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93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 8. §. (2) bekezdésének b.) pontjában foglaltak alapján 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy a tervek megfelelnek a teljesítéskor érvényben lévő kötelező törvényes rendelkezéseknek, a 
vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és más műszaki előírásoknak; a tárgyi műszaki terveket az 
érintett közútkezelőkkel, szakhatóságokkal és közmű kezelőkkel egyeztettük. 
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1. A tervezési megbízás tárgya, előzmények, alapadatok 

Budakeszi Város Önkormányzatának megbízásából Cégünk 2014. február hóban elkészítette a 
Budakeszi, Reviczky József utca Hajós utca és Barackvirág utca közötti szakaszának útépítési, 
víztelenítési és forgalomtechnikai engedélyezési terveit.  

A tervezéshez az alábbi adatokat használtuk fel: 

- Geodéziai felmérés és ingatlan adatok, készítő: EXTENZIÓ Plus Kft. (2013.08.) 

- Kiegészítő geodéziai felmérés: GeoBasic-MBF Kft. (2014.01.) 

- Meglévő közművek az üzemeltető által szolgáltatott adatok alapján 

(Magyar Telekom, TIGÁZ DSO, ELMŰ, Fővárosi Vízművek, PR-Telekom) 

- Meglévő közművek adatai az üzemeltető által szolgáltatott adatok alapján 

A tervezés során az alábbi érvényben lévő szabványokat és útügyi előírásokat vettük figyelembe: 
e-UT 03.00.21 (ÚT 2-1.226) Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei 
e-UT 03.01.11 (ÚT 2-1.201) Közutak Tervezése (KTSZ) 
e-UT 03.07.12 (ÚT 2-1.215) Közutak víztelenítésének tervezése 
e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.222) Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai 
e-UT 06.03.11 (UT2-1.502)  Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 
e-UT 06.03.12 (UT2-1.503)  Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése 
e-UT 06.03.21 (UT2-3.302)  Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi 

követelmények 
e-UT 06.03.51 (ÚT 2-3.206) Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú 

alaprétegei. Építési előírások 
e-UT 06.03.52 (ÚT 2-3.207) Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú 

alaprétegei. Tervezési előírások 

2. A jelenlegi állapot ismertetése 

A Reviczky József utca Budakeszi Észak-Nyugati részén helyezkedik el, családi házas beépítésű 
területen, mely a Hajós utca magasságából indulva a Barackvirág utcáig tart. A tervezéssel érintett utca 
jobb oldalán a Budakeszi Vadaspark területe helyezkedik el, melynek kezelése a Pilisi Parkerdő Zrt. 
feladata. Az erdőterület a rendelkezésre álló információink szerint NATURA2000 hálózathoz tartozó 
védett terület.  

Az utca burkolata jelenleg vegyes elrendezést mutat. A Hajós utca felőli 200-250 m hosszú szakasz 
nem rendelkezik egybefüggő szilárd burkolattal, azonban helyenként egyes kapubehajtók előtt lakói 
kezdeményezésre kiépültek kisebb nagyobb aszfalt-beton burkolatú szakaszok. A további szakaszon 
egészen a Barackvirág utcáig 2003 körül kiépített, kerti szegéllyel határolt aszfalt burkolat található.  
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Magassági vonalvezetés tekintetében a tervezési szakasz eleje az első 100 m-en 0,3-2,0 % közötti 
értékkel esik, majd az erdészeti út csatlakozásáig hasonló mértékben emelkedik. Innen 3,0-8,5 % 
közötti értékkel esik egészen a Barackvirág utcáig.  

Az érintett útszakasz a rendelkezésre álló útterület ingatlanhatárok között 7,00 – 7,25 m, a valóságban 
azonban az erdő rézsűlábának közelsége miatt némely szakaszon csak 5,50-6,00 méter széles felület 
áll rendelkezésre, a maradék területen az erdő úthoz közeli részének rézsűje található. 

A tervezéssel érintett utcában már korábban kiépült ivóvízhálózat, földgáz vezeték, szennyvízcsatorna 
hálózat, villamos légvezeték illetve telefon föld és légvezeték található.  

A tervben alkalmazott magassági adatok a Balti alapszintre vonatkoznak. 

3. Az út osztályba sorolása 

A tervezett út osztályba sorolása az e-UT 03.01.11 (ÚT 2-1.201) Közutak Tervezése (KTSZ) szerint: 
B.VI., lakóút, kiszolgáló út, hálózati funkció: d, környezeti körülmény: C. 

A tervezési paramétereket az alábbi táblázat tartalmazza: 

Tervezési osztály 
B.VI., d-C 

lakóút, kiszolgáló út 

Tervezési sebesség 30 km/h 

Forgalmi sávok száma 1 

Forgalmi sáv szélessége 3,00 m 

4. Forgalmi adatok, terhelési osztály megállapítása 

A tervezési területre vonatkozóan külön forgalomszámlálás nem készült. A helyszíni bejárás során az 
ott lakók gépjárművel történő mozgását tapasztaltuk csak, 2-3 gépjármű/óra nagyságrendben. A 
tervezett útszakasz ugyan belterületi elhelyezkedésű, de gyakorlatilag az utolsó utca a település szélén. 
Ezen Hajós utca fölötti szakasz nem érintett a Vadaspark irányából lezajló nagyobb forgalom által, 
valamint nem szolgál összekötő útként sem. Nehézgépjármű forgalom a közszolgáltatásokat vézgő 
cégek részéről, illetve ingatlan építések során várható. 

A fentiek, valamint a helyi lakosok által adott információknak alapján a tervezett burkolatra vonatkozóan 
A1 forgalmi terhelési osztály állapítottunk meg, mely esetén a tervezési forgalom (TF, F100) 
kevesebb, mint 20 000 egységtengely (ebbe csak a tehergépjárművek számítanak bele fárasztó 
hatásuk miatt). Ez legfeljebb napi négy autóbuszjárat és nyolc 15 tonna össztömegű 
tehergépkocsi közlekedését jelenti, tíz év tervezett élettartam alatt.  
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5. A vízszintes és magassági vonalvezetés, keresztmetszeti elrendezés 

Az út tervezett helyszínrajzi és magassági kialakítását az útépítési helyszínrajz (A.3.) és az általános 
hossz-szelvény (A.4.) mutatja be.  

