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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 

Felsőtelekes hrsz:02/2 
Rudapithecus látványtár villamos energia ellátása. 

 

 
1./ Általános műszaki adatok 
 
Feszültség: 20 kV ~ 50Hz  

Tervezett 20 kV-os földkábel:  NA2XS2Y 3×1×150 RM/25 12/20 kV (Al) 

Nyomvonalhossz mért:889m 

Nyomvonalhossz méretlen:12m 

BK 9-11 tip. betonházas kapcsoló és mérő állomás állomás-1 db. 

Mérés helye: Szuhogy külterület hrsz:038 

Rendelkezésre álló teljesítmény: - 

Igényelt teljesítmény: 250 kVA  ( KÖF ) 

Csatlakozási pont (tulajdonhatár):Elosztó hálózaton leágazó oszlopkapcsolóra csatlakozó  
                                                      fogyasztó középfeszültségű kábel végelzárója. 
 
Csatlakozás módja: KÖF rendszerhasználói tulajdonú oszlopkapcsolóra csatlakozó kábel 
Mérés:22 kV 
 
Tervezett OTR állomás: OTRL -AA18 tip. 
 
Tervezett transzformátor: 20/250 kVA 
 
2./ Előzmények 
 
A Rudabánya Város Önkormányzata ( 3733 Rudabánya, Gvadányi József u.47) 
vállalkozásomat bízta meg a „Felsőtelekes hrsz:02/2 Rudapithecus látványtár villamos 
energia ellátása.” című kiviteli terv elkészítésével. 
A tervezés előkészítése során a nyomvonalat előzetesen egyeztettük az ÉMÁSZ Hálózati Kft 
Miskolc  Régiója részéről Tokár Csaba úrral. 
 
Tervező megbízása ezen villamos hálózat tervezésére szól. 
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A tervezett hálózat építésénél a VU-081/2(Munkavégzési feltételek kis-és középfeszültségű 
szabadvezetéki hálózatok fa, beton és vas tartószerkezetein) technológiai utasításai betartan-
dók. 
 
3./ A létesítmény leírása: 
 
A Felsőtelekes hrsz:02/2,Rudapithecus látványtár villamos energia ellátására, a Kazincbarci-
ka-Felsőnyárád 20 kV-os szabadvezeték 5834.sz vasoszlopára az ÉMÁSZ Hálózati Kft függő-
leges elrendezésű oszlopkapcsolót szerelt fel rá. 
Az oszlopkapcsolóra csatlakozik a fogyasztói  KÖF kábel, majd becsatlakozik a fogyasztói tu-
lajdonú BK 9-11 tip.KÖF kapcsoló és mérőállomásba.(Szuhogy hrsz:038) 
A mérőállomásból mért fogyasztói tulajdonú kábel halad a meglévő út mellett a Szuhogy 
hrsz:038,035,036/1, a Felsőtelekes 041,02/10, ingatlanokon majd becsatlakozik a tervezett 
OTRL -AA18 tip. transzformátor állomásba. 
 
Érintett ingatlantulajdonos (Létesítés): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hrsz: Ingatlantulajdonos: Művelési ág: 

Szuhogy külterület 038                                                         kivett közút 

 Szuhogy Község Önkormányzata  
                              3734 Szuhogy, József A.u.52. 
Szuhogy külterület 035                                        kivett saját használatú út 

 HASIT-HUNGÁRIA KFT”FA” 
 1138 Budapest,Váci út 186. 
Szuhogy külterület 036/1                                                              Erdő 

 Mészáros István 
 3780 Edelény, Virág út 13. Fsz:5 
Szuhogy külterület 036/2                                                              Erdő 

  Szuhogy Község Önkormányzata  
                              3734 Szuhogy, József A.u.52. 
Felsőtelekes külterület 02/10                                                 Ásványbánya 

 Andrássy-II.Idegenforgalmi és szolgáltató Kft 
 3733 Rudabánya, Petőfi u.9 
Felsőtelekes külterület 02/2                                           Kivett ásatási terület 

 Magyar Állam 
                    Kezelő:Aggteleki Nemzeti park Igazgatóság 
                               3758 Jósvafő, Tengerszem Oldal 1. 
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4./ Érintésvédelem 
 
Az alkalmazott érintésvédelem módja: - 20 kV-on védőföldelés (IT rendszer)  
A tervezett földeléseket méréssel kell ellenőrizni, és szükség esetén a földeléseket ki kell egé-
szíteni, az előírt maximum érték biztosítása érdekében. 
 

