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- Árok keresztszelvények II. (DK-1-0-0)     M=1:100  DK-13 
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- Befogadóba való bevezetés és medervédelem terve   M=1:100  DK-15 

 



 

 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
Az 1997. évi LXXVIII. törvény 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a GEMENC BAU 

TOLNA Építőipai és Szolgáltató Kft. nevében kijelentem, hogy a  
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elkészítéséhez a közterületi közmű vezetékek adatait a következőkben felsorolt cégektől, 

illetve intézményektől szereztem be, továbbá a tervezés során a helyszínrajzokat és műszaki 

terveket az alábbi hatóságokkal egyeztettem: 

 Duna-Víz Kft. 

 E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRT. 

 E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRT. 

 Magyar Telekom NYRT. 

 Magyar Közút KHT. 

 Duna-Sió Menti Vizitársulat 

 
A tervek és a tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti 

hatósági előírásoknak, a vonatkozó, kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok 

előírásainak, azoktól való eltérésre nem volt szükség. A műszaki megoldások kialakításánál 

figyelembe vettük a 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-ban foglaltakat. 

 

A dokumentáció készítése során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18. § (1) 

bekezdésében, a 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatban foglaltakat betartottam, illetve érvényesítettem. 

 

Kijelentem továbbá, hogy az alkalmazott műszaki megoldások összhangban vannak 

Dunaföldvár város településszerkezeti és szabályozási terveivel, illetve a helyi építési 

szabályzattal. 

 
 
 

  

Szekszárd, 2014. június hó 

 

                                                                                                 
                                                Horváthné Harangozó Szilvia 

                                                   viziközmű  tervező 

                                                   VZ-T/17-0534 
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Technológia üzemeltetési igazgatóság 
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ 
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Dél-Dunántúl 
Cím: 7621 Pécs, Jókai út 10. Postacím: 7621 Pécs, Pf. 256 
Telefon: (72) 519-762 Fax: (72) 212-91 1 

Gemenc Bau KIT. 
Szekszárd, 
Tinódi u. 7. 
7100 

Ügyiratszám: 4203261-5153468 7-2/2014. 
Úgyintezó: Tallián Tamás 

Telefon: 72/ 519-641 
Telefax: 72/212-911 

E-mail cím: tallian.tamas@telekom.hu 
Melléklet: 2.pld terv 

2014 DEC 1 5. 

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT 

Tárgy: Dunaföldvár, Völgy utcai, Aradi közi, Kenderföldi árok csapadékvíz 
elvezetése 

Tisztelt Címzett! 

A tervezett témában igazgatóságunkhoz benyújtott 

EGYÜTI. VELED 

Dunaföldvár, Völgy utcai, Aradi közi, Kenderföldi árok csapadékvíz elvezetése 

megnevezésű, (838-10-11. tervszámú) vízjogi létesítési engedélyezési terveit megkaptuk. 
Megállapítottuk, hogy 

a tervezett létesítmény keresztezi és megközelíti a meglévő földalatti, földfeletti távközlési 
hálózatunkat. 

A közműegyeztetési jegyzőkönyvben és az alábbiakban leírt létesítési feltételeink betartása mellett 
tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez 

közmükezelői hozzájárulásunkat megadjuk. 

A tervezett létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük: 
• Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. 

tulajdonában l évő kábel{ek) védelméről az MSZ 7487/2,3/ 1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151 -
3/ 1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002. MSZ 13207 /2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 
1 7200/ 5, 7 /2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 1 7200-9/2005 sz. 
szabványokban, 8/2012. (1. 26.) NMHH rendelet és a 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint 
kell gondoskodni. 

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RESZVÉNYTÁRSASÁG 
Székhely: 1013 BudapcsL Kns111na ktt. 55 
Cégjegyzékszám: Bu1egyo7vc 11 Föv;\rosi TorvónySJék Cógbíróságán 
Cg 01 -10·041928 sJ.ámulmt 
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• A kivitelezés csak Magyar Telekom Nyrt. szakfelügyelete mellett végezhető, melyet a kiviteli 
munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Magyar Telekom 
Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási 
osztályától /cím:7621 Pécs Jókai u. 10. Telefon:72/519-640 Fax:72/212-911 / e
mail:schuler.tamas@telekom.hu. 

