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KÉRELEM ADATAI:

Azonosító: 245667873
Kérelem típusa: KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz: Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja: 2019.04.25.
Kérelmező neve: Kövérné Gonda Zsuzsánna (633284691)
Kérelmező típusa: lakossági
Kérelmező kinek a nevében jár el? saját nevében
Felhasználás jellege: közösségi célú
Kérelem célja: sajátos építmények engedélye
Kérelem tárgya: Pilisborosjenő Főút közvilágítás és gyalogátkelő 

hely kialakítása
Határidő-számítás jogalapja: 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa: sajátos technológiájú építmények
Építmény funkciója: Helyi (települési) távközlő- és elektromos 

hálózatok
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza: 1 km alatti hossz
Megjegyzés:

Közvilágítás létesítése és gyalogátkelő

 

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám: 1
Név: Kövérné Gonda Zsuzsanna
Adószám: 42541796241
Cím: 1133 Budapest, Ronyva utca 6 1. emelet 3. ajtó
Telefon: +36-20-947-0700
E-mail cím: gondazsu@yahoo.com
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ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Pilisborosjenő
Terület leírása:
Ilona utca-Fő utca útvonal a Búza utca-Kert utca között

 

Megadott tervezési terület:
POLYGON((646007.9 251135.2,646075.1 251082.93,646119.9 251126.8,646958.97 250681.6,646996.3 
250746,646449.37 251064.27,646088.17 251218.27,646007.9 251135.2))
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KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

 

ÜZEMELTETŐ NEVE: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 1134 Budapest, Váci út 35
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI): Hírközlés
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE): Vízelvezetés
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
/ Szakág (VI): Vízellátás

Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
 

ÜZEMELTETŐ NEVE: ELMŰ Hálózati Kft.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 1132 Budapest, Váci út 72-74
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL): Villamos energia
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság

 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI): Hírközlés
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
 

ÜZEMELTETŐ NEVE: TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ): Szénhidrogén
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: UPC Magyarország Kft.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI): Hírközlés
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
 

 

MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító): pilisborosjenő_fő_út_külterület.pdf (1379691)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.04.25.
Rögzítő neve: Kövérné Gonda Zsuzsánna (633284691)

 

/ Fájlnév (azonosító): pbj_fo_kozvil_txt.pdf (1379702)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2019.04.25.
Rögzítő neve: Kövérné Gonda Zsuzsánna (633284691)
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KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2019.04.30.
Ügyintéző neve: Somogyi Judit (667454116)
Ügyintéző telefon: 36707044006
Ügyintéző email cím: judit.somogyi@digi.co.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
 

/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2019.04.30.
Ügyintéző neve: Somogyi Judit (667454116)
Ügyintéző telefon: 36707044006
Ügyintéző email cím: judit.somogyi@digi.co.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli 

megadásáról
Kifejtés:
Feltétel nélkül hozzájárulok a(z) 245667873 azonosítószámon benyújtott kérelemben foglaltak 
szerinti, a közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósításához.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK
 

