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1. FELELŐS TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Kijelentjük, hogy a  

„Budapest XI. ker. Fonyód u. 3-5. (hrsz.: 43015/4) sz. alatt lévő 0,4kV-os földkábeles 
közcélúhálózat bontása” 

című műszaki tervdokumentációt az általános érvényű és az eseti hatósági előírások, - ezen belül a 
tűzrendészeti és munkavédelmi követelményeket megállapító – rendeletek, országos (MSZ) és ágazati 
(szakmai) szabványok figyelembevételével készítettük. 

A tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, 
biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét. 

Kijelentjük továbbá, hogy a fenti terveket a szakhatóságokkal és közművekkel egyeztettük.  

A tervdokumentáció a Munkavédelmi Törvény alapján munkavédelmi szempontból ellenőrzésre került. 

Kijelentjük továbbá, hogy a tárgyi kiviteli terv vezetékjog engedélyezési kérelemhez mellékelt 
szakhatósági nyilatkozatok a nyomvonal kijelölési eljárásra kiküldött B-03 nyomvonal kijelölési rajzok 
alapján kerültek kiadásra a szakhatóságok által. 

A(z) 

- 382/2007. (XII.23.) Kormányrendeletben előírt előkészítő eljárást szabályszerűen lefolytattuk, 
- eljárásba bevontak állásfoglalása, nyilatkozata a kérelem mellékletét képező nyomvonalrajz(ok) 

feltüntetett állapot alapján történt, 
- tervezett villamos vezeték és csatlakozó műtárgya az érintett ingatlanok rendeltetésszerű 

használatát lényegesen nem akadályozza, 
- erdőt, valamint táj –és természetvédelem alatt álló (vagy annak tervezett) területet, természeti 

értéket, műemlékvédelem alatt álló létesítményt nem érint, 
- megvalósítás fakivágást nem igényel, 
- közölt, eljárásba bevontakon kívül a létesítés más szakhatóságot, szervezetet, közművet, 

ingatlantulajdonost nem érint. 

A tervezés az alábbi törvényi előírások és jogszabályok szerint történt: 

     - 2007. évi LXXXVI. Törvény a Villamos Energiáról 
     - 1993. évi XCIII. Törvény a Munkavédelemről 
     - 1996. évi XXXI. Törvény a Tűz elleni védekezésről 
     - 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
     - 8/2001. (III. 30.) GM rendelet Villamosmű Műszaki Biztonsági Követelményei Szabályzat  
     - 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamos művek, valamint a termelői, magán- és közvetlen 

vezetékek biztonsági övezetéről   
     - 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
     - 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól            
Nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsággal rendelkezem, névjegyzéki (nyilvántartási) számom: 
12-00381 

Nógrád, 2020. augusztus 13. 

…………………………………… 

Varga Zoltán 
V, EN-VI, EN-ME 12-00381 
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2. ÁLTALÁNOS ADATOK 

Megrendelő:   Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önk. 

Beruházó:  Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önk. 

Tervező:  VRG-VILL Bt.: 2642 Nógrád, Jókai Mór utca 17. 

Üzemeltető:  ELMŰ Hálózati Kft. 

Létesítmény célja: Budapest XI. ker. Fonyód u. 3-5. (hrsz.: 43015/4) sz. alatt lévő 0,4kV-os 
földkábeles közcélúhálózat bontása 

Áram neme:  3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram 

Üzemi feszültség: 0,4 kV 

3. ELŐZMÉNYEK 

Budapest XI. ker. Fonyód u. 3-5. (hrsz.: 43015/4) ingatlanon a meglévő Bölcsődei épületet 
bővíteni kívánja, ezért az itt lévő 0,4 kV-os földkábeles hálózatot átkívánja helyezni. Az ELMŰ 
Hálózati Kft. tájékoztatása szerint a hálózat áthelyezhető. 

Az engedélyezési terv elkészítésével a megrendelő a tervezői irodánkat bízta meg. 

A tervezés során alternatív megoldás kidolgozására nem volt szükség 

4. A LÉTESÍTMÉNY LEÍRÁSA 

Budapest XI. ker. Fonyód u. 3-5. (hrsz.: 43015/4) ingatlanon lévő közcélú 3x240/240mm2 
SzaM(t)KAtVM földkábelt kb. 105 fm hosszban el kell bontani a 43015/6 hrsz. közterületig. 

A bontási nyomvonalat a B-03 rajz tartalmazza. 

Nógrád, 2020. augusztus 13. 

..................................... 

Varga Zoltán                                                                                                     
 12-00381, EN-VI, V 


