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KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV !
Készült: 2018.02.17.-án, a UPC Magyarország Kft. hivatalos helységében
Jelen vannak:
Rozbach Levente, Fejér Európa Kft., valamint
Paróczi Balázs egyeztető UPC Magyarország Kft. részéről
A tárgyi létesítmény érinti a UPC Magyarország Kft. alépítményhálózatát.
A közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven szereplő nyomvonalakra, nem az egész térképszelvényre
érvényes. A kiviteli terven szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős. A UPC Magyarország Kft.
A hossz- és keresztszelvény-rajzokon a UPC hálózatot a tényleges hálózatnak megfelelően, méretarányosan kell
ábrázolni. Külön szelvényrajzot (metszetet) kell készíteni azokról a helyekről, ahol a tervezett létesítmény a UPC
hálózatot keresztezi.
A tárgyi létesítményt úgy kell megtervezni, illetve megépíteni, hogy az MSZ 7487-2/80 közműelrendezési
szabványban előírt biztonsági távolságok be legyenek tartva.
A UPC hálózat biztonságba helyezési, illetve átépítési költsége a 2003. évi C törvényben foglaltak szerint a beruházót
terhelik.

Munkavégzés alatti előírások:
A távközlési hálózatot a keresztezési szakaszokon kutatóárkokkal kell feltárni.
A közműkeresztezéseket az MSZ 13207:2000 szabvány szerint kell kialakítani.
Amennyiben a munkaterület feltárásakor kiderül, hogy a szabvány szerinti előírt távolságok nem tarthatóak,
illetve egyéb ok miatt szükségessé válik a UPC alépítményi hálózat kiváltása, abban az esetben a 2003. évi C
törvény értelmében a beruházó költségére, a UPC beruházási osztályával történő egyeztetések alapján a UPC
hálózat kiváltását meg kell tervezni és a közmű, valamint hatósági engedélyeztetési eljárást elvégezni.
A kiásott munkaárokban a keresztezett UPC hálózat megfelelő védelméről a terv szerint (alátámasztással,
felfüggesztéssel, stb.) gondoskodni kell.
A UPC hálózat a többszöri tereprendezés következtében, a feltüntetett fektetési megírástól eltérő mélységben is
előfordulhat.
A UPC hálózat közelében (2m-en belül) csak kézi földmunkavégzés történhet.
A UPC létesítmények fedlapjain anyagot tárolni nem szabad, azokat 2x2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A
nyomvonalon csak olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet a UPC Magyarország kérésére a kivitelező képes 1
órán belül eltávolítani.

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 (lev.cím: 1092 Bp. Kinizsi u. 30-36.).
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 60.000Ft+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 átadásátvételi 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.
Kérjük az aláírt jegyzőkönyvet részünkre visszaküldeni!
Jelen nyilatkozat 180 napig érvényes!

….……………………………..
Rozbach Levente
tervező

Budapest, 2018.02.17.
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Paróczi Balázs
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