Nincs rögzített adat.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2019.04.30.
Ügyintéző neve: Bagaméri József (361545596)
Ügyintéző telefon: 0627999688
Ügyintéző email cím: ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
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/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2019.05.07.
Ügyintéző neve: Bagaméri József (361545596)
Ügyintéző telefon: 0627999688
Ügyintéző email cím: ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
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A kérelemben megjelölt közvilágítás és gyalogátkelő hely kialakítása tervének közműegyeztetésével 
kapcsolatosan az érintett helyre/helyekre vonatkozóan az alábbi előírásainkat közöljük:
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a feltüntetett hálózataink nyomvonala tájékoztató jellegű.
A kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal írásban meg kell rendelni szakfelügyeletünket, melynek 
költségét leszámlázzuk.
A szükséges szakfelügyelet megrendelését ivóvíz és/vagy szennyvíz érintettség esetén az 
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu e-mail címre küldhetik meg, vagy levelezési címünkre: 2600 Vác, Kodály 
Zoltán u. 3.- ra. Hibabejelentést a +36-80-244-488; +36-27-511-511 telefonszámokon jelezhetnek.
A keresztezési helyeken illetve a 2,0 m-en belüli megközelítések esetén csak kézi erős 
vezetékfeltárást lehet végezni. A kivitelezés során a közműkeresztezéseket az MSZ 7487-2: 1980 
szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni, és az előírás szerinti védőtávolságot a feltárt 
vezetéktől kell mérni és betartani.
Takarás előtt képviselőnk részére biztosítani kell a védőtávolságok betartásának ellenőrzési 
lehetőségét. 
A közműkeresztezéseknél védőcső alkalmazása szükséges, melyek minimum 1-1m-es túlnyúlással 
kell hogy készüljenek.
A DMRV ZRT. a későbbiekben a megépített létesítményben okozott (hibaelhárítási, stb.) károkért nem 
vállal felelősséget azokon a helyeken, ahol a védőtávolságot nem szabvány szerinti tartották be, vagy 
hiányoznak az előírt védőcsövek, jelölések (téglázás, szalagozás stb…).
Amennyiben a most épülő létesítmény nyomvonala miatt a, DMRV ZRT. kezelésében lévő vezetékek 
jelenlegi nyomvonalát az előírás szerinti védőtávolság hiánya, vagy egyéb okok miatt módosítani kell, 
úgy annak költségeit a most épülő létesítmény üzemeltetője, beruházója köteles viselni.
A feltárt közművezetékeinket, szerelvényeinket a kivitelezés során amennyiben az indokolt 
(iránytöréseknél, párhozamos fektetésnél, mellébontásnál), az elmozdulás ellen biztosítani kell. 
Munkaidőn túli őrzéséről, ideiglenes takarásáról (min 30 cm) kivitelezőnek kell gondoskodni. 
+5 oC alatt vezetékeink környezetében földmunka nem végezhető!
 A DMRV ZRT. szerelvényeihez a hozzáférhetőséget biztosítani kell a kivitelezés ideje alatt is, 
aknafedlapon, altalaj tűzcsapon stb., illetve annak 2-2 m-es körzetében anyagot tárolni tilos! Az 
esetleges károkozás költségeit abban az esetben is leszámlázzuk, ha az felügyeletünk mellett és 
gondos kivitelezés ellenére keletkezik. A DMRV ZRT. kezelésében lévő közművezetékek 
megközelítése esetén kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető, a keresztezett közművezetékeink 
kézi erős megkutatása szükséges!
A meglévő vezeték nyomvonalán, és helyén közműkutató árkok készítése szükséges a közműveink 
helyének pontos beazonosításához.
A tervezett vezeték nyomvonalán, és helyén közműkutató árkok készítése szükséges a közműveink 
helyének pontos beazonosításához.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.
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/ MELLÉKLETEK
 

Nincs rögzített adat.
ÜZEMELTETŐ NEVE: ELMŰ Hálózati Kft.
 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2019.04.26.
Ügyintéző neve: Frák Zsuzsa Anna (680541158)
Ügyintéző telefon: +3612381373
Ügyintéző email cím: zsuzsa.anna.frak@elmu.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
 

/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2019.04.26.
Ügyintéző neve: Frák Zsuzsa Anna (680541158)
Ügyintéző telefon: +3612381373
Ügyintéző email cím: zsuzsa.anna.frak@elmu.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
Tisztelt Ügyfelünk! 

FIGYELEM! 
Fő u. 1 sarkánál az utolsó oszloptól, a mellékletben zöld szaggatott vonallal jelzett vezeték már 
földben haladó 20kV-os kábel! Kérjük a munkavégzésnél erre fokozottan figyeljenek! 
A nyilatkozat a melléklettel együtt érvényes!

