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a kérelmező számára

E-közmű által hitelesítve.
A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.
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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
WWW.LECHNERKOZPONT.HU EKOZMUHELPDESK@E-EPITES.HU - V: 1.19 Készült: 2018.04.25.

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító: 515959602
Kérelem típusa: KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz: Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja: 2018.03.18.
Hiánypótlás időpontja: 2018.04.18.
Kérelmező neve: Szabari Péter (202059572)
Kérelmező típusa: tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el? jogi személy nevében
Felhasználás jellege: közösségi célú
Kérelem célja: sajátos építmények engedélye
Kérelem tárgya: Budapest XX. kerület, Pöltenberg utca (Vörösmarty 

utca - Lázár utca között) útfelújításának útépítési 
kiviteli terve

Építmény típusa: közlekedési építmények
Építmény funkciója: Helyi utak és utcák
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza: 1-10 km közöti hossz
Megjegyzés:

A felújítandó útszakasz hossza: 1075.8 m.

 

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám: 1
Név: FEFTERV Építőmérnöki Kft.
Adószám: 25846005243
Cím: 1204 Budapest 20. ker., Nagysándor József utca 71
Telefon: +36202497121
E-mail cím: fefterv@fefterv.hu
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ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Budapest 20. ker.
Terület leírása:
Pöltenberg utca (177221, 177087, 177001, 176912, 176821, 176691, 176243 hrsz)

 

Megadott tervezési terület:
POLYGON((654639.3 231890.75,654728.9 231962.15,654784.9 232009.05,654865.4 
232086.75,654949.4 232167.25,655112.5 232324.05,655304.3 232514.45,655487.7 
232690.85,655497.5 232682.45,655319.7 232509.55,655140.5 232331.05,654887.8 
232086.05,654875.2 232072.75,654866.1 232068.55,654787 231990.15,654768.1 231972.65,654726.1 
231934.15,654651.2 231870.45,654639.3 231890.75))
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KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

Üzemeltető neve: Budapest Közút Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Címe: 1115 Budapest 11. ker., Bánk bán utca 8-12
Szakága(i):

Szakág (KB): Egyéb hálózat
Kijelölés módja: 324/2013 (VIII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) alapján 

(automatikus kijelölés)
 

 

Üzemeltető neve: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
Címe: 1134 Budapest, Váci út 35
Szakága(i):

Szakág (HI): Hírközlés
Kijelölés módja: téradat-szolgáltatás alapján (automatikus kijelölés)

 

 

Üzemeltető neve: ELMŰ Hálózati Kft.
Címe: 1132 Budapest, Váci út 72-74
Szakága(i):

Szakág (EL): Villamos energia
Kijelölés módja: téradat-szolgáltatás alapján (automatikus kijelölés)

 

 

Üzemeltető neve: Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.
Címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4
Szakága(i):

Szakág (VE): Vízelvezetés
Kijelölés módja: téradat-szolgáltatás alapján (automatikus kijelölés)
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Üzemeltető neve: Fővárosi Vízművek Zrt.
Címe: 1134 Budapest, Váci út 23-27
Szakága(i):

Szakág (VI): Vízellátás
Kijelölés módja: téradat-szolgáltatás alapján (automatikus kijelölés)

 

 

Üzemeltető neve: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság

Címe: 1013 Budapest, Krisztina körút 55
Szakága(i):

Szakág (HI): Hírközlés
Kijelölés módja: téradat-szolgáltatás alapján (automatikus kijelölés)

 

 

Üzemeltető neve: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Címe: 1031 Budapest 03. ker., Anikó utca 4.
Szakága(i):

Szakág (EL): Villamos energia
Kijelölés módja: 324/2013 (VIII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) alapján 

(automatikus kijelölés)
 

 

Üzemeltető neve: Nemzeti Közművek Földgázhálózati Kft.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20
Szakága(i):

Szakág (SZ): Szénhidrogén
Kijelölés módja: téradat-szolgáltatás alapján (automatikus kijelölés)
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Üzemeltető neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 1081 Budapest 08. ker., Csokonai utca 3
Szakága(i):

