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Közmű kezelői hozzájárulás
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Grosz Krisztina Tervező Asszony részére!
Eng.sz.: KÉ-K; Tkö; VZ-TEL/07-743

8000
Székesfehérvár
Koronázó tér 1.
Tel.: 22/334-460
e-mail: info@fejereuropa.hu
Székesfehérvár, 2018. február 01.
Tárgy: Várpalota, Bán Aladár utca burkolatfelújítása c. kiviteli terv;
Munkaszám: 1672/2015; Rajzszám: U-03.1; U-03.2

A tárgyi témában benyújtott kiviteli tervet átvizsgáltuk és azzal kapcsolatban specifikusan az alábbi nyilatkozatot tesszük:
• A kis- és középfeszültségű hálózatunk biztonsági övezetére vonatkozó 2/2013 NGM (I.22) rendeletben foglaltakat be kell tartani.
• A Kismező u. - Bán Aladár u. keresztezésénél a transzformátor állomásnál ügyelni kell annak épségére, ill. a 20 kV-os vezeték biztonsági övezetében munkát végezni TILOS! és
• A 20 kV-os oszlopunk 1,5m-s közelében kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető!
• A nyitott platóval közlekedésből eredő vezetékszakítás és súlyos
balesetek megelőzésének érdekében a 20 kV-os és 0,4 kV-os hálózatunkra szükség esetén biztonsági kikacsolás és szakfelügyeletet
kell kérni.
• A fentiek mellett minden esetben a 20 kV-os, 0,4 kV-os vezetékek
biztonsági övezetében történő munkálatok során egy külön erre a
célra kijelölt figyelő személyt kell alkalmazni aki, figyeli a vezeték
és a munkavégzésben résztvevő járművek viszonyát (távolságát)
és szükség esetén leállítja a tevékenységet mikor a vezeték 2/2013
NGM (I.22) rendeletben foglalt biztonsági övezetére vonatkozó távolságok nem tarthatóak be!
•
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• Az erősáramú kábeleink közelében (1m-1m) kizárólag óvatos kézi
földmunka engedélyezett, a bejárók keresztezésénél pedig a kábeleket védelembe kell helyezni!
• A kisfeszültségű kábeleket a szegély létesítésekor bebetonozni
TILOS!
•

