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KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 873142939
Tárgy jellege: Útfelújítás
Tárgy helyszíne: 
Tárgy:  Nyírtass, Petőfi Sándor utca útfelújítása kiviteli tervdokumentációja

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz 
(továbbiakban: Társaság) 
benyújtott tervét a Társaság 2022. 01 hó 25-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy 

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv 
szerinti kivitelezéséhez a Társaság a

közműkezelői hozzájárulást megadja.

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):
- Service Management and Field Operations Tribe, Field East Run Team, Debrecen (4026 
Debrecen Bethlen Gábor utca 1., levélcím: 4047 Debrecen, Tel: -, Fax: -)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:
Figyelem! A benyújtott terv érinti a Magyar Telekom Nyrt. hálózatát, a kivitelezést a 
csatolt közműkezelői nyilatkozatban foglalt műszaki előírások, szabványok 
figyelembevételével kell végezni. A közműegyeztetés kérelmezőjének a Megbízója 
részére a terveken kívül át kell adni a közműegyeztetés során kapott E-közmű azonosítót 
is, valamint figyelmeztetnie kell, hogy Kivitelezőnek a szakfelügyelet megrendelésben 
azt fel kell tüntetnie!” Szakfelügyelet megrendelés:Hajdú-Bihar megye: Iván Csaba 

Alépítmény �� Földkábel �� Földfeletti �� Nincs ��

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt. helyi hálózatát: érinti �� nem érinti ��

körzet hálózatát: érinti �� nem érinti ��

gerinc hálózatát: érinti �� nem érinti ��

zárt célú hálózatát: érinti �� nem érinti ��

A kábelek nyomvonalkitűzése: szükséges �� nem kell ��

Szakfelügyelet megrendelése: szükséges �� nem kell ��
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ivan.csaba@telekom.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Czuczor Attila czuczor.attila@telekom.hu Jász-
Nagykun-Szolnok megye: Németh Géza nemeth.geza1@telekom.hu
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-Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és 

egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-

4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-

2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) 

NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell 

gondoskodni.

-A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően 

végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal 

korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.

-A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású 

darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.

-A távközlési 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 Társaság 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 Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, 

ill. a Társaság. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-

re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.

-A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.

-Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.

-A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti 

létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.

-Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.

-A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 

06-80/23-13-13.

-A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei –

szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

-A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell 

meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljáráson kell bemutatni a 

földalatti létesítményeinek sérülés mentességét. 

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2023.01.26
Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési

eljárást kelI indítani.

, 2022.01.26

A közműkezelői nyilatkozat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.
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