Szakág (HI): Hírközlés
Kijelölés módja: 324/2013 (VIII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) alapján 

(automatikus kijelölés)
 

 

Üzemeltető neve: Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft.
Címe: 1083 Budapest, Bókay János utca 36-42
Szakága(i):

Szakág (HI): Hírközlés
Kijelölés módja: téradat-szolgáltatás alapján (automatikus kijelölés)
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MELLÉKLETEK:

Fájlnév (azonosító): XX_Pöltenberg-A.01_Műszaki leírás.pdf (682462)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2018.03.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)

 

Fájlnév (azonosító): XX_Pöltenberg-A.02_Átnézeti helyszínrajz.pdf 
(682463)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2018.03.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)

 

Fájlnév (azonosító): XX_Pöltenberg-A.04.1_Építési helyszínrajz.pdf 
(682464)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2018.03.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)

 

Fájlnév (azonosító): XX_Pöltenberg-A.04.2_Építési helyszínrajz.pdf 
(682465)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2018.03.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)

 

Fájlnév (azonosító): XX_Pöltenberg-A.04.3_Építési helyszínrajz.pdf 
(682466)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2018.03.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)

 

Fájlnév (azonosító): XX_Pöltenberg-A.07.1_Hossz-szelvény.pdf (682467)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2018.03.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)
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Fájlnév (azonosító): XX_Pöltenberg-A.07.2_Hossz-szelvény.pdf (682468)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2018.03.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)

 

Fájlnév (azonosító): XX_Pöltenberg-A.07.3_Hossz-szelvény.pdf (682469)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2018.03.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)

 

Fájlnév (azonosító): XX_Pöltenberg-A.08.1_Mintakeresztszelvény.pdf 
(682470)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2018.03.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)

 

Fájlnév (azonosító): XX_Pöltenberg-A.08.2_Mintakeresztszelvény.pdf 
(682471)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2018.03.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)

 

Fájlnév (azonosító): XX_Pöltenberg-A.09.1_Keresztszelvények.pdf 
(682472)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2018.03.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)

 

Fájlnév (azonosító): XX_Pöltenberg-A.09.2_Keresztszelvények.pdf 
(682473)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2018.03.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)
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Fájlnév (azonosító): XX_Pöltenberg-G0.03.1_Geodéziai helyszínrajz.pdf 
(682474)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2018.03.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)

 

Fájlnév (azonosító): XX_Pöltenberg-G0.03.2_Geodéziai helyszínrajz.pdf 
(682475)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2018.03.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)

 

Fájlnév (azonosító): XX_Pöltenberg-G0.03.3_Geodéziai helyszínrajz.pdf 
(682476)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2018.03.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)

 

Fájlnév (azonosító): XX_Pöltenberg-Tervjegyzék.pdf (682477)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2018.03.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)

 

Fájlnév (azonosító): FCSM közműnyilatkozat_20160906.pdf (682478)
Típus: egyéb
Rögzítés időpontja: 2018.03.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)

 

Fájlnév (azonosító): FŐGÁZ közműnyilatkozat_20160530.pdf (682479)
Típus: egyéb
Rögzítés időpontja: 2018.03.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)
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Fájlnév (azonosító): Fővárosi Vízművek 
közműnyilatkozat_20160606.pdf (682480)

Típus: egyéb
Rögzítés időpontja: 2018.03.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)

 

Fájlnév (azonosító): XX_Pöltenberg-A.04.3_Építési helyszínrajz 
20180418.pdf (736698)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2018.04.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)

 

Fájlnév (azonosító): XX_Pöltenberg-G0.03.3_Geodéziai helyszínrajz 
20180418.pdf (736699)

Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2018.04.18.
Rögzítő neve: Szabari Péter (202059572)
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KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE: Budapest Közút Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

 
 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2018.03.20.
Ügyintéző neve: Kovács Géza (291490917)
Ügyintéző telefon: 06703903242
Ügyintéző email cím: geza.kovacs@budapestkozut.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
 

 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2018.03.26.
Ügyintéző neve: Ungureán Tamás (141543503)
Ügyintéző telefon: 06704513554
Ügyintéző email cím: tamas.ungurean@digi.co.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
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/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2018.03.26.
Ügyintéző neve: Ungureán Tamás (141543503)
Ügyintéző telefon: 06704513554
Ügyintéző email cím: tamas.ungurean@digi.co.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
A tervezett munka területén a DIGI légkábeles hálózattal van jelen.

