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Címzett:

JSP 97 Kft.
2366 Kakucs, Fő út 11.
378383004 - Szentendre, belváros csapadékvíz-elvezetés
CS 08-1-2017 sz. terv Cs-2, Cs-3, Cs-4 sz. rajzok

Cím, egyeztetett terv:
Átadott rajzok:

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT
A közműegyeztetési nyilatkozat érvényessége 6 hónap!
A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. létesítményeit.
Érintett feszültségszintek
Érintett terület

1 kV földkábeles csatlakozó, 1 kV kábel, 1 kV közvilágítási kábel,
1 kV közvilágítási légvezeték, 1 kV szabadvezeték, 20 kV kábel
Szentendre
Dézsma u. (3721 hrsz. - Ady u. szakasz) - Ady E. u., (Dézsma u. 1939 hrsz. szakasz) - Bogdányi u. - (Ady u. - 2215 hrsz. szakasz) 1933. út - Korniss Dezső sétány - Rév u. - 02/3 hrsz. –
Szerb u., 071 hrsz. - 066 hrsz.

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Közmű-és egyéb
vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tól
20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása,
fektetése és terhelhetősége/, MSZ 151-1/2000 /Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál
nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ MSZ 151-8/2002
/Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek
létesítési előírásai/ számú szabvány előírásai kötelező érvényűek.
A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:


A villamosmű üzembentartójának hozzájárulása nélkül a föld felszíne alatti és feletti tevékenység
végzése, mely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a villamosmű folyamatos biztonságos
üzemét veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti.

Meglévő villamosmű biztonsági övezetébe eső létesítmény építése esetén az új létesítmény
beruházója, illetőleg építtetője köteles gondoskodni:


A villamosmű üzembentartója hozzájárulásának megszerzéséről.

A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre
vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.
Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk.
A közcélú villamos hálózat érintettsége esetén kérjük a fent felsorolt szabványok előírásainak
megfelelő szabványossági felülvizsgálatok elvégzését a megközelítésekre és keresztezésekre
vonatkozóan (szükséges esetén szakági tervező bevonásával). Amennyiben ezek alapján a
közcélú villamos hálózaton áthelyezés, kiváltás szükséges, úgy az átalakítás műszaki tartalmát
Társaságunk Hálózat Csatlakozási Osztályával szükséges egyeztetni (1132 Budapest, Váci út
72-74; e-mail: csatlakozasio@elmu.hu, tel: 06-1-238-1574).
A tervezett létesítménnyel érintett, a Társaságunk üzemeltetésében lévő hálózatok és
berendezések biztonsági övezetét érintő munka esetén, a hálózatunk védelmére vonatkozó, a
villamosmű biztonsági övezetében végzett munkavégzés módjára kitérő műszaki leírást kérünk
benyújtani, az ELMŰ Hálózati Kft. Budai Régiójában (1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7., tel.:
238-4805).
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A műszaki leíráshoz mellékelni kell minden olyan adatot, dokumentációt és részlet tervet, amely a
vonatkozó szabvány(ok) által előírt feltételek teljesülését egyértelműen igazolja. (Ahol a tervezett
létesítmény a tulajdonunkban levő hálózat nyomvonalát keresztezi, vagy megközelíti)
JÓVÁHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIÁNYÁBAN AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK VÉGREHAJTÁSÁHOZ
NEM JÁRULUNK HOZZÁ!
Amennyiben az egyeztetés során a nyomvonalat az egyeztető a saját rajzára átvezeti, úgy az
átrajzolás minőségéért, helyességéért semminemű felelősséget nem vállalunk!
A Társaságunk üzemeltetésében lévő földkábel hálózatok nyomvonalán, illetve attól 120 kV-on +- 1,5
m-re, 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-hálózat valamint
közvilágítás tartószerkezetétől - minden irányban - 3 m-re gépi földmunkavégzés biztonsági okokból
nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka végezhető)! Ezen előírás megszegése esetén minden
felelősség - alvállalkozó esetében is - a földmunkát végzőt terheli.
A kivitelezés megkezdése előtt, a munkavégzés időtartama alatt a Társaságunk illetékes
üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 15
munkanappal, írásban kell megrendelni, melyben közölni kell a kivitelező nevét és a munka
megkezdésének pontos időpontját, valamint a szakfelügyelet költségét viselő bankszámla számát. A
régiók illetékes referensei minden esetben eldöntik a szakfelügyelet szükségességét.
Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a
Társaságunk Budai Régiójában (1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7., 238-4807).
Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, földalatti vezetékre, vagy
arra utaló nyomra (pld. védőborításra, kábelvédő csőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell
hagyni és a vezeték üzembentartójának megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból
biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a
vezeték üzembentartójának hozzájárulásával szabad.
FIGYELEM!
Kábelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót.
Káreseti jegyzőkönyvek felvételénél a kivitelező, vagy alvállalkozó illetve kárt okozó és az
üzembentartó képviselője kell, hogy jelen legyen, ahol ellenőrzésre kerül a kiadott
közműegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelt
kéréséről szóló dokumentum.
A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építtető
és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
A szakfelügyelet jelenléte nem mentesíti az elkövetőt a vétlen károkozás következményeitől.

..........................................................................................
Közműegyeztető (Pap Emőke) aláírása és a szolgálati hely pecsétje
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