 
5./ Általános előírások 
 

 A tervdokumentáció az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és 
védelméről és a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti ható-
sági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról figye-
lembevételével készült. 

 A munkahely előkészítése a nyomvonal bejárásával, a helyi adottságok és körülmények 
feltárásával történjen meg. 
Ellenőrizni kell a szállítási és munkahelyi közlekedési útvonalak használhatóságát, a mun-
kavégzés során érintett közművek, műtárgyak helyét, a talajadottságok jellemzőit. 

 A kivitelezőnek az adott munkára vonatkozó érvényes normatíváknak megfelelő létszámú 
és szakképzettségű dolgozókat kell biztosítania. A művezetőnek munkavédelmi szempont-
ból ellenőriznie kell a költségvetésben szereplő anyagokat, gépeket és eszközöket.  
Közterületen a felhasználásra kerülő anyagok tárolása ne akadályozza a gyalogos és gép-
jármű forgalmat, balesetveszélyt ne okozzon. 

 Munkaterület átadás - átvételi eljárás csak engedélyezett terv, és a hatósági engedélyek 
birtokában kezdhető meg. 

 A kivitelezési munkák befejeztével - a levonulást követően - a munkaterületet eredeti álla-
potába vissza kell állítani, a hulladékot, törmeléket el kell szállítani az arra kijelölt helyre, 
figyelembe véve a környezetvédelemre és a veszélyes hulladékokra, valamint ezek kezelé-
sére vonatkozó valamennyi szabványt és hatályos jogszabályi előírást. 

 A szükséges út- és járdabontások engedélyét a kivitelezőnek kell megkérnie, beszereznie. 
A közművek elhelyezkedéséről - amennyiben szükséges - kutatóárok ásásával kell meg-
győződni . 
Ha a munkavégzés során közműtárgy megsérül, arról annak üzemeltetőjét haladéktalanul 
értesíteni kell. 

 A kivitelezéssel kapcsolatos valamennyi vonatkozó előírást és szabványt be kell tartani és 
tartatni. 
A tervtől eltérni csak az üzemeltető, a tervező, a beruházó és az I. fokú építésügyi hatóság 
együttes hozzájárulásával lehet. 
Az esetleges változásokat a kivitelezést követően az átadási dokumentációban rögzíteni 
kell. 
A hálózatépítést csak érvényes engedélyek és jóváhagyott terv birtokában lehet megkezde-
ni! 

 Nyomatékosan felhívjuk a kivitelező figyelmét a közműegyeztetés során - a különböző 
közművek által előírt szakfelügyeletek megrendelésére és a kivitelezés során az MSZ 7487 
számú szabvány idevonatkozó előírásainak betartására. Fentieket figyelembe véve az osz-
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lopgödör ásása nem mindig végezhető géppel, szükség esetén kézi földmunkát kell alkal-
mazni! 

 
6./ Munkavédelmi fejezet 
 

A munkavédelmi tervfejezet a többször módosított 1993. évi XCIII. törvény és a végrehajtásá-
ról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet figyelembevételével készült. 
• A kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani az alábbi szabványok és rendeletek elő-

írásait: 
• A kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani az alábbi szabványok és rendeletek elő-

írásait: 
- szabványok:  
MSZ 1600-14:1983, MSZ 4851-5:1991, MSZ CEN/TR 13201-1:2015,  
MSZ EN 13201-2:2016, MSZ EN 13201-3:2016, MSZ EN 13201-4:2016,  
MSZ EN 13201-6:2016, MSZ 13207:2000, MSZ EN 50160:2011,  
MSZ HD 60364-1:2009, MSZ HD 60364-4-41:2007, MSZ HD 60364-4-43:2010, 
MSZ HD 60364-4-443:2007, 
MSZ HD 60364-5-51:2010,MSZ HD 60364-5-52:2011,  MSZ HD 60364-5-534:2009,    
MSZ 1585:2012 (EN 50110-1:2004 és nemzeti kiegészítései);  
MSZ HD 60364-5-54:2007,MSZ 10900:2009, MSZ HD 60364-6:2007 