Köszönettel:
ELMŰ Hálózati Kft.
Közműegyeztetés
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.
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/ MELLÉKLETEK
 

Fájlazonosító: 1381209
Fájlnév: Pilisborosjenő Főút 20 kV földkábel.JPG
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2019.04.26.
Rögzítő neve: Frák Zsuzsa Anna (680541158)

Fájlazonosító: 1381212
Fájlnév: Közműnyilatkozat(787709_1).pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2019.04.26.
Rögzítő neve: Frák Zsuzsa Anna (680541158)

ÜZEMELTETŐ NEVE: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság

 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2019.04.30.
Ügyintéző neve: Borbás Andrea (641800874)
Ügyintéző telefon: 0614621462
Ügyintéző email cím: borbas.andrea@telekom.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59. TELEFON / +361 279 2640 FAX / +361 279 2641
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/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2019.04.30.
Ügyintéző neve: Borbás Andrea (641800874)
Ügyintéző telefon: 0614621462
Ügyintéző email cím: borbas.andrea@telekom.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
Figyelem! A benyújtott terv érinti a Magyar Telekom Nyrt. hálózatát, a kivitelezést a csatolt 
közműkezelői nyilatkozatban foglalt műszaki előírások, szabványok figyelembevételével kell végezni.
Felhívom figyelmét, hogy az e-közmű rendszerében tett nyilatkozatunk kizárólag az e-közmű 
rendszerbe feltöltött Magyar Telekom Nyrt. által kiállított közműkezelői nyilatkozattal együtt érvényes!
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK
 

Fájlazonosító: 1388865
Fájlnév: 81300666.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2019.04.30.
Rögzítő neve: Borbás Andrea (641800874)

ÜZEMELTETŐ NEVE: TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2019.04.29.
Ügyintéző neve: Gál László (757881934)
Ügyintéző telefon: 0628889156
Ügyintéző email cím: gal.laszlo@tigaz.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
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/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2019.04.30.
Ügyintéző neve: Gál László (757881934)
Ügyintéző telefon: 0628889156
Ügyintéző email cím: gal.laszlo@tigaz.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
A tárgyi tervszerinti kivitelezéshez alábbi feltételek betartása mellett                    járulunk hozzá:

Gépi földmunkát – beleértve a fúrási tevékenységet is - a keresztezett gázelosztóvezeték feltárásához 
szükséges szilárd burkolatú út felbontása  kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 
1-1 méteres                   övezeten belül végezni nem lehet. 

Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési 
munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a 
keresztezett létesítmény nyomvonalának és a 203/1998. (XII.19.)                  Korm. rendelet 19/B. § (6) 
bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt 
övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett 
létesítmény feltárásáról. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező 
köteles fizetni.
A szakmai felügyeletet a kijelölés tervezett időpontja előtt 8 nappal a                TIGÁZ-DSO Kft. Gödöllői 
Területi üzemeltetési egység  illetékesség szerinti                  üzeménél (Szentendrei Üzem: 2000 
Szentendre, Paprikabíró u. 16.) – írásban kell                         megrendelni.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK
 

Fájlazonosító: 1386981
Fájlnév: 245667873.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2019.04.30.
Rögzítő neve: Gál László (757881934)
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: UPC Magyarország Kft.
 

/ HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS ALATT
Átadás időpontja: 2019.05.04.
Határidőre nem adott meg érintettség választ.

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2019.05.06.
Ügyintéző neve: Paróczi Balázs (655722645)
Ügyintéző telefon: +3670/319-1814
Ügyintéző email cím: paroczi.balazs@gmail.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
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/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2019.05.06.
Ügyintéző neve: Paróczi Balázs (655722645)
Ügyintéző telefon: +3670/319-1814
Ügyintéző email cím: paroczi.balazs@gmail.com
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV !

A tárgyi létesítmény érinti a UPC Magyarország Kft. közös oszlopsoros hálózatát.
A UPC hálózat biztonságba helyezési, illetve átépítési költsége a 2003. évi C törvényben foglaltak 
szerint a beruházót terhelik.