A tervezett létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a közműkezelői hozzájárulást megadjuk.

Amennyiben a kivitelezés szakaszában sor kerülne a távközlési és/vagy elektromos oszlopok 
bontására, áthelyezésére, mely hatással lehet a DIGI Kft. tulajdonában lévő távközlési kábelek 
épségére, szükséges a szakfelügyelet megrendelése.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2018.04.19.
Ügyintéző neve: Telek Edit (590853581)
Ügyintéző telefon: +36704666285
Ügyintéző email cím: kozmuegyeztetes@digi.co.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
A tervezett munka területén a DIGI légkábeles hálózattal van jelen.
A szakfelügyelet megrendelése abban az esetben indokolt, ha a tervezés és kivitelezés a 
későbbiekben kiterjed oszlopok áthelyezésére, mozgatására, cseréjére és bármilyen más 
munkavégzésre, ami kihathat a DIGI Kft. tulajdonában lévő távközlési kábelek épségére. A 
munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásbeli időpont egyeztetés keretében – a tárgyi létesítmény 
helyszíni munkálatainak megkezdése előtt legalább 15 nappal szükséges társaságunknak 
bejelenteni, illetve megrendelni a szakfelugyelet@digi.co.hu e-mail címen.
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: 2018.03.23.
Ügyintéző neve: Fórika Katalin (387459660)
Ügyintéző telefon: 06-20-276-0718
Ügyintéző email cím: katalin.forika@elmu.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2018.04.05.
Ügyintéző neve: Horváth Zita Erzsébet (555650590)
Ügyintéző telefon: 003637516015
Ügyintéző email cím: zita.horvath@emasz.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó 
tilalmakat és korlátozásokat.  (A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM 
rendelet)  Az engedélyes tervhez a fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk.
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.
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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/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2018.04.19.
Ügyintéző neve: Pap Emőke Csilla (712460095)
Ügyintéző telefon: 37/516-191
Ügyintéző email cím: emoke.pap@emasz.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a mellékelt Közműnyilatkozat tartalmilag megváltozott. 
Kérjük az engedélyezési eljárás során ez utóbbi dokumentációban foglaltak szerink járni.
Tisztelettel,
ELMŰ Hálózati Kft.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK
 

Fájlazonosító: 712684
Fájlnév: Közműnyilatkozat(582289_1) Bp XX. Pöltenberg 

u.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2018.04.05.
Rögzítő neve: Horváth Zita Erzsébet (555650590)

Fájlazonosító: 737084
Fájlnév: Közműnyilatkozat_515959602 - Budapest, XX. ker, 

Pöltenberg u. felújítása.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2018.04.19.
Rögzítő neve: Pap Emőke Csilla (712460095)
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ÜZEMELTETŐ NEVE: Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.
 

 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2018.03.19.
Ügyintéző neve: Cseh Balázs (102235609)
Ügyintéző telefon: 0614554130
Ügyintéző email cím: csehb@fcsm.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2018.03.23.
Ügyintéző neve: Cseh Balázs (102235609)
Ügyintéző telefon: 0614554130
Ügyintéző email cím: csehb@fcsm.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
Tisztelt Kérelmező!
A tárgyi tervezési munkához kapcsolódóan Társaságunk Hálózatüzemeltetési Igazgatósága 
2016.09.06-án kelt 055758/2016 ügyszámú levelében csatorna üzemeltetői nyilatkozatot adott ki.
A nyilatkozatban foglaltakat továbbra is fenntartjuk, mely az alábbi kiegészítéssel együtt 
2018.09.06–ig érvényes.
BEGU fedlaptányérral rendelkező fedlapokat úthengerből, vagy lapvibrátorból eredő behatásnak 
kitenni Tilos. Az útépítés idejére a BEGU fedlaptányért csereszabatos öntvényfedlapra ki kell cserélni.
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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/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2018.04.25.
Ügyintéző neve: Cseh Balázs (102235609)
Ügyintéző telefon: 0614554130
Ügyintéző email cím: csehb@fcsm.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
Tisztelt Kérelmező!