     -rendeletek 
     - 2007. évi LXXXVI. Törvény a Villamos Energiáról 
     - 1993. évi XCIII. Törvény a Munkavédelemről 
     - 1996. évi XXXI. Törvény a Tűz elleni védekezésről 
     - 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
     - 8/2001. (III. 30.) GM rendelet Villamosmű Műszaki Biztonsági Követelményei Szabály-

zat  
     - 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamos művek, valamint a termelői, magán- és közvet-

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

nek részletes szabályairól 
     - a vonatkozó ELMŰ Nyrt. technológiai, biztonságtechnikai és üzemviteli utasítások 
• A vezetékterítéshez és a szereléshez akkora helyet kell biztosítani, hogy az alkalmazott 

technológiából adódó munkaműveletek az előírásoknak megfelelően elvégezhetőek legye-
nek. 

• A kiásott és vissza nem temetett munkagödröket munkaidő befejeztével el kell keríteni, il-
letve szükség esetén megfelelő módon megvilágítani. 
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• Az építés megkezdése előtt egyszemélyi felelős munkavezetőt kell kijelölni, aki köteles a 
helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról tájékozódni, és a megfelelő munkavédelemről 
gondoskodni. Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a munkálatok végzése közterüle-
ten folyik, ahol elkerülhetetlen idegenek közlekedése, ill. tartózkodása, valamint a gépjár-
műforgalom, ezért - ha ezt a kialakult körülmények megkívánják – jelzőőrt (vagy jelzőőrö-
ket) kell állítani. 

• Az üzemvitelre vonatkozó műszaki és biztonsági előírások szigorú betartásáról gondos-
kodni kell. 

• Feszültség alatt lévő hálózaton, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni  
     TILOS! 
     A feszültségmentesítésre vonatkozó igényt a munkálatok megkezdése előtt 30 nappal írás-  
     ban kell bejelenteni az ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Miskolci Régiójánál. 
• A kivitelezés folyamán minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a mun-

kában résztvevők, a munkálatok alatt, a balesetelhárítási előírásoknak és rendelkezéseknek 
– különösen az 1993.évi XCIII. törvénynek – minden tekintetben eleget tegyenek. 

•  
7./ Biztonsági és egészségvédelmi fejezet 
 

A tervezett munka mennyisége nem haladja meg a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes 
rendelet 5.§ (1) bek. „a” és „b” pontjában megadott időintervallumot, ezért a tervet a kivitele-
ző nem köteles megküldeni az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőségnek. 
 

Az előkészítés általános alapelvei 
1/ A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékeny- 
    ség előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek - ezek hiá- 
    nyában az építtetőnek - figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabá- 
    lyokban meghatározott előírásokat. 
2/ Fenti bekezdésben meghatározott tevékenységek során a kivitelezési tervdokumen- 
    táció készítőjének, illetve a kivitelezőnek 
a/ figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkasza- 
    kaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell   
    határoznia ezek előrelátható időtartamát; 
b/ a biztonsági és egészségvédelmi tervfejezetben meg kell határoznia az adott építési  
    munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre  
    vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervfejezetnek tar- 
    talmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 2. számú mellékletben    
    felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják. 
 

A koordinátor elvégzi a rendelet 8. §-ban előírt feladatokat. 
 

Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények 
a/ az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; 
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b/ a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhető-  
    ségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; 
c/ meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat,   
    ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők   
    egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; 
d/ gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az esz- 
    közök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; 
e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell sza- 
    bályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; 
f/ meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok ke-  
   zelési és eltávolítási szabályait; 
g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék  
    tárolásának, elszállításának a szabályait; 
h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett  
    elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a  
    munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; 
i) biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az  
   építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak   
   figyelembevételével. 
 