• A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos 
feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek. 

• A távközlő 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 
Magyar Telekom Nyrt.-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 Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő 
kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell 
megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm·re kiálló karóval vagy 
egyéb geodéziai módszerrel. 

• A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania. 
• Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van. 
• A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény /akna, szekrény/ fedlapját 

kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a 
Magyar Telekom Nyrt. végezhet. A szükséges kivitelezési munkát a Magyar Telekom Nyrt. 
Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztályán 
kell megrendelni! 

• /cim:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon:72/51 9-750 Fax: 72/232-182, e
mail:kajli.istvan@telekom.hu 

• Munkaterület átadásra a Közmű kezelői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni. 
• A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet (melynek tartalmaznia 

kell a tervegyeztetéskor felvett tervegyeztetési jegyzőkönyvet, az általunk kiadott közműkezelői 
nyilatkozatokat, valamint a lebélyegzett tervdokumentációt együtt) a munkaterületen kell 
tartani. 

• A kivitelező köteles bármely rongálásVkábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet 
1/371-4357, és zöldszámán: 06-80/23-13-13. 

• A Magyar Telekom létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei· 
szakfelügye lettől függetlenül - a kivitelezőt terhelik. 

• A Magyar Telekomot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás 
átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési 
igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztályától /cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. 
Telefon: 72/519-640, Fax: 72/ 212-911 / e-mail:schuler.tamas@telekom.hu, mely eljáráson kell 
bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét. 

• A távköz.lési földkábelek (alépítmények). és a csapadékvíz elvezető árkok csatornák 
· párhuzamos egymás mellett haladása esetén minimálisan 1,0 m védőtávolság betartását 

kérjük. 
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• A távközlési oszlopok 2-2m-es körzetében földmunka/ árok és munkagödör nyitás céliából / 
nem végezhető. 

• A távközlési földkábelek alul keresztezése estén a keresz1ezési pontokon földkábelünket 
hasított védőcsöves védelemmel kell ellátni. 

• A csapadékvíz elvezető árkok, csatornák nyomvonala a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú kábel 
(alépítmény) fölé/alá, párhuzamosan nem kerülhet, csak keresztezheti azt. 

• A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú alépítmény aknák, és szekrények oldalfalainak áttörése. a 
szekrények aknák belterének igénybevétele csőátvezetések céljából tilos. 

~ A Magyar Telekom Nyrt. aknák gallérjai felett csövek nem helyezhetők el. 
• A kivitelezés során biztosítani kell az érintett kábel, illetve alépítmény nyomvonalunk feletti 

takaróréteg eredeti vastagságát. 
• A csapadékvíz elvezető árkok csatornák nyomvonalát úgy kell kijelölni, hogy a Magyar 

Telekom Nyrt. tulajdonú távközlési csöbálvány, nagyelosztó szekrény, oszlop a kivitelezést ne 
akadályozza. 

• A csapadékvíz elevezető árkok csatornák építése során Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú 
szekrény, alépítmény fedlap elburkolása tilos. 

Amennyiben a fenti követelmények nem biztosíthatók, vagy a tervezett létesítmény beruházója meg 
kívánja szüntetni a földalatti, földfeletti Telekom tulajdonú létesítményeket, akkor azok áthelyezését a 
Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és 
beruházási osztályán kell megrendelni! /cím:7621 Pécs, Jókai u. 1 O.Tel: :72/519-750 Fax: 72/232-182 
, e-mail:kailí.istvan@telekom.hu 

Felhívjuk a tervező és a kivitelező figyelmét arra, hogy a fent említett szabványban előírt esetekben az 
érintett távközlési létesítmény védelméről gondoskodni kell. 

