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Műszaki leírás 
 

a „SZENTENDRE Egres utca felújítása, Nap u. – Óvíz u. között (0+000 – 0+134 kmsz.) közvilágítási hálózat létesítése 
” című tervhez 

 

Előzmények: Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.) az 

Egres úti óvoda átadását követően, a közlekedési helyzet javítását célzó intézkedéseket 

tervez. Ezek egyike az Egres út Sztaravoda-patak hídjának és a hídhoz csatlakozó 

útszakaszok kiszélesítése, a közúti kapacitás és forgalombiztonság növelése érdekében. 

Szentendre Város Önkormányzata meghívásos közbeszerzési eljárás eredményeként, 

megbízást adott a GrafiTUS Kft.-nek az Egres út Nap utca – Óvíz utca közötti szakasz 

felújításának engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére. 

Az engedélyezési és kiviteli tervek az alábbi szakági bontásban és szaktervezők 

bevonásával készültek: 

o Útépítés, vízelvezetés, forgalomtechnika (GrafiTUS Kft.) 

o Hídépítés (Renoval 2002 Bt.) 

o Közvilágítás (VET kft.) 

o Geotechnika (Geoplan Kft.) 

Jelen tervdokumentáció a közvilágítási hálózat létesítésének kiviteli terveit foglalja magában. 

A műszaki megoldások kialakítását, valamint a terv véglegesítését többszöri 

konzultáció, egyeztetés előzte meg a Megrendelő szakembereivel. Az egyes műszaki 

megoldások paramétereinek részletezése, illetve pontosítása ezeken az egyeztetéseken 

kerültek meghatározásra.  

A tervezési szakaszra részletes geodéziai felmérést készítettünk. A helyszínrajzon a meglévő 

állapotot a tervezett birtokhatárokkal, burkolatokkal, meglévő közművezetékekkel, egyéb 

tereptárgyakkal, valamint a meglévő forgalmi rend feltüntetésével ábrázoltuk. 

 

Általános adatok: 
 

  Megrendelő:  Szentendre Város Önkormányzata 

   2000 Szentendre, Városház tér 3. 
 

           Megbízás tárgya: Térvilágítási hálózat létesítése 
 

  Tervező: VET Kft 

                                                  Cím: 2025 Visegrád, Széchenyi út 34.  
 

 Felelős tervező: Domonkos Gyula 

   13-8223, V-T, EN-T, EI-T 
 

Bontandó közvilágítási hálózat: nincs bontandó közvilágítási hálózatrész.   

 

A tervezési terület világítástechnikai osztályba sorolása: 

 

A tervezési terület világítástechnikai osztályba sorolása az MSZ EN 13201 szabvány 

alapján 
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Fő úthasználó sebessége: Közepes  >30km/h-60km/h 
Fő úthasználó: Gépjármű, lassújármű,  

Egyéb úthasználó: Kerékpáros, gyalogos 
Kizárt úthasználó - 

Világítási helyzet: B1. 
Időjárás jellemző típusa: Száraz 

Geometriai forgalomcsillapítás: Nincs 
Kereszteződések jellemző sűrűsége: >=3km 

Vezetési feladat nehézsége: Normális 
Forgalomsűrűség jármű/nap: <7000 

 CE világítási osztály: CE5 Em=7,5x Uo=0,4 

 

Tervezett közvilágítási hálózat: a tervezett útszakaszhoz áttört gerincű betonoszlopos 

tartószerkezetű közvilágítási szabadvezeték hálózatot kell létesíteni. Tartószerkezet B-

10/200 és 400-as oszlopok. A tervezett közvilágítási hálózat típusa: NFA2X 2x16mm2 

l=100m. Oszlopok alapozása: 200-as: közvetlen beásás, 400-as: támlemezes. A tervezett 

közvilágítási hálózatot az Egres út K-9293-1. számú kapcsoló körzet áramköréről kell 

betáplálni. A tervezett lámpatestek típusa: ZAFÍR12/ST70/PC. Tervezett lámpakar típusa: 

minifer 5°. A tervezett lámpatest és lámpakar a városban működő közvilágítási hálózaton 

alkalmazottakkal megegyező. A lámpatestek egyedi beépített túláramvédelemmel 

rendelkeznek. A lámpatestek bekötő vezetékezését NYY-J 3x2,5mm vezetékkel kell 

kialakítani.  

A földmunkát CSAK KÉZI ERŐVEL lehet végezni, fokozott figyelemmel a már meglévő 

közművekre. A tervezett hálózat mentén a fák gallyazása szükséges. 

A kivitelezés során beépítendő anyagok típusát, megnevezését, mennyiségét a 

tervdokumentációban lévő költségvetési kiírás tartalmazza. A tervezett közvilágítási 

hálózatot lásd a V-15/047-2. számú rajzon.  