5.1 Vízszintes vonalvezetés, helyszínrajzi kialakítás 

A vízszintes vonalvezetés kialakításánál fontos szempont volt az, hogy a tervezett útépítési 
beavatkozások semmilyen módon ne érintsék a NATURA2000-es területet. Ennek érdekében 0+200 – 
0+316 km sz. között az út vonalvezetését a telkek felé elhúzva terveztük meg, csökkentve a tervezett 
beavatkozások helyigényét.  

A Hajós utca csatlakozásánál r=3 és r=4m sugarakat alkalmaztunk, a Hajós köz esetében a meglévő 
állapotot figyelembe véve r=1 és r=2m sugarú ívek alkalmazása volt lehetséges.  

A tervezési szakasz végén, a meglévő burkolat szélességéhez történő csatlakozáshoz r=25m sugarú 
elleníveket alkalmaztunk, biztosítva a közszolgáltatásokat ellátó járművek fordulásához szükséges 
területet. 

A minimális tervezett helyszínrajzi ív sugara R=50 m. A speciális adottságok miatt nyombővítést nem 
alkalmaztunk. 

5.2 Magassági kialakítás 

Magassági értelemben kötöttségeket jelentettek a telkek kapubehajtói, a csatlakozó utak burkolatának 
magassága, valamint a jobb oldalon elhelyezkedő NATURA2000-es terület érintettsége. 

A minimális tervezett homorú lekerekítő ív sugara R=200 m. A minimális tervezett domború lekerekítő ív 
sugara R=300 m.  

A maximális tervezett hosszesés: e=8,5 %, a minimális tervezett hosszesés: e=0,3 %.  

5.3 Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett keresztmetszeti kialakítást mintakeresztszelvények (A.5.) és a jellemző keresztszelvények 
(A.6.) mutatják be. 

A tervezés során az alábbi paramétereket alkalmaztuk: 

Forgalmi sáv (burkolat) szélessége:     3,00 m  

Padka szélessége (süllyesztett szegély mellett - stabilizált):  1,50 m 

Padkaszélesség (kiemelt szegély mögött):    0,65-1,00 m 

 UNITEF-SZALAMANDRA MÉRNÖKI IRODA KFT. 
cím: 1119, Budapest Bornemissza tér 12.   telefon:  (06-1) 205 33 30 
e-mail: unitef@szalamandra.hu   fax:  (06-1) 205 33 31 

7/18 
 

  



Budakeszi útfelújítások Tsz.:6460/1 
Reviczky József utca - Hajós u. és Barackvirág u. között Engedélyezési terv 

A tervezett burkolat minimális szélessége 3,00 m, a padka szélességét ennek megfelelően igyekeztünk 
a rendelkezésre álló hely függvényében a legnagyobbra megtervezni. A burkolat keresztmetszeti 
kialakítása egyoldali esésű, a 0+000-0+040 km sz. között a telkek oldalán tervezett „K” szegély felé 
3,5%-al, a 0+040 km sz.-től a jobb oldalon tervezett kiemelt szegély felé esik 2,5%-al. A padka 
oldalesése mindkét oldalon 5 %.  

6. Talajmechanika, földmunka 

A terv kapcsán engedélyezési tervfázisban talajmechanikai szakvélemény nem készült az úttervhez, 
azonban az aszfaltvizsgálat során kikerülő altalajt - szemrevételezéssel – agyagos talajnak 
vélelmeztük.. 

A földmunkákat csak az érintett közművekkel kapcsolatos tennivalók (létesítés, meglévőknél védelembe 
helyezés, kiváltás, átépítés) elvégzése után szabad megkezdeni, betartva a közműkezelők előírásait. 

A tervezett nyomvonal mentén a növényzetet és a felszíni, laza, növényi gyökerekkel átszőtt humuszos 
réteget ~30 cm vastagságban el kell távolítani. Az eltávolított humuszos talajt gyökerektől meg kell 
tisztítani, majd helyben deponálni kell. Ezt a humuszos földet a rézsűs felületek burkolásához 10 cm 
vastagságban, vízszintes felületek burkolásához 20 cm vastagságban fel lehet használni. Az így 
kialakított humuszréteggel ellátott felületeket füvesíteni kell. A felületek, illetve a füvesítés 
utógondozásáról gondoskodni kell. 

Földmunkát csak földmunkavégzésre alkalmas időszakban lehet és szabad végezni. A töltést olyan 
földanyagból kell megépíteni, melyek kielégítik az Út 2-1.222:2007 Utak geotechnikai tervezésének 
általános szabályai című Útügyi műszaki előírásban foglaltakat. A töltés teljes tömegében megkívánt 
tömörség Trγ85%, a felső 0,5 m-es rétegben Trγ90%. A tükör felületén (javító, fagyvédő réteg tetején) 
E2 = 60 MN/m2, alatta E2 = 40 MN/m2 teherbírási értékeket kell elérni. 

A földmű felső 0,5 m-nek javítóréteg alatti részét jól tömöríthető, szemcsés talajból (pl. homokos kavics, 
kavicsos homok, homok) kell elkészíteni. Ahol az új burkolat a meglévőhöz csatlakozik, a felső 
szemcsés rétegeket úgy kell beépíteni, hogy az a csatlakozás helyén is biztosítsa az esetlegesen 
bejutó vizek kivezetését. 

A kikerülő humuszos, gyökerekkel átszőtt fedőrétegek, illetve szervesnyomos agyag talajok 
töltésanyagként nem használhatóak fel.  