A munkavállalók tájékoztatása 
A munkáltató a munkavállalókat, illetve képviselőiket köteles - szükség szerint írásban - tá-
jékoztatni azokról az intézkedéseiről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző mun-
kavállalók egészségét és biztonságát érintik. 
A tájékoztatást a munkavállaló részére közérthető formában kell megadni. 
 

Az építés-kivitelezési és tereprendezési munkák köre 
  1. Földmunkák 
  2. Árokásás 
  3. Építés 
  4. Javítás 
  5. Karbantartás, festés 
  6. Előre gyártott elemek összeállítása és szétszerelése 
  7. Hálózatszerelés (kábel, szabadvezeték, transzformátor állomás) 
  8. Transzformátor állomásban végzett munka 
  9. Közvilágítási hálózaton végzett munka 
10. Feszültség alatti munkavégzés 
 

Az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő 
munkák és munkakörülmények 
1. Árokban végzett munka 
2. Légvezetéket szállító járművek kezelői által végzett munka 
3. Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka 
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4. Azok a munkák, amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel, mocsaras te- 
    rületen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a mun-  
    kavállalót 
5. Nehéz, előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos   
    munka (oszlopok, kompakt transzformátor állomások) 
 
 

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
egészségvédelmi és biztonsági követelmények 
 
1. Stabilitás és szilárdság 
Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy 
a) az építési munka sajátosságainak, 
b) a változó építési körülményeknek és állapotoknak, 
c) az időjárási követelményeknek, 
d) a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak megfelelően   
folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos   
munkavégzés követelményei. 
Azokat az anyagokat, berendezéseket és általában minden olyan elemet, amelyek - bármi-
lyen módon mozogva vagy elmozdulva - hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biz-
tonságát, illetve egészségét, megfelelő és biztonságos módon stabilizálni kell. 
Építési munkagödrök, árkok falait - a talajállékonyságot figyelembe véve - úgy kell kitá-
masztani, rézsűzni vagy más megoldással biztosítani, hogy azok az építkezés valamennyi 
szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat.  
A segédszerkezetek, állványok, illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró ké-
pességét rendszeresen ellenőrizni kell. 
 
2. Hőmérséklet 
A munkavégzés teljes időtartalma alatt az alkalmazott munkamódszereket, a munka jellegét 
és az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára 
megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. 
 
A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedé-
seket kell tenni. Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha 
a munkahelyen a munkahelyi klíma a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek 
minősülő munkahelyen. 
A munkahely hidegnek minősül, ha a hőmérséklet a munkaidő 50%-ánál hosszabb időtar-
tamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem 
éri el. 
 
3. Szellőztetés 
Biztosítani kell a szükséges mennyiségű friss levegőt, figyelembe véve az alkalmazott mun-
kamódszereket és a munkavállalókkal szembeni fizikai megterhelést. 
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4. Tűz jelzése és leküzdése 
Az építési munkahely jellegétől, a helyiségek méretétől és használatától, az alkalmazott be-
rendezésektől, felszerelésektől, az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól, vala-
mint az ott tartózkodó munkavállalók lehetséges legnagyobb létszámától függően, a munka-
helyeket megfelelő számú, a tűz oltására alkalmas készülékekkel, illetve külön jogszabályok 
szerint tűzérzékelő, jelző- és riasztóberendezéssel kell ellátni. 
 
 
5. Elsősegélynyújtás 
A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegélynyújtási lehetőséget, és azt, hogy a munka-
vállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott, elsősegélynyújtásra kijelölt 
személy mindig rendelkezésre álljon. 
Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul 
lett munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani. 
 
6. Energiaelosztó berendezések 
A szerelvényeket úgy kell tervezni, elkészíteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tűz- 
vagy robbanásveszélyt. A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat 
megfelelően védeni kell a közvetett vagy közvetlen érintésből eredő villamos áramütéssel 
szemben. 
 