 

Kivitelezés: A hálózat építését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokában szabad. A 

hálózat alatt és közvetlen közelében munkát végezni csak a hálózat előírás szerinti 

feszültségmentesítését követően szabad. Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték 

bontását és az új vezeték terítését úgy kell végrehajtani, hogy az utak forgalmát az lényegesen 

ne akadályozza. A közművek tényleges helyéről kivitelező a kivitelezés megkezdése előtt 

köteles meggyőződni. A KRESZ előírása szerint a munkavégzést és az útszűkületet ki kell 

táblázni. A nyitott munkagödröt védőkorláttal kell ellátni, melyet napnyugtától-napkeltéig ki 

kell világítani.  

 

Egyebek: a földmunka során fokozottan kell ügyelni a nyitott árkok elkorlátozására.  

 

Érintésvédelem: Az ELMŰ Rt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő kisfeszültségű hálózatán, az 

alkalmazható érintésvédelmi mód a nullázás, azaz a TN-rendszer. 

A nullázásos érintésvédelem méretezése: 

Annak érdekében, hogy a testzárlatba került berendezést a védelem a megengedett 5 mp-en belül a 

tápláló hálózatról kikapcsolja az alábbi feltételeknek kell teljesülnie: 

 

h

f

b
Z

U
I





 

ahol:  

Ib = a védett szakasz biztosítójának névleges áramértéke [A] 

Uf = névleges fázisfeszültség [V] 

α = a kiolvadási jellegszorzó (Kawetra típ. biztosítónál: α = 2,5) 
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Zh = a védett szakasz villamosan legtávolabbi pontjára számított (mért) hurokimpedencia a 

transzformátortól [Ω] 

A biztosítók kiválasztásának szempontjai: 

 a védett szakasz vezetékeinek teljesítmény átvitelét lehetőleg ne korlátozza, de megvédje azokat a 

túlterheléstől. 

 a védett szakasz bármely pontján bekövetkező fázis-test zárlat hatására 5 mp-en belül válassza le a 

hibás részt a hálózatról 

 a sorosan elhelyezett biztosítók elégítsék ki a szelektivitás feltételeit. 

Nullavezető és a földelések, testek összekötésére vonatkozó előírások. 

A hálózat mentén létesített valamennyi földelést össze kell kötni az üzemi nullavezetővel. A 

nullavezető és a „test”-ek összekötésére, ha az nem villamos szerkezet, legalább 50 mm2 Al vezetéket 

kell használni. 

A nullavezető és a villamos szerkezet testét, a megtápláló fázisvezető keresztmetszetének felével, de 

legalább 16 mm2 keresztmetszetű vezetővel kell összekötni. 

Az érintésvédelembe be kell vonni a kisfeszültségű hálózat üzemszerűen feszültség alatt nem lévő, de 

meghibásodás során feszültség alá kerülhető fém részeit, az előzőekben felsoroltak kivételével. 

Ezen előírásnak megfelelően felsoroljuk az érintésvédelembe bevonandó, leggyakrabban előforduló, 

„test”-eket. 

 vasoszlop, alumínium oszlop, 

 betonoszlop, ha az oszlopon nullázásba bevont test van, 

 egysíkú hálózat vezetéktartó szerelvénye, 

 közvilágítási lámpatest, szerelvény, kar, stb. 

 kapcsoló, - biztosító, - elosztószekrények, 

 vezető anyagú kábelszerelvények, 

 kábelek fém köpenyei, 

 vezető anyagú közép/kisfeszültségű transzformátorállomások fém szerkezeti elemeit, ha azt 

egyéb előírás nem tiltja. 

Üzembe helyezés előtt a szükséges méréseket el kell végezni 
 

Tűzvédelem: az ELMÜ RT területén és hálózatain munkát végző kivitelezők kötelesek a 

vonatkozó törvények, rendeletek, szabványok továbbá az ELMŰ Rt tűzvédelmi szabályzata 

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 (pld. 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. 
 

Munkavédelmi fejezet: Az érvényben lévő rendeletek szerint munkavédelmi fejezetet kell 

készíteni minden tervdokumentációhoz. Ennek megfelelően jelen munka kivitelezése során a 

következő négy pontban foglalt feladatok betartása szükséges: 

 

1. A nehéz fizikai munka csökkentése érdekében az oszlopok állítása és a lámpakarok 

beemelése megfelelő teherbírású daru segítségével kell hogy történjen. 

2. A biztonságos munkavégzés megteremtése érdekében: 

- a munkagödröket, árkokat, piros-fehér csíkozású korlátdeszkával vagy lánccal körül 

kell keríteni. 

- a fenti helyeket éjszakára jelzőfénnyel kell ellátni (petróleum vagy akkumulátoros 

villogó lámpa). 
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- a munkavégzés tényét szabványos közúti jelzőtáblával kell jelölni. 

- az úttest keresztezését félszélességű útlezárással és szabványos jelölések 

(munkavégzés, útszűkület, sebességkorlátozás táblák) kihelyezésével kell megoldani. 

- a gyalogos közlekedés biztosítása érdekében a kábelárkokon a szükség szerinti 

helyeken pallóhidakat kell létesíteni. 