A kialakításra kerüló létesítmények és a távközlési kábeleink keresztezési/ együtthaladásí pontjaira 
kábeleink védelme, valamint üzemeltethetősége érdekében kiváltási/biztonságba helyezési tervet kell 
készíteni! 
A kiváltási/biztonságba helyezési tervet, Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság 
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztályán kell megrendelni! /cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. 
Telefon:, : 72/ 519-750 Fax: 72/232-182 e-mail:kajli.istvan@telekom.hu 
a kell megrendelni! A kiváltást/ védelembe helyezést teljes körűen, a meglévő hálózatra való rákötést is 
beleértve elvégezzük. A tervezésre, és a teljes körű kivitelezésre árajánlatot adunk. Kérjük, hogy a 
munkák tervezése és idóütemezése során szíveskedjenek figyelembe venni, hogy a biztonságba 
helyezési illetve kiváltási munkák az új törvényi szabályozások szerint építési engedély kötelesek. 
A tervezés és kivitelezés során az alábbi előírásokat kell betartani: 
1. Távközlési védelmi, vagy kiváltási tervet a távközlő hálózat tervezésére jogosult szervezet. vagy a 

tervezői névjegyzékben felvett magántervező készíthet. A Magyar Telekom részére 3 pld. kiviteli 
terv szükséges. 

2. A tervezéshez szükséges alapadatokat a Magyar T efekom Nyrt. Technológia üzemeltetési 
igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály, adatszolgáltatási díj ellenében ad. 
/ cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon:72/5 19-701 Fax: 72/232-182, e- maii: 
babocsan.jacint@telekom.hu/ 

3. A tervező köteles összehívni a tárgybani tervindító, és tervzsűri tárgyalást. A tervzsűri helyszíne a 
Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság Kábelhálózat üzemeltetési és 
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beruházási oztály / cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. T elefon:72/51 9-641 Fax:72/ 212-911/ e· 
mail:tallian.tamas@telekom.hu 

4. A kivitelezést csak általunk jóváhagyott terv alapján, az általunk jóváhagyott szakkivitelezö cég 
végezheti a Magyar Telekom érvényes technológiai utasításainak betartásával. A kivitelezés a 
Magyar Telekom minóség ellenőrzése mellett folytatható, melyet meg kell rendelni a Technológia 
üzemeltetési igazgatóság Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási oztályától /cím: 7621 Pécs, 
Jókai u. 10. Telefon: 72/519-641 Fax:72/212-911/e-mail:tallian.tamas@telekom.hu. Ennek 
költségeit a Magyar Telekom kiszámlázza. 
Magyar Telekom hálózatába bármilyen belső vagy külső megrendelésű és kivitelezésű munka 
(beruházás, hibaelhárítás, kiváltás, fenntartás) esetén csak a meglévő hálózathoz illeszkedő, olyan 
eszközök, (fényvezető és rézerú kábelek, kötésszerelvények, optikai és egyéb csatlakozók, 
alépítményes és léges hálózati elemek, stb.) építhetők be, amelyek megfelelnek a Hálózat 
fejlesztési igazgatóság {PKI Fejlesztési Igazgatóság) által meghatározott - adott időpontban 
érvényes - mindenkori műszaki követelményeknek. Minden vita esetén a Hálózat fejlesztési 
igazgatóság dönt a beépítendő eszköz, anyag műszaki adatlapja, illetve szükség esetén fizikai 
vizsgálata alapján. A hálózatba bekerülő eszközök beszerzése csak a Magyar Telekom Beszerzési 
Igazgatóságán keresztül lehetséges. 
A Magyar Telekom tulajdonában lévő infrastruktúrában (oszlopsor, alépítmény stb,) - bérlés 
esetén is- csak a Magyar Telekom végezhet építési, üzemeltetési tevékenységet. 