Az első körös nyilatkozatban tett véleményünket továbbra is fenntartjuk.
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	
Hálózatüzemeltetési Igazgatóság	
1087 Budapest, Kerepesi út 21.
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.
ÜZEMELTETŐ NEVE: Fővárosi Vízművek Zrt.
 

 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2018.03.19.
Ügyintéző neve: Bér Előd Csabáné (419078386)
Ügyintéző telefon: 204486264
Ügyintéző email cím: eva.ber@vizmuvek.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
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/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2018.03.19.
Ügyintéző neve: Mezei Péter (460457378)
Ügyintéző telefon: +3614652415
Ügyintéző email cím: peter.mezei@vizmuvek.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
A rendelkezésünkre bocsátott tervdokumentáció alapján tárgyi munkával kapcsolatban szíves 
tájékoztatásul közöljük, hogy tárgyi területre 2016.06.06-i dátummal kiadott FV/5910/2016/1762-2 
iktatószámon kiadott - amit mellékeltek is a tervdokumentációban - nyilatkozatunk 2018.06.06-ig 
érvényes, az abban foglaltak továbbra is fenntartjuk.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy közműnyilatkozatunk csak a tárgyban feltűntetett szakágra és 
tervre vonatkozik.
A kivitelezővel kérjük ismertetni és kivitelezés során kérjük betartani az FV/5910/2016/1762-2 
iktatószámú 2016. június 06. dátummal kiadott KÖZMŰNYILATKOZAT-ban foglaltakat.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.



KÖZMŰNYILATKOZAT / 515959602
a kérelmező számára

E-közmű által hitelesítve.
A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

 

17 / 23
 

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59. TELEFON / +361 279 2640 FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU EKOZMUHELPDESK@E-EPITES.HU - V: 1.19 Készült: 2018.04.25.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2018.04.19.
Ügyintéző neve: Mezei Péter (460457378)
Ügyintéző telefon: +3614652415
Ügyintéző email cím: peter.mezei@vizmuvek.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
Az első körös válaszunkban leírtakat továbbra is fenntartjuk! A rendelkezésünkre bocsátott 
tervdokumentáció alapján tárgyi munkával kapcsolatban szíves tájékoztatásul közöljük, hogy tárgyi 
területre 2016.06.06-i dátummal kiadott FV/5910/2016/1762-2 iktatószámon kiadott - amit 
mellékeltek is a tervdokumentációban - nyilatkozatunk 2018.06.06-ig érvényes, az abban foglaltak 
továbbra is fenntartjuk. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy közműnyilatkozatunk csak a tárgyban 
feltűntetett szakágra és tervre vonatkozik. A kivitelezővel kérjük ismertetni és kivitelezés során 
kérjük betartani az FV/5910/2016/1762-2 iktatószámú 2016. június 06. dátummal kiadott 
KÖZMŰNYILATKOZAT-ban foglaltakat.
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.
ÜZEMELTETŐ NEVE: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság
 

 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2018.03.27.
Ügyintéző neve: Tiefenbacher Györgyi Melinda (866147330)
Ügyintéző telefon: +3614621462
Ügyintéző email cím: tiefenbacher.gyorgyi@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: 2018.04.10.
Ügyintéző neve: Tiefenbacher Györgyi Melinda (866147330)
Ügyintéző telefon: +3614621462
Ügyintéző email cím: tiefenbacher.gyorgyi@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.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2018.04.19.
Ügyintéző neve: Tiefenbacher Györgyi Melinda (866147330)
Ügyintéző telefon: +3614621462
Ügyintéző email cím: tiefenbacher.gyorgyi@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.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK
 