- a munka befejezése után haladéktalanul gondoskodni kell a burkolatok eredeti 

állapotú helyreállításáról, ezzel is biztosítva a gyalogosok és járművek biztonságos 

közlekedését. 

 

3., A technológiai és műszaki üzembiztonság érdekében: 

- a villamos energia hálózatokat úgy kell kialakítani, elhelyezni, hogy azok 

biztonságosan üzemeltethető, kezelhetők és azonosíthatók legyenek. Az elkészült 

hálózatokról valósághű nyomvonalrajzot kell készíteni és azt az üzemeltetőnek át 

kell adni. 

- a betervezett villamos berendezések szerelvények, vezetékek, feleljenek meg a 

biztonsági követelményeknek. 

- különös gondot kell fordítani a hálózaton végzett kapcsolásokra és feszültség-

mentesítésekre, mivel az átalakítás alatt álló hálózatokon a balesetek veszélye 

fokozottan fennáll. 

- a munka megszervezésére irányítására és ellenőrzésére, továbbá a biztonsági 

intézkedések végrehajtására egyszemélyi felelős vezetőt kijelölni. 

- a munkaterületen veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenül szükséges 

számú, azzal megbízott és kioktatott, kiképzett személy tartózkodhat. 

- gondoskodni kell a szükséges egyéni védőeszközökről és használatukat ellenőrizni 

kell. 

- a munkahelyen álljon rendelkezésre megfelelő felszereltség mentődoboz és legalább 

egy kiképzett elsősegélynyújtó. 

 

4., Az érintettek bevonásával (tervező, beruházó, kivitelező) szükség szerint a kivitelezési 

munkákat munkavédelmi szempontból is összehangoló organizációs jegyzőkönyvet kell 

készíteni, amelyben: 

 

4.1. Rögzíteni kell azokat a műszaki megoldásokat, amelyek elsősorban munkavédelmi 

szempontból váltak szükségessé (pl. munkagödör, kábelárok dúcolása, stb.). A 

kivitelező ezt köteles végrehajtani , de az ellenőrzés a munkavédelmi és anyagi-

elszámolási szempontból is a beruházó terheli. 

4.2. Össze kell hangolni az egy munkaterületen dolgozó több kivitelező tevékenységét 

biztonságtechnikai szempontból is (térbeli vagy időbeli szétválasztás). 

4.3. A kivitelezési munkával kapcsolatos munkavédelmi organizációnak az alábbi 

szempontokat kell figyelembe venni: 

 

- a kivitelezőnek az adott munkára vonatkozó érvényes normatíváknak megfelelő 

létszámú és szakképzettségű dolgozót kell biztosítania. 

- A kivitelezési munkáknál a létesítésre vonatkozó különleges körülményeket 

(akadályoztatás) rögzíteni kell, 

- Rögzíteni kell a különféle anyagok, eszközök mozgatásához szükséges gépek, 

berendezések igényét, munkavédelmi körülményeit. 

- Meg kell határozni a munkavégzéshez szükséges anyagok, gépek, szerszámok és 

egyéb felszerelések helyszíni tárolási módját. 
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- Meg kell határozni a munkavégzéshez szükséges egyéni és csoportos védőeszközök 

fajtáit és használatukat, 

- Meg kell tervezni a munkahelyi rend és tisztaság biztosítását szolgáló feladatokat 

- Elő kell írni – a munka jellegének és a körülményeknek megfelelően – a 

tisztálkodási, öltöző, melegedő és egészségügyi helyiségek szükségességét, 

- Biztosítani kell a munkavégzés során keletkező hulladék anyagok tárolását és 

elszállítását, 

- Meg kell határozni a munkavégzés tűzveszélyességét, és a szükséges tűzrendészeti 

előírások betartásának feltételeit, 

Külön megoldást kell kidolgozni a munkavédelmi organizációhoz, ha a szokványostól eltérő 

műszaki megoldás került megtervezésre illetve kivitelezésre. 

 

Környezetvédelem: Az ELMŰ területén és hálózatain munkát végző kivitelezők kötelesek 

a vonatkozó törvények, rendeletek, szabványok továbbá a ELMŰ környezetvédelmi 

szabályzata szerint végezni tevékenységüket. 

 

A vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, szabványok:  

 

a többszörösen módosított 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános 

szabályairól 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

a 120/2001. (VI. 30.) Korm. rendelettel módosított 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a 

levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 

10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony 

szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról 

25/2001. (12.07.)   Köm-EüM-FVM  együttes  rendelettel módosított  14/2001. (V. 9.) 