7. Pályaszerkezet 

A tervezés során az alábbi, A1 forgalmi terhelési osztálynak megfelelői pályaszerkezetet alkalmaztuk 
az aszfalt burkolatú útra: 

• 4 cm AC-11 25/55-65 aszfalt kopóréteg 
• 20 cm 0/32 folytonos szemeloszlású zúzottkő útalap 
• 15 cm homokos kavics javító/fagyvédő réteg  
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A kapubehajtók pályaszerkezete: 

• 8 cm vtg. beton burkolókő 
• 3 cm 0/4 zúzott homok ágyazat 
• 15 cm 0/32 folytonos szemeloszlású zúzottkő útalap 
• 15 cm homokos kavics javító/fagyvédő réteg 

 
Fagyvédelem 

Jelen tervhez talajmechanikai szakvélemény nem készült, ezért a pályaszerkezeteket az 
aszfaltvizsgálat során kikerülő anyagok vizsgálata alapján agyagos talajnak azonosítva, fagyérzékeny 
talajt feltételezve fagy- és olvadási károk szempontjából ellenőriztük az e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.222) 
Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai c. útügyi műszaki előírás szerint. A 
pályaszerkezeti rétegek vastagságát az alábbi – a fagyvédő réteg vastagságára vonatkozó 
számításokat is tartalmazó – táblázatban foglaltuk össze: 

Burkolat típusa Rétegrend fi hi x fi hv = F -  hi x fi 

Aszfalt burkolatú 
pályaszerkezet 

4 cm AC-11 25/55-65 aszfalt kopóréteg 
20 cm 0/32 folytonos szemeloszlású zúzottkő 
útalap 
15 cm homokos kavics javító/fagyvédő réteg 

1,5 
1,0 

 
 

6 
20 

 
 

F=26cm 

40 – 26 = 14 cm 
megfelel 

Betonkő burkolatú 
pályaszerkezet 

8 cm vtg. beton burkolókő 
3 cm 0/4 zúzott homok ágyazat 
15 cm 0/32 folytonos szemeloszlású zúzottkő 
útalap 
15 cm homokos kavics javító/fagyvédő réteg 

1,4 
1,0 
1,0 

 

11,2 
3 

15 
 

F=29cm 

40 – 29 = 11 cm 
megfelel 

8. Közúti csomópontok, út csatlakozások, kapubehajtók 

A tervezési szakaszon belül a Hajós utca, és a Hajós köz csatlakozása került kialakításra. Mindezek 
mellett a 0+180 km sz.-ben a jobb oldalon az erdőterületek megközelítését elősegítő földút 
csatlakozását terveztük meg, kapubehajtóként. Tekintettel arra, hogy az érintett földút NATÚRA2000-es 
területen található, a tervezéssel a meglévő úthatáron megálltunk. A burkolatra történő sárfelhordást az 
illetékes kezelőnek (Pilisi Parkerdő Zrt.) kell megakadályoznia.  

A szelvényezés szerinti bal oldalon lévő telkek megközelítését minden esetben biztosítottuk, többnyire a 
meglévő helyen lévő behajtók újraburkolásával.  

9. Műtárgyak 

A tervezési szakaszon útépítési műtárgyak nem épülnek. 
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10. Környezetvédelem, táj- és természetvédelem 

A terv részeként önálló környezetvédelmi munkarész nem készült. Az alábbiakban, részben figyelem 
felhívási célzattal, kitérünk azokra a legfontosabb és lényeges környezeti hatásokra és szerintünk 
szükséges intézkedésekre, melyek egy része kimondottan a kivitelezési munkák végzésére vonatkozik.  

10.1 Talaj, felszín alatti víz 

A tervezéssel érintett terület besorolása a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, és az azt módosító 
302/2008.(XII.17.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről, és az ehhez csatlakozó 7/2005. 
(III.1.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések 
besorolásáról rendeletek alapján Budakeszi az ún. „fokozottan érzékeny” területen fekszik. Ezért az 
építés során olyan technológiát kell alkalmazni, mely a környezetet, talajt, talajvizet nem veszélyezteti.  

Kerülni kell az építést végző gépek és berendezések fölösleges járműmozgásait a kibocsátások 
csökkentése érdekében.   

A munkaárkokból kikerülő földanyagok deponálásakor a porterhelés csökkentése érdekében fokozottan 
javasolt a depóniák kiporzás elleni védelme, vagyis elsősorban takarása (locsolás nem!), valamint a 
munkaterület környezetében lévő útburkolatok tisztántartása. 

10.2 Levegőtisztaság-védelem 

A levegőtisztaság-védelmi előírásokat “a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról” szóló 
módosított 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza. A rendelet 4. §-a szerint „Tilos a 
légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan 
mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz”. 

A légszennyezettségi határértékeket “a levegőterhelési szint határértékeiről, és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló” 4/2011. (I.14.) VM rendelet határozza 
meg, melynek egészségügyi határértékeit az alábbi táblázatban adjuk meg. 

A légszennyezettség egészségügyi határértékei a 4/2011. (I.14.) VM rendelet (µg/m3) 

Légszennyező anyag Órás 24 órás Éves Veszélyességi fokozat 

Nitrogén-dioxid 100 85 40 II. 

Szén-monoxid  10.000 5.000 3.000 II. 

PM10 - 50 40 III. 

Ezért az építés során csak környezetvédelmi vizsgával rendelkező gépeket lehet alkalmazni. Az 
anyagok beszállítása, illetve a feleslegessé váló építési anyagok kiszállítása megítélésünk szerint nem 
olyan mértékű, hogy az határérték feletti terhelést okozna a szomszédos lakott területeken.  
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10.3 Zajvédelem 

A tervezett útépítésre túlnyomóan belterületen kerül sor, de a szakasz teljes hosszában a jobb oldalon, 
a NATURA2000-es védett területhez tartozó Pilis Parkerdő Zrt. kezelésében lévő erdőterület található.  

Az építést végző gépek és berendezések telephelyeit a lakott területtől, védendő környezettől kissé 
távolabb javasoljuk kijelölni. 

