 

1522/4; 1490/4 hrsz.-en. 

Szintén a Barackmag utca meglévő Telekom oszlopától új alépítmény építés az új épületekhez a 

1518/4hrsz.-en 44m hosszban földes kavicsos területben. 

 

A 3sz rajzon  

a Örkény István utca 13a és 11sz.-előtt új alépítmény építés a 1522/4 hrsz.-en, járdában. 

kábelbehúzás meglévő Telekom alépítménybe az Ördögorom lejtő utcában a 1451/6 hrsz.-en. 

Kábelezés meglévő Telekom oszlopsoron az Irhás árok ucában a Törökbálinti úttól a Futrinka utcáig 

9003/1 hrsz.-en 

 

A 4sz rajzon  

kábelbehúzás meglévő Telekom alépítménybe az Ördögorom lejtő utcában a 1451/8hrsz.-en. 

Kábelezés meglévő Telekom oszlopsoron az Irhás árok 17-től a 21sz.-ig 9003/1 hrsz.-en. 

Új alépítmény építés a Szeles domb utcában a 1433/19; 1433/15; 1433/26 hrsz.-en  

 

Az 5sz rajzon  

Új alépítmény építés a Szeles domb utcában a 1433/26 hrsz.-en valamint a Garabonciás utca 10sz. előtt 

új alépítmény meghosszabítás 8m földes-kavicsos részen a 1433/3 hrsz.-en 

 

A 6sz rajzon  

nincs változás 
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A 7sz rajzon  

nincs változás 

 

A 8sz rajzon  

nincs változás 

 

A 9sz rajzon  

nincs változás 

 

 

 

A tervezett hálózat további nyomvonalszakaszit jelen kiegészítés nem érinti, az új szakaszok 

tekintetében az érintett tulajdonosokkal, közművekkel, egyéb szervezetekkel az egyeztetés 

megtörtént.  

 

 

 

Dunakeszi, 2020. 08.15. 

 

  

 Kocsis László  

 tervező  

 HI - V 13-10846 