Köm-EüM-FVM együttes rendelete a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez 

kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező 

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 

szabályokról 

 Az 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

34/1993. (XII. 23.) KTM rendelet a csatorna bírságról szóló 4/1984. (II. 7.) OVH 

rendelkezés módosításáról 

33/1993. (XII. 23.) KTM rendelet a szennyvízbírságról szóló 3/1984. (II. 7.) OVH 

rendelkezés módosításáról 

33/2000. (III. 17.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek minőségét érintő 

tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról 

10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelete a felszín alatti víz és a 

földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről 

5/2001. (II. 23.) KöM rendelete a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és 

az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól 

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 

98/2001.(VI. 15.) Korm. rendelete a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről 

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 

4/2001. (II. 23.) KöM rendelete a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól 

9/2001. (IV. 9.) KöM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik 

kezelésének szabályairól 

96/2002. (V.5.) Korm. rendelettel módosított a zaj- és rezgésvédelemről 
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12/1983. (V.12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről (Módosítja: 88/1990. (IV. 30.) 

MT rendelet) 

8/2002. (III. 22.) Köm-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 

2/1983. (V. 25.) OKTH rendelkezés a zaj- és rezgésbírságról (Módosítja: 12/1990. (V. 

23.) KVM rendelet) 

24/1992. (I. 28.) Korm. rendelete egyes környezetvédelmi jogszabályok módosításáról 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

189/2000. (XI. 8.) Korm. rendelete a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes 

szabályairól  

a 13/2001. (IV. 20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000. (XII. 20.) EüM-

KöM együttes rendelete az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól 

333/1995. ÁNTSZ/OTH tájékoztató a minősített vegyi anyagokról 

888/1995. ÁNTSZ/OTH közlemény a minősített termékekről. (A minősített termékek 

bővülő jegyzéke időszakosan - évente többször - jelenik meg a Népjóléti Közlönyben.) 

172/1999. XII: 6.) Korm. rendelettel módosított 152/1995. (XII. 12) Korm. rendelete a 

környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel 

kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól 

93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelete a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának 

feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról 

a 8/2000. (V. 18.) KöM rendelettel módosított 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelete a 

környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről 

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelete a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez 

szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat 

dokumentációjának tartalmi követelményeiről. 

45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi 

követelményeiről 

46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési 

tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyeztetési eljárásokról 

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és 

szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 

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

szolgáltatásáról.  

2003. január 1-től hatályos 2001 évi CX. törvény a villamos energia termeléséről 

1996 évi LIV. törvény az erdők védelméről. 

1978 évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről. 

 

A kivitelező (szerelésvezető) feladatai: a vezető felelőssége, hogy minden műszak, új munka 

megkezdése, ill. munkába indulás előtt felmérje, hogy milyen környezetvédelmi 

intézkedéseket kell a munkával és munkahelyekkel kapcsolatban megtennie. Meg kell 

határoznia, hogy mely technológiai és környezetvédelmi előírások figyelembevételével kell 

a munkát elvégezni. A munka megkezdése előtt a környezetvédelemre vonatkozó 

utasításokat a munkavállaló tudomására kell hoznia, és azt be kell tartatnia.  

Gondoskodik a környezetvédelmi berendezések megfelelő állapotban tartásáról, 

hozzáférhetőségéről, a megfelelő anyagtárolásáról. Gondoskodik a hulladékgyűjtők 

használatáról, üríttetéséről és szükség esetén pótoltatásáról. Ellenőrizni tartozik a területileg 
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hozzá tartozó környezetvédelmi eszközöket, hogy azok az adott célra megfelelnek-e. 

Meghibásodott környezetvédelmet szolgáló berendezés, vagy eszköz kijavításáról, illetve 

javíttatásáról, cseréjéről soron kívül gondoskodik. 

Ellenőrzi a környezetvédelmi eszközök és berendezések használatát. Ellenőrzi a kezelési, 

technológiai utasítások környezetvédelmi előírásainak betartását. Köteles elősegíteni 

felsőbb, vagy felettes szervek környezetvédelmi ellenőrzéseit, illetve az általuk 

észrevételezett hiányosságokat határidőre köteles megszüntetni és a teljesítést bejelenteni. 

Katasztrófa jellegű környezetkárosítás esetén a tőle elvárható módon azonnal intézkedik. 

 

A föld védelme: A talaj védelmét a káros természeti folyamatok ellen  a talaj 

visszatakarásával és mérsékelt rézsű képzéssel kell meggátolni. A talaj szennyezését a jó 

színvonalú, környezetbarát technológiai megoldások és anyagok alkalmazásával kell 

megakadályozni. A hálózatszerelési munkák során gondoskodni kell a szerelési hulladék 

anyagok eltávolításáról. 

 

Vízvédelem: a vizek minőségi védelme érdekében a vízhasználattal járó technológiai 

folyamatok során káros szennyezés élő vízbe, közcsatornába nem kerülhet. A 

hulladéktárolókat és gyűjtőhelyeket úgy kell kialakítani, hogy a legnagyobb zápor esetén se 

kerüljön kioldódó szennyeződés a talajba, vagy élővízbe. 

 

Levegőtisztaság védelme: olyan típusokat kell előnyben részesíteni, melyek szennyezőanyag 

kibocsátása, a működés során nem éri el az EU normákban előírt légszennyezési 

határértéket. 