7. Munkaterület elhatárolása 
A munkaterületet védőkorláttal kell elhatárolni. Járdák felbontása esetén gyalogos átjárók, 
gépkocsibehajtók és úttestek felbontása esetén pedig gépkocsi átjárók elhelyezése szükséges. 
 
8. Gépek, emelő berendezések, járművek 
Szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a munkagép, illetve annak alkatrészei és a 
vezetékek között megfelelő biztonsági távolságot (1kV-ig 1,0 méter, 1kV és 110kV között 
pedig 3,0 méter) kell biztosítani. Ha ez nem biztosítható, akkor feszültségmentesítést kell kér-
ni. 
 
9. Magasból leesés 
Oszlopok mászásakor kétköteles munkaöv és teljes hevederzet és védősisak alkalmazása köte-
lező. 
 
10. Építési és bontási munkák 
A munkáknál biztosítani kell a megfelelő technológiai sorrendet és a szükséges munkavédel-
mi eszközöket. Az oszlopok emelését csak megfelelő gyakorlattal rendelkező személy irányí-
tásával szabad végezni.  
 

11. Egyéni védőeszközök biztosítása 
Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől 
nem veszélyeztetett, belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. 
Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani, akkor a munkavállaló 
a munkát csak munkaöv, biztonsági hevederzet, illetve zuhanásgátló használatával végezheti. 
Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket, 
ahová a munkavállaló a védőeszközt megfelelő biztonsággal rögzíteni tudja. 
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A zuhanás elleni védelem céljára használt egyéni védőeszközt - a gyártó előírásainak megfe-
lelően - a vonatkozó szabványra figyelemmel a meghatározott vizsgálatoknak kell alávetni, 
ha azzal a munkavállaló már zuhant. 
 

12. Csoportos védőeszközök biztosítása 
A munkaterületen a következő csoportos védőeszközöket kell biztosítani: 
- tűzoltó készülék 
- mentődoboz, mentőkötél (30 m) 
- piros zászló 
- figyelmeztető és tiltó táblák 
- rövidrezáró készletek (munkafeladat szerint) 
- TEMA létra (zuhanásgátlóval ellátva) 
 
8./ Tűzvédelmi fejezet 
 
A munkaterületen a tűz elleni védekezés feladatait, a kivitelező szervezetének működési sza-
bályait a Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza. 
A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed minden munkavállalóra, akik a megrendelő vagy a 
létesítmény üzemeltetője által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek. A munka-
végzésre vonatkozó tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek és 
üzemben tartónak keretszerződésben kell rögzíteni. A villamos hálózatszerelési tevékenység 
során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kerül sor. A tűzveszélyes tevékeny-
ség engedélyezésének rendjét a vállalkozó-kivitelező tűzvédelmi utasításai rögzítik. A kivite-
lezést követően a kivitelezőnek szabványossági nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés 
során érintett tűzvédelmi előírások, szabványok betartásáról. 
 

Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok 


1996. évi XXXI. törvény: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóság-
ról (továbbiakban: tűzvédelmi törvény),  
 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, 
a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról  
 54/2014. (XII.5.) BM rendelet: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (továbbiak-
ban: OTSZ),  
 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet: A tűzvédelmi szabályzat készítéséről,  
 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet: A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, 
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi 
szakvizsga részletes szabályairól.  
 