284/2007. (X. 29.) sz. Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól a 12. 
és 13. § alatt tartalmazza az építésre vonatkozó előírásokat. 

A 27/2008 KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete adja meg az építőipari kivitelezési 
tevékenységtől származó zajterhelési határértékeket. 

Kivitelezési munkát csak a nappali időszakban szabad végezni, ezért csak a nappali értékeket mutatjuk 
be részletesen.  

Építési zajhatárérték (LTH) a nappali időszakban, 6-22 óra között (dB) 

Védendő terület 1 hónap vagy kevesebb 1 hónap felett 1 évig 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), különleges 
területek közül az oktatási létesítmények 

területei, a temetők, a zöldterület 
65 60 

Az előírások alapján a kivitelező köteles az építés alatt a vonatkozó határértékeket betartani. 

A 7/2006. (II. 8.) KvVM-GKM együttes rendelettel módosított az egyes kültéri berendezések 
zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM-
GM együttes rendelet rögzíti a kivitelezéskor használatos gépektől származó zajterhelést. 

Az építés során várható zajterhelést munkaszervezéssel lehet csökkenteni. Az építési munkákat csak 
hétköznap és a nappali időszakban szabad végezni, és elsősorban a napközbeni időszakra kell a 
jelentős zajjal járó munkálatokat ütemezni. Ezen túlmenően az egyes munkaműveleteket szakaszolni is 
lehet a lokális zajhatások csökkentése érdekében. 

10.4 Hulladékgazdálkodás 

Hulladékkal túlnyomórészt az építés folyamatában kell számolnunk, amelyről az érvényben lévő 
előírásoknak - 2000. évi XLIII. törvény, illetve a vonatkozó rendeleteknek - megfelelően gondoskodni 
kell. 

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályozására vonatkozóan a 45/2004. (VII.26.) 
BM–KvVM együttes rendeletben foglaltak a mértékadók. 

Az építési és bontási hulladékokat anyagi minőségük alapján az alábbiak szerint kell csoportosítani: 
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Anyagi minőség szerinti 
csoportok 

Hulladék 
EWC kódja 

Mennyiségi küszöb 
[tonna] 

Kitermelt talaj 17 05 04 20,0 
Betontörmelék 17 01 01 20,0 
Aszfalttörmelék 17 03 02 5,0 
Fahulladék 17 02 01 5,0 
Fémhulladék 17 04 01 2,0 
Műanyaghulladék 17 02 03 2,0 
Vegyes ép.- bont. hulladék 17 09 04 10,0 
Ásványi eredetű ép. hull. 17 01 02 40,0 

A 45/2004. (VII. 26.) BM- KvVM együttes rendelet előírásainak megfelelően a Kivitelezőnek 
hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni, mellyel eleget tesznek a rendeletben foglalt nyilvántartási 
kötelezettségének. A 10.§ (1) és (3) bekezdése értelmében az építési, illetve bontási tevékenység 
befejezését követően a ténylegesen keletkezett bontási, illetőleg építési hulladék nyilvántartó lapot el 
kell készíteni, továbbá a bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi 
igazolását a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell nyújtani. 

A kivitelezés során keletkező hulladékok megfelelő gyűjtéséről és folyamatos elszállításáról 
gondoskodni kell. A fölösleges építési- és földanyagot megfelelő lerakóba kell elszállítani. Mind a 
szállítást, mind a kezelést csak arra engedéllyel rendelkező szervezet végezheti. 

A területet a kiviteli munkák alatt is tisztán kell tartani. A talaj és talajvíz, valamint a felszíni vizek 
szennyeződését meg kell akadályozni. 

Az építési munkálatok során keletkező veszélyes hulladékokat szeparáltan, a 192/2003. (XI.26.)Korm. 
rendelettel módosított 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően kell 
gyűjteni, majd arra jogosítvánnyal rendelkező vállalkozóval kell elszállíttatni és - engedéllyel rendelkező 
kezelőnek - átadni ártalmatlanításra, esetlegesen újrahasznosítani. 

Az építéskor keletkező hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes tárolóinak, valamint a 
földmunkagépek üzemanyag-tárolóinak kijelölésénél és kialakításánál a természeti környezet kiemelt 
értékének és érzékenységének megfelelően fokozott figyelemmel kell eljárni. 

Az ideiglenes, veszélyes hulladéktárolók kialakításához szigetelő lemez (pl. polietilén fólia) alkalmazása 
kívánatos. 

Az építkezés, tereprendezés során tilos hulladékot égetni. 

Az építés időszakában a munkavégzés helyszínein keletkező kommunális szennyvizeket zárt 
tartályokban kell gyűjteni, és azok ártalmatlanítását előkezelővel rendelkező szennyvíztisztító telepen 
kell végezni. Az elszállítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni. 
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10.5 Természetvédelem, élővilág védelem, növénytelepítés 

Budakeszi környezetében több, természeti értéket hordozó, különböző természetvédelmi státuszú 
terület található. A térségben illetékes természetvédelmi kezelő a  Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósága (DINPI). 

A természeti értéket képviselő területek közül a tárgyi tervezett út szempontjából meghatározó 
jelentőségű az út jobb oldalán, szomszédosan elhelyezkedő, Pilis Parkerdő Zrt. kezelésébe tartozó 
erdőterület. Mivel ez hosszan húzódik a tervezett út mentén, már a tervezési munka indításakor az a 
döntés született, hogy olyan keresztmetszeti paraméterek és műszaki megoldások kerüljenek 
alkalmazásra, hogy a jelzett NATURA 2000 területet semmiféleképpen se érintsük. 

Az út építése szükségszerűen a meglévő növényzet irtásával, vagyis károsításával jár, ugyanakkor a 
tervezés folyamán mind a nyomvonal kijelölésével, mind a részleteket tekintve igyekeztünk e 
kedvezőtlen hatást a lehető legkisebbre mérsékelni.  

Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet értelmében az érintett erdő területek 
esetében 2 m széles védősávot alakítottunk ki a burkolat szélétől a meglévő útterület határig, tekintettel 
arra, hogy a 6. § (1) szerint: „Az erdővel érintkező vagy azon áthaladó vasút és közút kezelője az erdő 
felőli oldalon köteles 2 méter széles védősávot kialakítani. Felhívjuk a kezelő Önkormányzat figyelmét, 
hogy a (2) bekezdés szerint: „A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól, cserjéktől, fáktól tisztán kell 
tartani”, továbbá a (4) szerint: „A vasút, illetve a közút és az erdő közötti védősávon, valamint az út 
menti fásított árokparton a száraz növényrészeket és a hulladékot az alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenységre vonatkozó szabályok szerint lehet elégetni.” 

A védősáv szélességét az út erdő felőli burkolat szélétől számítottuk, nem igénybe véve a 
NATURA2000-es besorolás alá tartozó területeket. Ezen a sávon belül a tervezett rézsűket csak 
füvesíteni szabad, azokon cserjék, fák nem telepíthetők. Ott, ahol a védősáv a tervezett bevágási 
körömvonalon, vagy a tervezett töltéslábon kívül esik, ott a kivitelezés kapcsán fakivágást, cserje irtást 
és gyommentesítést irányoztunk elő. 

11. Hófúvás elleni védelem 

Mivel a terv belterületi jellegű, erdős területtel és lakóházakkal határolt meglévő útra vonatkozik, így 
hófúvás elleni védelemről előzetesen gondoskodni nem kell. 

12. Vasúti és egyéb pályákkal, vezetékekkel való keresztezés 

A tervezett útszakaszok vasúti és egyéb pályákat nem kereszteznek. 
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13. Vízelvezetés, csatornázás 

A Reviczky utca tervezési területre eső szakaszának jelenleg nincs csapadékvíz-elvezető rendszere. A 
leeső csapadék az útterületen szikkad, illetve mivel az út bal oldalán lévő telkek alacsonyabban 
fekszenek (a terep dél-nyugat felé lejt), így ebbe az irányban tud elfolyni. A terepi adottságokból 
következően az út jobb oldalán elhelyezkedő Budakeszi Vadaspark területérő is érkezhet csapadékvíz 
az útterületre. 

Mivel felszíni befogadó vagy zárt vízelvezető rendszer, ahova a tervezett burkolatra érkező csapadék 
bevezethető lenne, nem áll rendelkezésre, a burkolatról és a környező erdő-területről érkező vizek 
kezelésére tározó-párologtató árkokat terveztünk a szelvényezés szerinti jobb oldalon. Ennek 
megfelelően a 0+040 km szelvénytől egészen a tervezési szakasz végéig az útburkolat ebbe az irányba 
lejt, a burkolat szélére kiemelt szegélyt terveztünk. A kiemelt szegélyt a helyszínrajzon jelölt helyeken 
megnyitottuk, az összegyülekező vizeket a tervezett árkokba vezettük. Az árkok kialakításra viszonylag 
kevés hely áll rendelkezésre útterületen belül, ezért az oldalrézsűket r=2:1 eséssel terveztünk 
gyeprács burkolattal ellátva. Az árokfeneket szintén gyeprács burkolattal láttuk el, alá homokos-kavics 
szivárgótestet terveztünk. Az árkok nyomvonalát úgy terveztük, hogy a kapott közműadatok alapján, 
meglévő vezeték nyomvonalat ne keresztezzen. 

A tározó-párologtató árkok méretezésénél 2 éves gyakoriságú, 10 perces időtartamú, útburkolatra hulló 
csapadékot vettünk figyelembe. Az intenzitás így 203 l/s*ha -ra adódott. A lefolyási tényező értékét 0,9-
ben határoztuk meg (aszfalt burkolat). Az árkokat úgy alakítottuk ki, hogy a mértékadó csapadék 
legalább másfélszeresét mindenhol tározni lehessen. A legtöbb helyen (ahol lehetőség volt rá) a 
tervezett árkok kapacitása meghaladja ezt a minimum értéket, mivel figyelembe vettük azt is, hogy 
nagyobb esők alkalmával jelentős mennyiségű víz érkezhet az erdő felől is. Az árkok a legtöbb helyen a 
mértékadó vízmennyiség kétszeresét képesek tározni. 

Vízépítési műtárgyat nem terveztünk. 

14. Világítás 

Jelen terv keretein belül a meglévő útvilágítási állapotokon nem változtattunk. 

15. Úttartozékok 

A tervezés során az érvényben lévő szabványokat és útügyi előírásokat vettük figyelembe. 

15.1 Biztonságtechnikai elemek 

A tervezett útszakaszon biztonságtechnikai elemet nem terveztünk. 

15.2 Útburkolati jelek 

A tervezett útszakaszon útburkolati jeleket nem terveztünk. 
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15.3 Közúti jelzőtáblák 

A KRESZ jelzőtáblákat a 4/2001. sz. KöViM rendelet és az érvényben lévő e-UT 04.02.11 - e-UT 
04.02.32 (ÚT 2-1.124-134.) sz. ÚME-k szerint, fényvisszavető kivitelben, betontömbbe ágyazott φ 89-es 
horganyzott acélcső tartóoszlopra szerelve irányoztuk elő. A jelzőtáblák alaplemezének anyaga 
horganyzott acél legyen, a párásodás megelőzésére hőszigetelő réteget kell alkalmazni. Méretüket az 
e-UT 04.00.11 (ÚT 1-1.123) „A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata” tartalmazza. 

16. Az úttal kapcsolatos egyéb építmények 

A tervezési szakaszon egyéb építményekkel kapcsolatosan semmilyen beavatkozást sem terveztünk. 

17. Terület igénybevétel 

Az utak építésével érintett ingatlan helyrajzi száma az alábbi: 2056/1 
A fenti ingatlan az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterület.  

18. Érintett épületek és egyéb építmények 

A tárgyi létesítmény megvalósítása során épületbontásra nem kerül sor. 