     

Települési környezet védelme: a beruházás előkészítésekor tisztázni kell a létesítéssel 

érintett terület jellegét, védettségét és a beruházás környezetvédelmi hatásait. Amennyiben a 

beruházás  kihat a környezet minőségére, a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság 

engedélye szükséges a munkák elvégzéséhez. Mivel létesítményeink többsége sűrűn lakott 

területen helyezkedik el, ezek minőségi kialakítása befolyásolja az épített  környezet 

esztétikai értékét. A közterületen lévő hálózati elemek kialakításánál igény esetén 

városépítészeti véleményt kell kérni az illetékes önkormányzattól a környezetbe illesztés 

érdekében. 

  

Veszélyes hulladék kezelése: A veszélyes hulladék elkülönítését, fajtánként külön tárolását 

az 1995. évi LIII. törvény, a környezet védelmének általános szabályairól és a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény szabályozza. Ezek betartása kötelező 

jellegű és ezen anyagok gyűjtésénél és tárolásánál  a jogszabályok betartásával kell eljárni, 

oly módon, hogy a veszélyes hulladék a környezetet ne szennyezze. Veszélyes hulladékot 

ideiglenes gyűjtőhelyén úgy kell elhelyezni, hogy az talajt, felszíni, illetve felszín alatti 

vizeket ne szennyezhessen. Gyűjtőhelyek kialakítását a Kormány 98/2001. (VI. 15.) Korm. 

rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

jogszabály 3. sz. melléklete írja elő.  

A gyűjtőhely  kiválasztásánál figyelembe kell venni a vízvédelmi, talajvédelmi, 

levegőtisztaság-védelmi, közegészségügyi, és tűzvédelmi követelményeket. A hulladék 

kezelését (szállítás, ártalmatlanítás) engedéllyel rendelkező szakcéggel kell végeztetni, aki a 

megfelelő gyűjtő edényzetet is biztosítja.  

 

Veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás: veszélyes anyagok 

és készítmények beszerzése és felhasználása engedélyköteles. Tevékenységi engedély (a 

333/1995. ÁNTSZ/OTH tájékoztatóban, a 888/1995 ÁNTSZ/OTH közleményben és a 
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Népjóléti Közlönyben időszakosan – évente többször - megjelenő) minősített termékekre, 

illetve a jegyzékben foglalt azonosító számok alapján kérhető. 

 

Az építési és bontási hulladék kezelése: Az építési és bontási hulladék kezelését a 45/2004. 

(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet szabályozza, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 

évi XLIII. Törvény 59. §-a (3) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján. A 

törvény szerint az építési és bontási hulladékok az alábbiak szerint kell csoportosítani: 

A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez tartozó 1. számú mellékletépítési és 

bontási hulladékok csoportosításáról: 
 

 

Sorszá

m 

 A hulladék anyagi minősége szerinti 

csoportok 

 Hulladék EWC kódja  Mennyiségi küszöb 

(tonna) 

 1.  Kitermelt talaj  17 05 04 17 05 06  20, 0 

 2.  Betontörmelék  17 01  20, 0 

 3.  Aszfalttörmelék  17 03 02  5, 0 

 4.  Fahulladék  17 02 01  5, 0 

 5.  Fémhulladék  17 04 01   

     17 04 02   

     17 04 03   

     17 04   2, 0 

     17 04 05   

     17 04 06   

     17 04 07   

     17 04 11   

 6.  Műanyag hulladék  17 02 03  2, 0 

 7.  Vegyes építési és bontási hulladék  17 09 04  10, 0 

 8.  Ásványi eredetű építőanyag-hulladék  17 01 02   

     17 01 03   

     17 01 07   40, 0 

     17 02   

     17 06 04   

     17 08 02   

 

Amennyiben bármely a l. számú mellékletben szereplő, a hulladék anyagi minősége szerinti 

csoportban (a továbbiakban: csoport) a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége 

meghaladja az 1. számú mellékletben foglalt mennyiségi küszöbértéket, az építtető köteles az adott 

csoporthoz tartozó hulladékot - a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága érdekében - a többi 

csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át 

nem adja. 

Az építési és bontási hulladék mennyiségének meghatározását és szabályozott kezelésének igazolását 

a hatósági engedélyezési eljárás során kell elvégezni. A munkák előkészítésekor meg kell tervezni a 

keletkező hulladék mennyiségét, befejezésük után pedig el kell számolni a hulladékkal. 

Építési és bontási tevékenységek tervezésekor a terv mellékleteként szerepelnie kell a 45/2004. (VII. 

26.) BM-KvVM együttes rendeletben megadott Építési/Bontási  Hulladék Tervlapnak, melyet a 

tervező készít el. Az Építési/Bontási Hulladék Nyilvántartó Lapot a kivitelező folyamatosan vezeti a 

munka kivitelezése során, mely része a munka elszámolásához szükséges dokumentumoknak is. 