Szakfelügyelet:
A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal írásban szakfelügyeletet kell 
megrendelni, valamint a kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkaterület pontos helyének 
meghatározásával, ill. áttekintő helyszínrajz melléklettel (kozmu@upc.hu).
A szakfelügyelet megrendelését és a bejelentést követően a UPC Mo. Kft. műszaki ellenőre az adott 
munkaterületen megjelenik . Felveszi a kapcsolatot a felelős építésvezetővel, egyezteti az adott építés 
UPC nyomvonalra vonatkozó  előírásait, feladatait, megbeszélik a felmerülő műszaki kérdéseket , és 
leigazoltatja a szakfelügyelet teljesítési igazolását. Ezt követően a UPC Mo. Kft. kiszámlázza a 
kivitelezőnek az egyszeri 25.000Ft+ÁFA műszaki szakfelügyeleti díjat.
A munkakezdés bejelentésének, szakfelügyelet megrendelésének, a szakfelügyeleti díj átutalásának 
elmaradása esetén nem járulunk hozzá az adott létesítmény használatbavételi engedélyének 
kiadásához. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra az UPC Magyarország Kft.-t meg kell hívni. Az 
UPC Magyarország Kft. földalatti hálózatával érintett területen történt munkavégzés esetében a 
takarási engedély megkérése előtt helyszíni bejárást kell tartani.
A szakfelügyelet nem mentesít az esetleges rongálással kapcsolatos felelősség alól. Minden a 
kivitelezés alatt történt rongálást haladéktalanul jelenteni kell cégünk felé! (kozmu@upc.hu) 
A UPC hálózatban okozott bárminemű rongálásért a beruházó és a kivitelező anyagi felelősséggel 
tartozik.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK
 

Nincs rögzített adat.
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Dátum: 2019.04.26. 

Nr: 787709/1 
Címzett: e-Közmű 

  
 
 

 

Cím, egyeztetett terv: 245667873 

Átadott rajzok: 
 
 

 

K Ö Z M Ű E G Y E Z T E T É S I  N Y I L A T K O Z A T 

A közműegyeztetési nyilatkozat érvényessége 1 év! 

 
A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. létesítményeit. 

Érintett feszültségszintek 1 kV földkábeles csatlakozó, 1 kV kábel, 1 kV közvilágítási 
légvezeték, 1 kV szabadvezeték, 20 kV kábel, 20 kV szabadvezeték 

Érintett terület Pilisborosjenő 

  
Főút közvilágítás és gyalogátkelő hely kialakítása 
Ilona utca-Fő utca útvonal a Búza utca-Kert utca között 

 
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: 

• Szükség szerint az engedélyezési, vagy kivitelezési tervek készítéséről. 

• A meglévő létesítményekben esetleg szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, 
kivitelezéséről és költségeiről. 

• A villamosmű üzembentartója hozzájárulásának megszerzéséről. 
 

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 szabványelőírások szerinti áthelyezéséről, kiváltásáról készített, a villamosmű 
biztonsági övezetében végzett munkavégzés módjára kitérő – kiviteli tervet 3 példányban az 
ELMŰ Hálózati Kft. Beruházási osztályának (1044 Budapest Megyeri út 118.) kell jóváhagyásra 
benyújtani. 

A tervjóváhagyáshoz mellékelni kell minden olyan adatot, dokumentációt és részlet tervet, amely a 
vonatkozó szabvány(ok) által előírt feltételek teljesülését egyértelműen igazolja. (Ahol a tervezett 
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létesítmény a tulajdonunkban levő hálózat nyomvonalát keresztezi, megközelíti illetve ahhoz 
csatlakozik) 

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 (Frák Zsuzsa Anna) aláírása és a szolgálati hely pecsétje 







Gigabites hálózatok igazgatóság
Optikai hálózatok fejlesztési ágazat
Hálózatfejlesztés támogató osztály
1097 Budapest Könyves Kálmán körút 36. 

Tel: Lásd lap alján! Fax: Lásd lap alján!