Fájlazonosító: 720616
Fájlnév: 515959602_Bp. XX. Pöltenberg 

utca_útfelújítás_73559364_MT.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2018.04.10.
Rögzítő neve: Tiefenbacher Györgyi Melinda (866147330)
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

 
 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2018.03.20.
Ügyintéző neve: Illés Andrea (673753287)
Ügyintéző telefon: 0613041846
Ügyintéző email cím: x-illesa@ext.mavir.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE: Nemzeti Közművek Földgázhálózati Kft.
 

 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2018.03.22.
Ügyintéző neve: Molnárné Neuschl Zsuzsanna (168930160)
Ügyintéző telefon: 36-20/7780-188
Ügyintéző email cím: molnarne.zsuzsanna@nkm.energy

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
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/ HIÁNYPÓTLÁS KÉRÉS
Rögzítés dátuma: 2018.04.12.
Ügyintéző neve: Molnárné Neuschl Zsuzsanna (168930160)
Ügyintéző telefon: 36-20/7780-188
Ügyintéző email cím: molnarne.zsuzsanna@nkm.energy
Típus: hiánypótlást kér
Kifejtés:
A XX. Pöltenberg utca 79. gázbekötésének feltüntetését kérjük.
2017. évben gázhálózat rekonstrukció keretében átépítésre került az acél anyagú gázvezeték 
szakasz (Vécsey utca-Várkony tér) között.
Kérjük az új nyomvonalon megépült, érintett gázvezetékek és felszíni szerelvények feltüntetését.
Amennyiben gázhálózati adatok nem állnak rendelkezésre, úgy azok megkérhetőek az 
oras.istvan@nkm.energy e-mail címen.
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/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2018.04.19.
Ügyintéző neve: Molnárné Neuschl Zsuzsanna (168930160)
Ügyintéző telefon: 36-20/7780-188
Ügyintéző email cím: molnarne.zsuzsanna@nkm.energy
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
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A kérelem tárgyában szereplő létesítmények tervét áttanulmányoztuk. 
A tervezett munkálatok területén kisnyomású, PE anyagú gázhálózat üzemel. 
Kivitelezés előtt ellenőriznünk kell az érintett gázvezetékek állapotát, ennek elvégzéséhez a beruházó 
útépítési szándékának írásban történő bejelentése szükséges. 
Az építési engedélyezés és kivitelezés közmű üzemeltetői feltételei a következők:
-	A beruházó nyilatkozzon útépítési szándékáról, a kivitelezés tervezett kezdési időpontjáról és 
várható időtartamáról.
-	A kivitelezés a szükséges gázhálózati teendőink befejezését követően, írásban történő 
hozzájárulásunk után kezdhető meg.
-	A kivitelezési munkálatok tényleges kezdési időpontját a kivitelezőnek be kell jelentenie.
-	A kivitelezés idejére kérjük írásban szakfelügyelet megrendelését Hálózatüzemeltetési Osztályunktól 
(1101 Budapest, Salgótarjáni út 45. e-mail: foldgazelosztas@nkmgazhalozat.hu), melynek keretében 
végezhető el felszíni szerelvé-nyeink helyének pontosítása, amennyiben szükséges, cseréje valamint 
a védőtávolságok ellenőrzése.
-	Elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2-2 m övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó 
szilárd útburkolat bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási te-vékenységet is) nem 
végezhető.
-	A munkálatok ideje alatt biztosítani kell a gázvezetékek biztonságos üzemeltetésének feltételeit, 
beleértve a gázvezetéken lévő szerelvények megközelítésének biztosítását a kivitelezés egész ideje 
alatt.
-	A meglévő és a tervezett terepszint különbsége a gázvezeték környezetében 20 cm-nél nem lehet 
nagyobb, biztosítva a 80/2005. (X.11) GKM rendeletben meghatározott leg-alább 80 cm 
vezetéktakarást a csővezeték felső alkotója felett.
-	Felszíni szerelvényeink szintbehelyezése szükséges a kivitelezés költségére.
-	Kiemelt szegély gázvezeték fölé a gázvezetékkel párhuzamosan nem kerülhet.
-	A gázelosztó vezetéktől tartandó védőtávolságokat biztonsági övezetként kell alkalmazni, a 
biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani (GET, Bt., 80/2005. (X.11) 
GKM rendelet). Különös tekintettel arra, hogy vízelvezető vagy szikkasztó árok, burkolt folyóka 
gázvezeték nyomvonala fölé vagy attól mért 1-1 m-es távolságon belülre nem telepíthető. 
Gázvezetéktől mért 2-2 m-es védőtávolságon belülre nem telepíthető fa, bokor, cserje, növény 
planténer vagy egyéb létesítmény, mely akadályozza a vezetékhez való hozzáférést.
Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes.
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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LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 
 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2018.03.19.
Ügyintéző neve: Máth Róbert (494378915)
Ügyintéző telefon: +36308483894
Ügyintéző email cím: mathr@globonet.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE: Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft.
 