Hálózatról leszerelt berendezések/eszközök kezelése: 

Azokat a berendezéseket/eszközöket, melyet a Vállalkozó leszerel a Hálózatról, és melyeknél 

elképzelhető az eszköz/berendezés további felhasználása, berendezésként, eszközként kezeljük, nem 

tekintjük hulladéknak. (Semmilyen nyilvántartásban nem szerepel hulladékként!) 

Ilyen eszköz/berendezés: transzformátor, kondenzátor, olajt tartalmazó berendezés, faoszlop, 

földkábel 
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Ezen berendezéseket/eszközöket a Vállalkozó a Hálózatról történt leszerelést követően 

berendezésként/eszközként szállítja – a transzformátorokat kizárólag az Elmű Nyrt, Émász Nyrt. 

Raktáraiba, a többi berendezést/eszközt pedig az AVE Tatabánya Zrt. által megadott átvevőhelyek 

egyikére. A berendezés/eszköz további sorsáról az AVE Tatabánya Zrt. és ELMŰ Nyrt./ ÉMÁSZ 

Nyrt. közösen dönt. 

Minden hulladékot a kijelölt helyekre kell beszállítani, kivétel a nem hasznosítható, nem veszélyes 

bontott hulladék (pl.: beton), ha azt a Vállalkozó egy közelebbi, az adott hulladék átvételére 

vonatkozó engedéllyel rendelkező átvevő helyre kívánja leadni. A Vállalkozó nem érvényesítheti az 

ezzel járó költségeit. A hulladékról ki kell állítani a szállítólevelet és mellékelni kell a hulladék 

átvételére feljogosító engedélyt. 

Olyan munkáknál, ahol minimum 200 kg veszélyes, vagy 600 kg nem veszélyes vagy 

újrahasznosítható hulladék keletkezik egy napon belül, amennyiben ezt a vállalkozó 5 nappal előre 

jelzi a Műszaki ellenőrnél, az AVE kihelyezi a konténert a munka helyszínére is. Az 

újrahasznosítható hulladék (pl.: olajos kábel, faoszlop stb.) esetében a konténert nem szabad 

őrizetlenül hagyni, - egy napon belül, a munka kezdésére kiviszik a konténert és a munka 

befejeztével behozzák - ezt az UMS Megbízott felé jelezni kell a szállítás megszervezéséhez. 

 

A tervezés alatt a bontási tevékenység során keletkező hulladék, mennyiségét lásd a terv 

mellékletében szereplő: BONTÁSI HULLADÉK TERVLAP –on. 

A tervezés alatt az építési tevékenység során keletkező hulladék, mennyiségét lásd a terv 

mellékletében szereplő: ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP –on. 

 

Általános előírások: 
 

A munkavégzés során be kell tartani az ELMŰ NyRt. tevékenységét szabályozó 

alábbiakban felsorolt előírásokat: 

a.) Jelen terv engedélye egy évig érvényes, melynek letelte után a tervet műszaki és 

üzemviteli szempontból felül kell vizsgálni. 

b.) Jelen tervben foglaltaktól eltérni csak a tervező, az üzemeltető és a beruházó 

hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás meg nem szerzéséből származó minden 

következményért a kivitelező felelős. 

c.) A kivitelezés során a tárgyi tervhez kapcsolódó szabvány, típusterv, ágazati, hatósági 

és ELMŰ NYRT. 

d.) A kivitelezés során a vonatkozó technológia, tűzrendészeti, munkavédelmi 

előírásokat és utasításokat szigorúan be kell tartani. 

e.) A kivitelezést — a tervhez kapcsolódó — rendeletekben, utasításokban előírt 

engedélyek hiányában megkezdeni nem szabad. Engedélyek nélkül megkezdett 

kivitelezésért a tervező felelősséget nem vállal. 

f.) A hálózatból kibontott anyagokat, készülékeket az ELMŰ NYRT által megjelölt 

helyre kell szállítani. 

 

A kivitelezést - a tervhez kapcsolódó - rendeletekben, utasításokban előírt engedélyek 

hiányában megkezdeni nem szabad. Engedélyek nélkül megkezdett kivitelezésért a tervező 

felelősséget nem vállal. 

 

Uniós és hazai szabványok: 
MSZ EN 50160:2001 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői (29.020) 

MSZ EN 60071-1:1997 Szigeteléskoordináció. Fogalom meghatározások, elvek, szabályok (01.40.29, 

29.080.01) 

MSZ HD 193 S2:1999 Feszültségsávok épületek villamos berendezéseihez (91.140.50) 

MSZ HD 472 S1:2002 Kisfeszültségű, közcélú villamos hálózatok névleges feszültségei (29.020) 

MSZ IEC 1312:1997 Az elektromágneses impulzus elleni védelem. Általános alapelvek. (91.120.40)  
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MSZ HD 60364 sorozat: Kisfeszültségű villamos berendezések, Épületek villamos berendezéseinek létesítése 

(91.140.50) 

MSZ EN 61140 Áramütés elleni védelem (91.140.50) 

 

MSZ 1: 2002 Szabványos villamos feszültségek (29.020), 

MSZ 151-1: 2000 Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek 

létesítési előírásai (29.020., 29.240.20) 

MSZ 151-3:1988 Erősáramú szabadvezetékek. Tartószerkezetek (oszlopok) (29.020, 29.240.20). 