5. Új távközlési hálózat rákötése a meglévő hálózatra {átterhelés) csak az új hálózat műszaki átadás 
átvételi minősítő vizsgálatait követően történhet. A minősítést a Magyar Telekom Nyrt. Technológia 
üzemeltetési igazagtóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási oztálya végzi/cím:T621 Pécs, 
Jókai u. 10. Telefon: 72/519-641 Fax:72/212-911 / e-mail:tallian.tamas@telekom.hu 
A minősítéshez az alábbi dokumentumokat kérjük: 
• 3 pld. javított kiviteli terv, 
• geodéziai bemérés, 
• kábelmér.ési jegyzőkönyvek, 
• Magyar Telekom Beszerzési Igazgatóság szállító levél. 
• beépült anyagok gyári műbizonylatai 
• leltárváltozási lapok, 
• vállalkozói minőségi nyilatkozat 
• építési naplóbejegyzés másolatok 
• műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy a kivitelezés a jóváhagyott kiviteli tervnek megfelelően 
készült 
• kiviteli tervtől való eltérés esetén építési napló bejegyzés tervtől való eltérés okáról, kezeléséről 
Magyar Telekom jóváhagyással. 

A hálózat kiváltási munkák geodézia bemérésével szemben támasztott követelmények: 
A geodéziai bemérést, minden esetben digitális állományban kell elkészíteni a Magyar Telekom 
263 utasítása szerint. 
Hálózat kiváltások során ábrázolni kel a kiváltott szakasz elején, és végén, a meglévő nyomvonal 
egy- egy csatlakozó pontját. 
A felmérés során meg kell határozni, a vezeték térbeli helyzetét a nyomvonal összes 
töréspontjának, tám- és védőszerkezeteinek bemérésével, továbbá azok jellemző műszaki 
paramétereinek megadásával. 
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A bemérési pontosság vízszintes és magassági értelemben ± 10 cm. Egyenes szakaszokon az 
egyes bemért pontok távolsága nem haladhatja meg belterületen az 50-70 m-t, külterületen a 100 
m- t. 
Belterületen réz erű hálózat dokumentálásakor ortogonális bemérés alkalmazandó. 
Külterületen, továbbá optikai kábelek dokumentálásánál kül-és belterületen egyaránt kizárólag 
numerikus felmérés fogadható el. 
Leadandó munkarészek: 
• A 263 MT utasítás vonatkozó fejezetei alapján digitálisan felszerkesztett, EOV rendszerben 
illesztett AutoCAD R2004 alapú helyszínrajz. (.Lehetőség szerint külön állományba mentve a 
nyomvonal és külön a síkrajz) 
• Numerikus felmérés koordináta jegyzéke (minimális tartalom: pontszám, pontjel, Y, X, Z 
koordináta, relatív mélység) 
• Aktualizált megszakító felvételi lapok (amennyiben az építés behúzó szakaszt is érintett) 
• Kere.sztezett műtárgyak metszetrajzai (optikai hálózatnál) 
A minősítési és adatrögzítési-nyilvántartási eljárás során fefmerüló költségeket a Magyar Telekom 
kiszámlázza. 

6. A kiváltó hálózat rákötését a meglévő hálózathoz (átterhelés) csak a Magyar Telekom Nyrt. 
Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztálya Pécs 
végezheti.. Amennyiben a kiváltó hálózat nem csak közterületet érint a beruházó feladata a Magyar 
Telekom részére az érintett ingatlanra vezetékjog alapítása. A vezetékjog alapításra külön 
megállapodást kell kötni a Magyar Telekommal. 

7. A kiváltó hálózat részére a használatba vételi engedélyt a Magyar Telekom mint tulajdonos, és mint 
üzemeltető részére kell megkérni. 

8. A megbízónak egyeztetnie kell az elkészült hálózat számviteli átadásának módjáról a Magyar 
Telekommal. 

Fenti előírásokkal kapcsolatosan információt a Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési 
igazgatóság Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási oztálya ad/ cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon: 
72/519-641 Fax: 72/212-911 /e-mai! :tallian.tamas@telekom.hu 

A távközlési hálózat kiváftásáig/biztonságba helyezéséig a távközlési hálózattal érintett munkaterületen a 
kivitelezés nem kezdhető meg! 

Záradék: A közműkezelői nyilatkozat éNényessége: 2016.11.27. 

Csatolt kiviteli tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új 
engedélyezési eljárást kell indítani. 

Pécs, 2014.12.11. 

Kiss Róbert 
f 

Üdvözlettel, 

osztályvezető ,,,t 
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