 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2018.03.19.
Ügyintéző neve: Ribánszkiné Kazinczi Tünde (884666947)
Ügyintéző telefon: 0614557114
Ügyintéző email cím: tundekazinczi@gmail.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
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Dátum: 2018.04.05. 

Nr: 582289/1 
Címzett: FEFTERV Építőmérnöki Kft.  

  1204 Bp.,Nagysándor József u.71. 
 

Cím, egyeztetett terv: 
515959602; Budapest XX. kerület, Pöltenberg utca (Vörösmarty utca - 
Lázár utca között) útfelújításának útépítési kiviteli terve 

Átadott rajzok: 2 pld 
 

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 6 hónap! 

 
A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft.  létesítményeit. 

Érintett feszültségszintek 
1 kV kábel, 1 kV közvilágítási kábel, 1 kV közvilágítási légvezeték, 1 
kV szabadvezeték, 10 kV kábel 

Érintett terület Budapest XX. 

  Pöltenberg utca (Vörösmarty utca - Lázár 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: 

 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. 

Amennyiben az egyeztetés során a nyomvonalat az egyeztető a saját rajzára átvezeti, úgy az 
átrajzolás minőségéért, helyességéért semminemű felelősséget nem vállalunk! 

A főváros területére vonatkozóan a kivitelező köteles betartani a Budapest Főváros Közgyűlésének 
34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletében foglaltakat. 

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 
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régiók illetékes referensei minden esetben eldöntik a szakfelügyelet szükségességét. 

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a 
Társaságunk Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., 238-3357). 

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 (Horváth Zita) aláírása és a szolgálati hely pecsétje 
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Dátum: 2018.04.19. 

Nr: 590169/1 
Címzett: FEFTERV Építőmérnöki Kft.  

  1204 Budapest XX. ker., Nagysándor J. u.71. 
 

Cím, egyeztetett terv: 
515959602 - Budapest, XX. ker, Pöltenberg utca (Vörösmarty u. - 
Lázár u. között) felújítása 

Átadott rajzok: 2016/4 munkaszámú terv A.04.1, A.04.2, A.04.3 sz. 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 6 hónap! 

 
A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. (és a BDK Kft.) létesítményeit. 

Érintett feszültségszintek 
1 kV kábel, 1 kV szabadvezeték, 10 kV kábel, Közvil kábel,  
Közvil szabadvezeték 

Érintett terület Budapest XX. 

  Pöltenberg u. (Vörösmarty u. - Lázár u. 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: 

 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. Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., tel.: 238-3355). 

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) 



 

 
2/2 oldal 

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 főváros területére vonatkozóan a kivitelező köteles betartani a Budapest Főváros Közgyűlésének 
34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletében foglaltakat. 

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 Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., 238-3357). 

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a BDK 
Kft.-nek (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. Fax.: 238-4323) 

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 