A feltárt erősáramú villamos kábelek ideiglenes illetve végleges
mechanikai védelméről, keresztezéséről és megközelítéséről a vonatkozó szabványok előírásai szerint kell eljárni (1-1m túlnyúló
pattintós vagy összecsúszás mentes acél védőcső).
• A védelembe helyezést, illetve a szükség szerinti kábelsűlyesztést kizárólag EON minősített szakvállalkozó végezheti, a védelembehelyezést, kábelsűlyesztést a Hálózat Üzemeltetési Területi Referensnek minden esetben be kell mutatni!
• A villamos kábelek nyomvonalára 35-cm mélyen vissza kell helyezni a „Vigyázz Erősáramú Kábel” szalagot!
• A közlekedési táblákat az oszlopainkra elhelyezni Tilos, továbbá a
kábelek nyomvonalától min. 1-1 méterre szabad csak elhelyezni.
•
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Amennyiben a munkavégzés vagy a munkagépekkel való közlekedés közben fenn áll a veszélye annak, hogy a munkát végző személy valamely testrészével, szerszámmal vagy általa irányított
munkagéppel a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4.
melléklete III. bekezdés 8.7.34-as pontja által előírt távolságoknál
jobban megközelítheti a villamos hálózat vezetékeit, szakfelügyeletet kell rendelni. A szakfelügyeletet Társaságunk részéről az
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Üzemeltetési és Létesítési
Üzeme biztosítja, melyet legalább 14 nappal a munkavégzés kezdete előtt meg kell rendelni, a felmerülő költségek a megrendelőt
terhelik. A szakfelügyelet megrendelését kérjük az alábbi módon
elvégezni: e-mailben történő megrendelés esetén Gőcze József
Vezető
koordinátor
(06-30/334-4564,
jozsef.gocze@eonhungaria.com) illetve Majsainé Kovács Judit Szolgáltatási referens
(06-30/707-5447, judit.majsaine@eon-hungaria.com esetleg faxon a
0622/525-410) a segítségükre lesznek. A szakfelügyelet megrendelésnek tartalmaznia kell a munkavégzés kezdő és vég időpontját,
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ezen belül a szakfelügyelet szükséges jelenlétének napját és időtartamát (órától óráig), a kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét valamint a számlázáshoz szükséges adatokat.
A teljes munkavégzés alatt a munkavezető felel a 4/2002. (II. 20.)
SzCsM-EüM együttes rendeletben előírt távolságok valamint a további munkavédelmi szabályok betartásáért.
A kivitelezés során előforduló bármely erősáramú közmű sérülését
mérlegelés nélkül, azonnal jelezni kell az EON általános hibabejelentő vonalára, amit a 06-80-533-533-as telefonszámon érnek el, ill.
az EED állományába tartozó illetékes Hálózat Üzemeltetési Területi Referensnek.”
A 20 - 0,4kV-os közműveink közelében fokozott figyelmet kell fordítani a feszültség közeli munkavégzés szabályaira, illetve ha
szükséges, akkor biztonsági kikapcsolást kell kérni, melynek költsége a kivitelezőt terheli. Ennek eldöntése a kivitelező felelőssége.
(pl. daruval billenő járművel, markolóval tilos feszültség alatt lévő
hálózat közelében munkát végezni, de egyéb esetek is lehetnek)
Felhívjuk figyelmüket, hogy a munkaterületen 20 kV-os légvezeték
halad keresztül ezért az anyagok mozgatásakor, billenés gépjárművek anyag deponálásakor különös figyelmet kell szentelni a vezeték és a gépjárművek közötti biztonságos távolság betartására !
A 20 kV és 0,4 kV-os szabadvezeték biztonsági övezetében tilos
bármilyen fajta építési anyag (pl. sóder, stb.) , ill. építési törmelék
(pl. földkupac) deponálása. Amennyiben ez nem mégsem valósítható meg, úgy 2/2013 NGM (I.22) rendelet 10 § (1) cb pontja szerint
kell eljárni :
„A föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos az anyag tárolása és felhalmozása az alábbi formában: nem éghető anyagok 2
métert meghaladó magasságú tárolása, amelynél a mértékadó
magasság a depónia–ember–eszköz–mozgástér együttes mérete”