 
9./ Környezetvédelmi fejezet 
 
A tervezett kábelfektetési és szerelési munkákat úgy kell elvégezni, hogy azzal a környezet-
ben a lehető legkisebb mértékben okozzanak károkat, a környezetet a legkisebb mértékben 
zavarják, kompresszoros burkolatbontást csak 800 -1800  óráig szabad végezni. 
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A tervezés és kivitelezés során be kell tartani a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rende-
letet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. 
A tervezés során azokat az eszközöket, berendezéseket (transzformátor, kondenzátor, olajat 
tartalmazó berendezés, faoszlop, olajos földkábel), melyek további felhasználásáról csak a ké-
sőbbiekben fog döntés születni, leszerelt eszközként, berendezésként kell feltüntetni, nem hul-
ladékként. 
A hulladékot minden esetben az arra kijelölt helyen, szelektíven kell gyűjteni. 
Közterületen végzett munkák esetében, amennyiben a hulladék nem a hálózatról kerül leszere-
lésre (beton, föld, aszfalt), a Vállalkozó felelőssége a hulladékról a jogszabályoknak megfele-
lően gondoskodni.  
A hulladékok kezelésekor, felhasználásakor – beleértve kitermelésüket, raktározásukat, szállí-
tásukat, gyártásukat, és alkalmazásukat, továbbá veszélyes technológiák alkalmazásakor, 
olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket kell tenni, amelyek a környezet veszélyeztetésének 
kockázatát jogszabályban meghatározott mértékűre csökkentik, vagy kizárják. 
A környezetszennyezéssel járó technológiák alkalmazásakor a környezetveszélyeztetés csök-
kentése érdekében a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet illetve védőtávolságot kell 
kijelölni. 
A környezethasználó köteles a hulladék kezeléséről (ártalmatlanításáról, hasznosításáról) gon-
doskodni, így például a kitermelt és megmaradt földet, beton-és aszfalttörmeléket a kijelölt le-
rakóhelyre szállítani, deponálni. 
Amennyiben a tárgyi munka kivitelezése során környezetvédelemmel kapcsolatos problémák 
illetve rendellenességek merülnek fel, úgy azokat az illetékes önkormányzatnak jelenteni kell. 
 
Kazincbarcika 2017. december 3. 
 
 
   

                                                                                            ……………………. 
Macsuga Zoltán 
       tervező 
      05-1209 

                                        EN-HŐ,EN-VI, EN-ME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 13 -  
 
 

  

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 

Felsőtelekes hrsz:02/2 
Rudapithecus látványtár villamos energia ellátása. 

 
című műszaki tervdokumentációt az általános érvényű és az eseti hatósági előírások, - ezen 
belül a tűzrendészeti és munkavédelmi követelményeket megállapító – rendeletek, országos 
(MSZ) és ágazati (szakmai) szabványok figyelembevételével készítettük. 
A tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírások-
nak, biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét. 
Kijelentjük továbbá, hogy a fenti terveket a szakhatóságokkal és közművekkel egyeztettük.  
A tervdokumentáció a Munkavédelmi Törvény alapján munkavédelmi szempontból ellenőr-
zésre került. 
 
A(z) 

- 382/2007. (XII.23.) Kormányrendeletben előírt előkészítő eljárást szabályszerűen le-
folytattuk, 

- eljárásba bevontak állásfoglalása, nyilatkozata a kérelem mellékletét képező nyomvo-
nalrajz(ok) feltüntetett állapot alapján történt, 

- tervezett villamos vezeték és csatlakozó műtárgya az érintett ingatlanok rendeltetéssze-
rű használatát lényegesen nem akadályozza, 

- erdőt, valamint táj –és természetvédelem alatt álló (vagy annak tervezett) területet, ter-
mészeti értéket, műemlékvédelem alatt álló létesítményt nem érint, 

- megvalósítás fakivágást nem igényel, 
- közölt, eljárásba bevontakon kívül a létesítés más szakhatóságot, szervezetet, közmű-

vet, ingatlantulajdonost nem érint. 
 
A tervezés az alábbi törvényi előírások és jogszabályok szerint történt: 
     - 2007. évi LXXXVI. Törvény a Villamos Energiáról 
     - 1993. évi XCIII. Törvény a Munkavédelemről 
     - 1996. évi XXXI. Törvény a Tűz elleni védekezésről 
     - 54/2014. (XII.05) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, Országos Tűz-

védelmi Szabályzat 
     - 8/2001. (III.30) GM rendelet Villamosmű Műszaki Biztonsági Követelményei Szabályzat  
     - 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvet-

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

nek részletes szabályairól    
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Nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsággal rendelkezem, névjegyzéki (nyilvántartási) 
számom: 

 
Kazincbarcika 2017. december 3. 
 
 

   
                                                                                         ……………………. 

Macsuga Zoltán 
      tervező 
      05-1209 

                                       EN-HŐ,EN-VI, EN-ME 
  