Kövérné Gonda Zsuzsanna
Budapest
Ronyva utca 6.
1133

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Telefon:
Telefax:

E-mail cím:
Melléklet:

423315-81300666/2019
Borbás Andrea
Lásd lap alján!
Lásd lap alján!

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 3/19 (245667873)
Tárgy jellege: Kiviteli terv
Tárgy helyszíne: Pilisborosjenő, Fő út 
Tárgy:  Közvilágítás és gyalogos-átkelőhely kialakítása

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: 
Társaság) 
benyújtott tervét a Társaság 2019. 04 hó 25-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy 

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti 
kivitelezéséhez a Társaság a

közműkezelői hozzájárulást megadja.

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):
- Hálózat Technológia Igazgatóság, Vezetékes hálózatok ágazat, Passzív hálózat üzemeltetési osztály 
Közép-Magyarország (1098 Budapest Távíró utca 3-5., levélcím: 1098 Budapest Távíró utca 3-5., Tel: -, Fax: 
1-347-5315, e-mail: alepitmeny@telekom.hu)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:
A KIVITELEZÉS CSAK A MAGYAR TELEKOM SZAKFELÜGYELETE MELLETT 
VÉGEZHETŐ! Társaságunkat a munkaterület átadásra meg kell hívni!
A munkakezdés bejelentést, valamint a szakfelügyelet megrendelést a Magyar Telekom Nyrt. 
Hálózat Technológia Igazgatóság, Vezetékes hálózatok ágazat, Passzív hálózat üzemeltetési osztály 
Közép-Magyarországi szervezetének kell megküldeni (1098 Budapest, Távíró utca 3-5., levélcím: 
Budapest 1541, Fax:347-5315, e-mail: alepitmeny@telekom.hu) a kivitelezés megkezdése előtt 
minimum 10 nappal.
A Magyar Telekom munkatársa a helyszínen az építési naplóba (e-napló) rögzíti a Magyar Telekom 
tulajdonú hálózat, tárgyi építéssel kapcsolatos sértetlenségét.
AZ ESETLEGES VÉDELEMBE HELYEZÉSRŐL A SZAKFELÜGYELET SORÁN KELL 
DÖNTENI!
Amennyiben hálózatunk kiváltása, biztonságba helyezése szükséges, érintettség esetén a Passzív 
hálózat fejlesztési és üzemeltetési központtól (alepitmeny@telekom.hu) kell megrendelni.

A SZÜKSÉGES MUNKÁKAT A KIVÁLTÁST, BIZTONSÁGBA HELYEZÉST SZÜKSÉGESSÉ 
TEVŐ BERUHÁZÁS TERHÉRE KELL MEGVALÓSÍTANI.

Alépítmény þ Földkábel þ Földfeletti þ Nincs o 

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt. helyi hálózatát: érinti þ nem érinti o 
körzet hálózatát: érinti o nem érinti þ 
gerinc hálózatát: érinti þ nem érinti o 

zárt célú hálózatát: érinti o nem érinti þ 

A kábelek nyomvonalkitűzése: szükséges o nem kellþ 
Szakfelügyelet megrendelése: szükséges þ nem kell o 



2019.04.30
423315-81300666/2019

Oldalszám: 2 / 2

-Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb 

hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 

17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 

8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben, és az 

elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

-A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A 

szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni 

a Társaság illetékes szervezeti egységénél.

-A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal 

pótolnia kell a kivitelezőnek.

-A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.

-Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.

-Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 

méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Társaság létesítményét.

-A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) 

talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.

-A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a 

Társaság. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval 

vagy egyéb módszerrel.

-A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.

-Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.

-A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe 

lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.

-Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.

-A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-

13.

-A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől 

függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

-A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a 

Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljáráson kell bemutatni a földalatti létesítményeinek 

sérülés mentességét. 

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2020.04.29
Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési

eljárást kelI indítani.

, 2019.04.30

A közműkezelői nyilatkozat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.
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