19. Közművek 

A területen illetékes közműszolgáltatókat, kezelőket több ízben is megkerestük, alapvetően elektronikus 
levelezés útján úgy adat beszerzés, mint közműegyeztetés céljából. 

A tervezési szakaszon az alábbi közművek találhatók, melyek nyomvonalhoz viszonyított 
elhelyezkedését az A.7. számú Közműhelyszínrajz mutatja be. 

19.1 Ivóvízvezeték 

Az ivóvízvezeték hálózat kezelője a Fővárosi Vízművek Zrt. A kapott adatok alapján, a 
közműhelyszínrajzon feltüntettük a vezeték nyomvonalakat. 

A vezetékek szükség szerinti kiváltásának és védelembe helyezésének tervei a kiviteli tervfázis során, a 
feltárások után készülnek el. 

19.2 Hírközlő hálózatok 

A Magyar Telekom Nyrt. adatszolgáltatása alapján, több helyen érintjük a hírközlő hálózatot. Az 
oszlopokon elhelyezett vezetékek jelen terven nem kerülnek ábrázolásra (tekintettel arra, hogy azokat a 
jelenlegi helyükön kívánjuk hagyni), a kapott adatok alapján, azonban a közműhelyszínrajzon 
feltüntettük a földalatti vezetékek nyomvonalait. 
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A PR Telecom adatszolgáltatása alapján föld feletti vezetékük található a tervezési területen, melyek az 
ELMŰ Nyrt. oszlopain kerültek elhelyezésre. Tekintettel arra, hogy a beavatkozások során az oszlopok 
meglévő helyükön maradnak és emiatt a vezetékek nyomvonalának nem szükséges a módosítása, a 
helyszínrajzokon nem kerülnek ábrázolásra ezen légvezetékek.  

19.3 Villamos hálózatok 

Az Budapesti Elektromos Művek NyRt. adatszolgáltatása alapján, több helyen érintjük és keresztezzük 
a villamos hálózatot. A tervezési területen 1 kV-os, 20 kV-os és 120 kV-os légvezeték található, 
valamint házi bekötések, föld feletti és alatti kivitelezésben. A kapott adatok alapján a 
közműhelyszínrajzon feltüntettük a vezetékek nyomvonalait. 

19.4 Gázvezeték 

A TIGÁZ-DSO Kft. adatszolgáltatása alapján a kezelésében lévő gázvezeték nyomvonala feltüntetésre 
került a közműhelyszínrajzon.  

19.5 Csatorna hálózat 

A tervezési területen lévő szennyvízcsatorna hálózat nyomvonala, a kezelő Fővárosi Vízművek Nyrt. 
által adott adatszolgáltatás (saját rendszer illetve megvalósulási tervek) alapján feltüntetésre került a 
közműhelyszínrajzon. 

20. Építés alatti és utáni forgalmi rend 

20.1 Építés alatti forgalmi rend 

A terv készítése során forgalomterelési koncepciót készítettünk (A.8. sz. rajz). 

Az építés egy ütemben megvalósítható: a Reviczky József utca a teljes építési szakaszon lezárásra 
kerül. A Hajós utcába és a Hajós közbe csak a József Attila utca felől lehet behajtani. A lezárt területre 
csak a lakók és az építési forgalom hajthat be. 

A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelezőnek forgalomkorlátozási tervet kell készítenie, amelyet 
jóváhagyás céljából be kell nyújtania az út kezelőjének. 

Az ideiglenes forgalomterelést az e-UT 04.05.12 (ÚT 2-1.119:2010) sz. útügyi műszaki előírásnak és a 
3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletnek megfelelően kell kitáblázni. 

20.2 Építés utáni forgalmi rend 

Mivel a terv kis forgalmú kiszolgáló utat tartalmaz, így közöttük az elsőbbségi viszonyokat a „jobbkéz 
szabály” alapján javasoljuk rendezni. Tekintettel arra, hogy a tervezett utat túlnyomó részben az azokon 
már évek óta közlekedő helyi lakosok használják, a tervezett utak keskenységében, illetve a 
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szokásosnál nagyobb lejtésében rejlő esetleges veszélyekre figyelmeztető forgalomtechnikai jelzéseket 
nem irányoztunk elő.  

A rendelkezésünkre álló, Tandem Mérnökiroda Kft. által készített „Budakeszi Város Közlekedési 
Koncepcióterv Felülvizsgálata” terv „Korlátozott sebességű övezetek” munkarésze szerint a tervezéssel 
érintett területre „30 km/h-s ZÓNA” kijelölése került megtervezésre. Ehhez, valamint a tervezési 
paraméterekhez igazodva 30 km/h-s sebességkorlátozást terveztünk az érintett szakasz teljes 
hosszában. Ezen KRESZ táblák az övezet hivatalos kijelölését követően eltávolíthatóak. 

A fentiek mellett a tervezett utak használata során a KRESZ szabályait be kell tartani. 

21. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások 

Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások figyelembe 
vételével készült, illetve azok megvalósítása megtervezésre került. 

Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási 
óvórendszabályokat be kell tartani, betartásukért a kivitelező által kijelölt munkavédelmi felelős, illetve 
az építésvezető személyesen felelős. Biztosítani kell, hogy a munkavégzés idején mindig legyen a 
helyszínen munkavédelmi felelős. 

Utalva arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkenését semmi sem indokolja, külön 
felhívjuk a kivitelező figyelmét az alábbiak pontos betartására: 
− A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell valósítani, a munkaárkokon való 

átjárást kellő módon biztosítani szükséges. 
− Földmunkák végzését szűk munkatér esetén kézi erővel írjuk elő. 
− Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen lehetséges, ahol más 

létesítményekben a gépi földmunkából károk nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen 
kár előfordulása lehetséges, úgy a gépi földmunka végzését feltétlenül mellőzni kell. 

− A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe bejelölni. Keresztező 
közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett területen lévő 
közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani. 

− Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok feltárását 
ilyen helyeken igen gondos, óvatos felásással kell elvégezni. Különös gondot kell fordítani az 
építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely melletti vezetéknek 
szakközeg (üzemeltető) útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell. Kotrós munka esetén 
külön ellenőrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotró és gémje azt az előírt biztonsági 
övezeten belül meg ne közelítse. 

− Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös figyelemmel, 
gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett, megfelelő felszerelések, 
védőeszközök használatával. 

− A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni 
segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények figyelembevételével 
a kivitelező feladata. 
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Az építési munkák során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes 
anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A szükséges 
tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell. 

22. Mellékletek 

- közműkezelők nyilatkozatai az adatkéréssel kapcsolatos megkeresésre 
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KÖZMŰEGYEZTETÉSIJEGYZŐKÖNYV 

GTS Hungary tulajdonú kábel és alépítmény hálózathoz 

Készült : 2014. január 13. 

Nyilvánt.szám.: 36/2014 

Egyeztető neve: Borbás Andrea 

Egyeztetést kérő cég 

Neve: Unitef-Szalamandra Mérnőki Iroda Kft. 

Címe: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12. 

Tárgy: Budakeszi útfelújítások 

József Attila utca, Nagy Sándor utca, Reviczky utca útépítés, víztelenítés, 

forgalomtechnika 

Tervszám : 6460 

A bemutatott terv ezen szakasza a GTS Hungary Kft. meglévő hálózatát nem érinti. 

Az engedélyek kiadásához és a terv szerinti kivitelezéshez hozzájárulunk. 

A tulajdoni viszonyokban, vagy a tervben bekövetkező bármilyen jellegű változás vagy a 

terv engedélyének lejárta esetén új egyeztetés szükséges! 

A kőzműegyeztetés érvényessége a keltezéstől számított 1 év. 
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inv'ltel 
Távközlés! Zrt. 

Címzett: 

Tervező részéről: 
Beérkezés dátuma: 
Hivatkozási szám: 

UNITEF-SZALAMANDRA Kft. 
1119. Budapest, Bornemissza tér 12 
Bukta Agnes 
2014.01.06 

lktatószám: 
Dátum: 
Ügyintéző 
Telefon: 
Fax: 

313/2014 
2014.02.13 
Berki Tímea 
801-3488 
801-1386 

KÖZMÜEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT 

Tárgy: Budakeszi útfelújítások: József Attilautca, Nagysándor utca, Reviczky utca 

Tervszám/Munkaszám: 6460 
Rajzszám: 

A létesitménnyel kapcsolatos nyilatkozat: 

A bemutatott kiviteli tervek alapján megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény nyomvonala 

NEM ÉRINTI 

az lnvitel Távközlési Zrt. meglévő és tervezett optikai hálózatát. 

Kérem a kiviteli munka kezdésének időpontját cégünknek bejelenteni, szíveskedjék. 
(Címünk: 2040 Budaörs, Edison u. 4., Tel: 801-3488, Fax: 801 -1386) 
A kiviteli tervek egyeztetését igazolom. egyben felhivjuk figyeimét a közmüegyeztetésre vonatkozó ágazati 
jogszabályok maradéktalan betartására . 
A kiviteli tervek egyeztetését és a kapcsolódó adatszolgáltatást cégünk költségtérítés ellenében végzi 
Jelen nyilatkozat a keltezéstől számított egy évig érvényes. 
Fentiek figyelembe vételével a létesítmény fennmaradásához, üzemeltetéséhez hozzájáru Iok. 

Tervez" részéről 
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{l N I:J l ' ' r · . . · l' 
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In vitel Távközlés'i Zrt. részéről 
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Műszaki ágazat 
Fax 

Lapok száma: 1 

Feladó: Címzett:  

Név:      Molnár Tibor  Név: Fülöp József 

Ágazat: Műszaki Vállalat: UNITEF-Szalamandra Kft. 

Telefon: 464-2372 Telefon: 205-3330 

Fax:       481-6641 Fax:  fulop.jozsef@szalamandra.hu 
kozmu@ahrt.hu 

Tárgy: Budakeszi útfelújítások: József Attila utca, Nagy Sándor utca, Reviczky utca 
Tervszám: 6460 
Iktatószám: K-007/1/13 

Dátum : 2014. január 7. 

Tisztelt Fülöp József Úr! 

Tájékoztatom, hogy a fent nevezett terv és annak helyszínei az Antenna Hungária Zrt. optikai 
alépítmény hálózatát és egyéb létesítményeit nem érintik . A területre vonatkozó magassági 
korlátozások ez esetben figyelmen kívül hagyhatók.  Az Antenna Hungária Zrt. műszaki osztálya 
hozzájárulását adja a terv engedélyeztetéséhez és kivitelezéséhez. Társaságunk az adott 
területen nem tervez hálózat fejlesztést. 

Az egyeztetés az Antenna Hungária Zrt. összes infrastruktúrájára vonatkozik és egy évig 
érvényes. 

. 

Tisztelettel: 



Tárgy: RE: 6460 ‐ Budakeszi ú elújítások: József A la utca, Nagy Sándor utca, Reviczky utca
Feladó: Órás István <Oras.Istvan@fogaz.hu>
Dátum: 2014.01.07. 6:41
Címze : 'Fülöp József' <fulop.jozsef@szalamandra.hu>

Tisztelt Fülöp József Úr!

Budakeszi a TIGÁZ szolgáltatási területe.

Üdvözlettel:
Órás István

From: Fülöp József [mailto:fulop.jozsef@szalamandra.hu]
Sent: Monday, January 06, 2014 1:09 PM
To: Órás István
Subject: Tsz: 6460 - Budakeszi útfelújítások: József Attila utca, Nagy Sándor utca, Reviczky utca

Tisztelt Órás Úr!

Mellékelten küldjük tárgyi közműadat-kérelmünket.