MSZ 151-4:1989  Erősáramú szabadvezetékek. Tartószerkezetek (oszlopok) alapozása (29.020, 29.240.20) 

MSZ 151-8:2002 Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek 

létesítési előírásai (29.020, 29.240.20) 

MSZ 172-2: 1994 Érintésvédelmi szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű, nem közvetlenül földelt 

berendezések (29.020) 

MSZ 447:2009 Csatlakoztatás kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra (91.140.50) 

MSZ 447:1998/1M:2002 Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakozás (91.140.50) 

MSZ 453:1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára (29.020) 

MSZ 595 sorozat Építmények tűzvédelme (13.220.20) 

MSZ 1585:2001 Erősáramú üzemi szabályzat (29.020) 

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

villamos berendezések számára (91.140.50) következő fejezetei: 

MSZ 1600-14:1983 Közterületek 

MSZ 2364 sorozat: Épületek villamos berendezéseinek létesítése (91.140.50)  A magyarázatos 

szabványgyűjtemény következő részei, főfejezetei 

Általános jellemzők elemzése 

MSZ 2364-300:1995 Általános jellemzők elemzése 

 

Biztonságtechnikai és felülvizsgálati szabványok: 
MSZ 2364-410:1999 Áramütés elleni védelem 

MSZ 2364-420:1994 Hőhatások elleni védelem 

MSZ 2364-430:1994 Túláram-védelem 

MSZ 2364-442:1998 A kisfeszültségű villamos berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszerek földzárlata 

esetén 

MSZ 2364-443:2002 Légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem 

MSZ 2364-470:2002 A védelmi módok alkalmazása: Általános előírások 471. fejezet: Áramütés elleni védelmi 

módok 

MSZ 2364-473:1994 Túláram-védelem alkalmazása 

Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése 

MSZ 2364-510:2002 Általános előírások 

MSZ 2364:520:1997 Kábel- és vezetékrendszerek 

MSZ 2364-523:2002 A kábel- és vezetékrendszer megengedett áramai 

MSZ 2364:537:2002 A leválasztó-kapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei 

MSZ 2364-540:1995 Földelő-berendezések és védőeszközök 

 

MSZ 2364-610:1998 Első felülvizsgálat 

MSZ 4851-1:1988  Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a védővezető állapotának 

vizsgálata (91.140.50) 

MSZ 4851-2:1990 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése 

(91.140.50) 

MSZ 4851-3:1989 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezetős érintésvédelmi módok mérési módszerei 

(91.140.50) 

MSZ 4851-4:1989 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Feszültség-védőkapcsolás ellenőrzése (91.140.50) 

MSZ 7487-1:1979 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Fogalom meghatározások (01.040.93) 

MSZ 7487-2:1980 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszín alatt (01.040.93) 

MSZ 7487-3:1980 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése a térszín felett (01.040.93) 

MSZ 13207:2000  0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek 

kiválasztása, fektetése és terhelhetősége (29.060.20) 

MSZ EN 13201 szabványsorozat: Útvilágítás 

MSZ EN 50160:2001 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői (29.020) 

MSZ EN 60071-1:1997 Szigeteléskoordináció. Fogalom meghatározások, elvek, szabályok (01.40.29, 

29.080.01) 
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MSZ HD 472 S1:2002 Kisfeszültségű, közcélú villamos hálózatok névleges feszültségei (29.020) 

MSZ IEC 1312:1997 Az elektromágneses impulzus elleni védelem. Általános alapelvek. (91.120.40) 

 

A tervel kapcsolatos jogszabályok:  

A tervezés során be kell tartani a Magyar Köztársaságban mindenkor hatályos jogszabályokat. A tevékenységet 

szabályozó legfontosabb jogszabályok a következők: 

2007. évi LXXXVI. Törvény a villamos energiáról 

273/2007. (X.19.) KORM. RENDELET A VILLAMOS ENERGIÁRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI LXXXVI. 