• Abban az esetben amennyiben az erősáramú berendezéseink, a
kivitelezésből visszavezethető okokból meghibásodnak úgy azok
helyreállítási munkálatairól a beruházónak gondoskodnia kell! A
helyreállítást kizárólag EON minősített szakvállalkozó végezheti!
• Az építési munkálatok megkezdése előtt írásban be kell jelenteni
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a munka irányításáért felelős személyt (elérhetőségekkel).
• A fenti előírásaink betartásának elmulasztása esetén a Műszaki
átadáshoz nem áll módunkban hozzájárulni.
- Jelen hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció részletes ellenőrzését, a tervet csupán áramszolgáltatói szempontból vizsgáltuk
meg. A lenti előírásokat minden esetben általánosan be kell tartani:
- A kivitelezés során, a tervtől való bármilyen eltérés - például esetlegesen a helyszínen felmerülő, a jóváhagyott nyomvonal megvalósítását
megakadályozó, elháríthatatlan akadály felmerülése esetén az csak az
EED állományába tartozó illetékes Hálózat Üzemeltetési Területi Referens írásos hozzájárulásával tehető meg, az újbóli közműegyeztetést követően, egyébként nem fogunk hozzájárulni a megépített létesítmény
műszaki átadásához, és üzembe helyezéséhez.
- az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában, és a Székesfehérvári Üzemüzemeltetésében (- kezelésében) lévő erősáramú közművek
(- földkábelek;- szabadvezetékek;- transzformátor állomások;- elosztó
szekrények) biztonsági övezetében - a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet szerint
meghatározott - Kizárólag óvatos kézi földmunka engedélyezett. Továbbá a villamos berendezések megközelítése és keresztezése esetén a berendezések védelméről az MSZ 13200, MSZ 13207, MSZ 7487 szabványokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A kivitelezési munkálatoknak bontási- és építési tevékenységet illetően
teljes egészében összhangban kell lennie (jkv. mellékletét képező - a
bemutatott rajzon és leírásban szereplőkkel, továbbá a kivitelezési
munkálatok alapját képező, és a kivitelezés helyszínén rendelkezésre álló helyszínrajzon. A nyomvonalrajzon az erősáramú berendezések és
közművezetékek nyomvonalának, a hálózat típusának (földkábel / szabadvezeték), feszültségszintjének ( 0,4 / 10 / 20 / 35 / 120 kV ),és az oszlopok helyének látható módon szerepelnie kell, a keresztezésről szelvényrajzot szükséges készíteni!
- A kivitelezés alapjául szolgáló helyszínrajzon (-nyomvonalrajzon) a
megközelítések/keresztezések távolságát egyértelműen fel kell tüntetni,
- a kivitelezés során be kell tartani a nyomvonalrajzon jelölt védőtávolságokat.
- A villamos berendezések nyomvonalától számított 2-2 méteres távolságon belül csak kézi földmunka végezhető. Amennyiben szükséges, köz-
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műkiváltási munkák végzése során az oszlopok állékonyságát biztosítani
kell.
- Földben elhelyezett közművezetékünk keresztezésénél, valamint ha azt
1 m re megközelíti, akkor a kábelekre 2 méter hosszúságú pattintós védőcsövet kell elhelyezni- a védelembe helyezést kizárólag E.ON által minősített szakvállalkozó végezheti - és a mechanikai védelem kialakítását
nyílt munkaárok mellett kell a Székesfehérvári Üzem állományába tartozó illetékes t Hálózat Üzemeltetési Területi Referensnek bemutatni, ennek elmulasztása esetén szintén megtagadjuk a műszaki átadásához, és
üzembe helyezéshez való hozzájárulásunk kiadását.
- A villamosmű közelében végzett gépi munka, közlekedés és egyéb műveletekhez a kivitelezőnek egy külön személyt, jelzőőrt kell kijelölni, aki
figyeli a rendeletben meghatározott távolságok betartását.
- Földben elhelyezett közműveink esetében kizárólag kézi munkával szabad a földmunkát végezni!
- Amennyiben szükséges, a kivitelező köteles biztonsági kikapcsolást
kérni Társaságunktól, melynek költsége a kivitelezőt terheli. A biztonsági
kikapcsolás (feszültségmentesítés) szükségességének eldöntése a kivitelező felelőssége!
- A kivitelezés során előforduló bármely erősáramú közmű sérülését
mérlegelés nélkül, azonnal jelezni kell az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Székesfehérvári Üzemének (0680/533-533), ill. a következő
munkanapon az illetékes Hálózat Üzemeltetési Területi Referensnek,
- A közművezetékünkben, tartószerkezeteinkben okozott károk helyreállításának összes költsége a kivitelezőt terheli!
- Amennyiben a kivitelezés során fogyasztói csatlakozó berendezésben
(légvezetékben, vagy földkábelben) okoztak kárt, abban az esetben is a
fentiek szerint történik a bejelentés, és a kárelhárítás költségeinek viselése!
- Az erősáramú szabadvezeték hálózati tám szerkezetek (-oszlopok) állékonyságának biztosítása érdekében a közművezeték fektetéséhez szükséges munkagödör 2,00 m-nél kisebb távolságban nem közelítheti meg a
támszerkezetet; ettől való eltérésre csak a Hálózat Üzemeltetési Területi
Referens adhat engedélyt az eltérés feltételeinek meghatározása mellett,
- A kivitelezés helyszínén (-kivitelezőnél) jelen nyilatkozatunk megtalálható kell, hogy legyen,
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- A műszaki átadás-átvételi eljárásról a kivitelezőnek értesíteni kell a Székesfehérvári Üzemet.
- Nyilatkozatunk kizárólag a tárgyban megjelölt helyszínre, a benyújtott
tervben szereplő nyomvonalra vonatkozik!
- Jelen hozzájárulásunk a kiadásától számított 1 évig érvényes!
- A fentiek maradéktalan figyelembe vételével a közműkezelői hozzájárulásunkat és a munkaterület átadás – átvételi eljáráshoz beleegyező
nyilatkozatunkat megadjuk.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!
A fent leírtakkal kapcsolatban felmerülő kérdéseire Horváth Attila Hálózat Üzemeltetési Területi Referens a 06 – 30 / 916 – 9274 –es telefonszámon készséggel válaszol.
Szíves együttműködését előre is köszönjük!
Kapják: Címzett

Üdvözlettel:
Hálózat Üzemeltetési Területi Referens
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