Üdvözlettel
--

Fülöp József
adminisztráció
Email:fulop.jozsef@szalamandra.hu

UNITEF-SZALAMANDRA Kft.
H-1119 Budapest, Bornemissza tér 12.
Tel: 205-3330 ; Fax.:205-3331
Email: unitef@szalamandra.hu

Amennyiben jelen E-mail, vagy annak csatolt dokumentuma szerzői jogvédelem alá tartozó információt, vagy dokumentumot tartalmaz, azt kizárólag az adott
tárgyban, és az arra jogosult használhatja fel.
Lehetséges, hogy jelen e-mail bizalmas és/vagy jogilag védett információkat tartalmaz. Amennyiben nem Ön az e-mail címzettje, vagy jelen e-mailt tévedésből
kapta kézhez, kérjük, azonnal értesítse a feladót, és törölje az érintett levelet.
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Tárgy: Válasz: Tsz: 6460 ‐ Budakeszi ú elújítások: József A la utca, Nagy Sándor utca, Reviczky
utca
Feladó: "mavir.kozmu" <mavir.kozmu@mavir.hu>
Dátum: 2014.01.09. 14:22
Címze : Fülöp József <fulop.jozsef@szalamandra.hu>

Tisztelt Kérelmező!

A  megküldött digitális állomány alapján megállapítottuk, hogy a tárgyi
létesítmény MAVIR ZRt. tulajdoni és üzemeltetési körébe tartozó nagyfeszültségű
távvezetéket és kábelt, valamint azokhoz tartozó,  2/2013.  (I.  22.)  NGM.
rendeletben meghatározott mértékű biztonsági övezetet nem érint.

Üdvözlettel:

Simon Sándor

MAVIR ZRt.
ÁIG-HLO
Tel: 06-1-304-1374
E-mail: mavir.kozmu@mavir.hu

Cím: 1031 Budapest, Anikó u. 4.
Levelezési cím:  1311 Budapest, Pf. 52.
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Tárgy jellege: ÜTFELÚJÍTÁS 

Tárgy helyszíne: BUDAKESZI 

lktatószám: 2014-LKI/ ":t-:f\ 
Egyeztetés kelte: Miskolc. 2014.03.05. 

KÖZMŰEGYEZ l E l ÉS l JEGyzóKÖNYV 

Tárgy: Budakeszi József Attila, Nagy Sándor, Reviczky utcák lelújitása 

BeadVány azonos~ó: Tsz.:6460 

A PR-TELECOM Zrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege: 

nincs o alépítmény o földfeletti X 

A létesítés a PR-TELECOM Z rt. 

gerinc hálózatát: érinti o nem érinti X helyi hálózatát: érinti X nem érinti o 

APR-TELECOM Zrt. üzemeltetói nyilatkozat kiadásához (érintettség esetén) minimum 4 pid. engedélyezési tervet a terület i 
üzemeltetési központba kell benyújtani (Cím: 2315 Szigethalom, Vörösmarty út 9.), amiben fel kell tüntetni az 
adatszolgáltatásként kapott nyomvonalat a vonatkozó védőtávolságok figyelembevételével , illetve mellékelni kell az 
egyeztetési dij befizetését igazoló kivonatot, valamint az érvényes PR-TELECOM Zrt. által kiadott közmüegyeztetési 
jegyzőkönyvet. A kérelmező az üzemeltetói nyilatkozattal együtt 2 pid. lepecsételt tervet visszakap. Az üzemeltetői nyilatkozat 
az építéskor betartandó előírásokat, szabványokat tartalmazza. 

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli: 
A beruházás PR-TELECOM tulajdonú hálózatot érint. A jelzett utcákon légkábel halad áramszolgáltatói oszlopokon. 
Káresemény elkerülése érdekében kérjük a munkagépekkel a megfelelő védőtávolságot megtartani szíveskedjenek. 
A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához az üzemeltetői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni! 

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a PR-TELECOM Zrt. üzemeltetői nyilatkozatát! A közműegyeztetési 
jegyzőkönyv érvényessége 1 év. Lejárta után újabb egyeztetés szükséges. Érintettség esetén a közműegyeztetési 
jegyzőkönyv az üzemeltetői nyilatkozattal együtt érvényes. 

Felhívjuk a tervező figyelmét, amennyiben tervezési és engedélyezési folyamat során a beadványterv nyomvonalvezetése oly 
mártékben változik, amelyre adatszolgáltatásunk nem terjed ki, abban az esetben újraegyeztetés szükséges és jelen 
jegyzőkönyv és az üzemeltetői nyilatkozat érvényességét veszti! 

Egyeztetés kelte: Miskolc, 2014.03 ..Q5.... 
PR-TELECOM Z r t. j 

q~~ c~~,~ 
12ffl50 Nagyköros, Da:rnady Gy u Ic 

Adoszam· 11951216-2-.14 
GalkóCsaba 

a PR-TELECOM Zrt. közműegyeztetője 

Jelen közmúegyeztetése jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláirásával elismeri, és vállalja annak továbbtlását megbízója lelé. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a közműegyezletési jegyzőkönyv és üzemeltetói nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk . 

Unitef-Szalamandra Kft. 
egyeztetési kérő szervezet neve 

í!'1nr. i:-.sz,1,; .,'\r"it\ NDR,\ r.: ft 
IJ J9th:::l :>t fh r• .... ·:• , •. ,., : ' . Zámbó Zsolt +36-20-380-9614 

A,ku.. • -"· ~_..., ·· egyeztető Ügyfél neve és telefonszáma 
BlUikszamlasum 1 _ t,ll : tn:.,.\!1 l ll'\1 •0-<-UO.l l •J Ülli) 7 

Cc&Jcgy.oek,z<U;'· O I ·"~~~:.~:~: .~Q./~~~t;,fé·l ·~láí~á~· ···· · · .. .... ... . 

PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szeigáitató Zrt 
2750 Nagykőrös, Dalmady Győzö u. 10. 

levelezési cím: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11. 
tel. : 1231 fax: +36 46 508 159 www.pr.hu 

Közműegyeztetés email cím: kozmuegyeztetes@prtelecom.hu 
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