TÖRVÉNY EGYES RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 

122/2004. (X.15.) GKM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről 

8/2001. (III.30) GM a Villamosmű Műszaki – Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybalépéséről 

8/1981. (XII.27.) IpM rendelet a kommunális- és lakóépületek érintésvédelmi szabályzatáról (KLÉSZ) 

6/1982. (V.6.) IpM rendelet a gáz és kőolaj üzemű létesítmények és biztonsági övezetéről 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

30/1988.(IV.21.) MT rendelet0 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról 

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 

3/2001. (I.31.) KÖVIM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 

követelményeiről 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

63/1999. (VII.21.) FVM - HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, 

szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjáról 

1996. évi LXXVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységrõl 

2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL 

1990. évi XCIII. törvény az illetékről 

260/2006. (XII.20.) KORM. rendelet a magyar kereskedelmi engedélyezési hivatalról 

1995. évi XXVIII. Törvény a nemzeti szabványosításról 

1993. évi X. törvény A termékfelelősségről 

12/1988. (XII.26.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM sz. együttes rendelet Az egyes nyomvonal jellegű építmény 

szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

2003. évi XXVI. törvény az országos területrendezési tervről 

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

1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök valamint építészek szakmai kamaráiról 

104/2006. (IV.28.) Korm. Rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az 

építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

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

végrehajtásáról 

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek 

minimális szintjéről 

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

28/2011. (IX. 6.) BM rend.  az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 

261/2009. (IX. 26.) korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi 

hatósági tevékenység részletes szabályairól 

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgáztatásról 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 

164/2003. (X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről  

192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet módosításáról  

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről  

4/2001 (II. 23.) KÖM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól  

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről  

271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és 

megállapításának módjáról  
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15/2004. (X.8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes 

szabályairól. 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és Bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól. 

21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról  

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól. 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és 

megfelelőségük tanúsításáról  

29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának 

korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről  

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről.  

63/2004. (VII. 26.) EszCsM rendelet a 0 Hz- 300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, 

mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről.  

11/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős 

szervekről 

314/2005.(XII.25.) KORM. RENDELET A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ÉS AZ EGYSÉGES 

KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

33/2005.(XII.28.)KVVM RENDELET A KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI. VALAMINT A 

VÍZÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJRÓL 

1994. évi LV. törvény a termőföldről 

18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

1996. évi LV. törvény a vadvédelemről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről 

1959. évi  iv. törvény a Polgári törvénykönyvről 

 

Típus- és iránytervek, szabályzatok, utasítások: 
U-1 Munkavédelmi szabályzat 

U-2 Tűzvédelmi szabályzat 

U-4 Környezetirányítási szabályzat 

U-6 Műszaki tervek, tervdokumentációk jóváhagyása 

U-7 Elektromos és egyéb közműhálózati rajzjelek és alkalmazásuk szabályai 

U-9 Üzemeltetési szabályzat 

VU-4 A hulladékok kezelésének ügyrendje 

VU-5 A közvilágítás létesítése és üzemvitele 

VU-7 Közcélú villamoshálózati tartószerkezetek bérbeadásának eljárási rendje 

VU-8 Feszültség alatti munkavégzés /FAM/ szabályzat 

VU-11 A villamos hálózat műszaki nyilvántartásának üzemeltetése 

VU-40 Fogyasztói csatlakozó vezeték létesítése többszálfeszítéses NFA2X vezetékköteg alkalmazásával 

VU-84 Közép- és kisfeszültségű szabadvezetékek áramkötés szerelvényeinek létesítése, cseréje 

VU-211 Az Elosztóhálózati Standard Anyaglista (ESA) használata 

VU-218 Fogyasztói berendezések kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra kapcsolásának műszaki feltételei 

VU-247 0,4 kV-os elosztóhálózat üzemeltetése (Kiadás alatt) 

VU-254 Veszélyes hulladékok kezelésének ügyrendje (Kiadás alatt) 

VU-255 Környezetvédelmi ellenőrzési utasítás (Kiadás alatt) 

 

 

 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700284.KOR&kif=zaj#xcel
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700093.KVV&kif=zaj#xcel
http://intra.elmu.hu/aloldal.php?page=uta&rowSelect=8&t=11_2_szabalyzatok_jegyzeke_elmu&tsub=uta#uta8
http://intra.elmu.hu/aloldal.php?page=veg&rowSelect=7&t=11_2_szabalyzatok_jegyzeke_elmu&tsub=veg#veg7
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Tervezői nyilatkozat 

 
 

Kijelentjük, hogy Szentendre Város Önkormányzata részére készített „SZENTENDRE Egres 

utca felújítása, Nap u. – Óvíz u. között (0+000 – 0+134 kmsz.) közvilágítási hálózat 

létesítése” című műszaki dokumentációt az általános érvényű és az eseti hatósági előírások - 

azon belül a tűzrendészeti követelményeket megállapító rendeletek országos /MSZ/ és ágazati 

/szakmai/ szabványok - figyelembevételével készítettük. A műszaki tervdokumentáció 

megfelel az előbbiekben ismertetett előírásoknak és azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 

Kijelentjük továbbá, hogy fenti terveket a szakhatóságokkal egyeztettük.  

 

A tervdokumentáció az 1993. évi XCIII. törvény  alapján munkavédelmi szempontból 

ellenőrzésre került. 

        

 

 

Budapest, 2015. október 

                                                     

 

 

                                                                                               

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

  Domonkos Gyula 

  tervező 

        Mk:13-8223. 

                                 V-T, EN-T, EI-T                                         


