
   
   
   
   
                  MMMaaagggyyyaaarrr   MMMééérrrnnnööökkkiii   KKKaaammmaaarrraaa    
HHHííírrrkkkööözzzlllééésssiii   ééésss   IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiikkkaaaiii   TTTaaagggooozzzaaatttaaa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓK TARTALMI 
KÖVETELMÉNYEI  

 
 

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI ALKALMAZÁSHOZ 
 
 

A 290/2007 (X 31.) Kormány Rendelet értelmében 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2008. március 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                                                                                      MMMaaagggyyyaaarrr   MMMééérrrnnnööökkkiii   KKKaaammmaaarrraaa   
      HHHííírrrkkkööözzzlllééésssiii   ééésss   IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiikkkaaaiii   TTTaaagggooozzzaaatttaaa                          
                                                                                                 

2/18 

Előzmények 

Ez év január 01-én lépett hatályba a 290/2007. (X. 31.) Kormány Rendelet „ az 
építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési 
dokumentáció tartalmáról”. E rendelet az Építési és a Közbeszerzésekről szóló 
Törvényekhez kapcsolódik, melyek utalásai, és további előírásai kompletté teszik az 
építési beruházásokhoz tartozó tevékenységek egységes szabályozását, és egyben 
hatályon kívül helyezi az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi 
követelményeiről szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendeletet, valamint az azt módosító 
12/2003. (III. 24.) BM rendelet 9–12. §-ai és a 2/2002. (I. 7.) FVM rendelet 1. §-át.  

A 290/2007 Kormány Rendelet fő vonala az építőipari tevékenységek szabályozása, 
melynek egyik lényeges része a kivitelezési dokumentációk tartalmának 
meghatározása, melyben előírás, hogy a kivitelezési dokumentáció tartalma azonos 
legyen az építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció tartalmával, többek 
között a hírközlési építményeket érintő építőipari kivitelezési tevékenység esetén 
is. Általánosságban kimondja, hogy a kivitelezési tervdokumentációban bizonyítani 
kell, az Étv. 31. §-ának (2) bekezdésében meghatározott követelmények kielégítését. 
Ennek értelmében az építmény megvalósításához meg kell adni -minden 
munkarészre kiterjedően az építők, szerelők, gyártók számára kellő részletességgel – 
minden szükséges és elégséges információt, utasítást. Ezeknek tartalmazni kell az 
építmény részévé váló összes anyagot, szerkezetet, terméket, berendezést, stb. azok 
helyzetét, méretét, minőségét, mérettűrését, továbbá tanúsítani kell a műszaki 
dokumentációban részletezett követelmények teljesítését.  

A 290/2007 Kormány Rendelet előírja, hogy a fentiek részletes kifejtését a 
kapcsolódó műszaki ágazatok dokumentációira vonatkozóan, a Magyar Építész 
Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara szabályozza.  A szabályozási feladat 
végrehajtásához az MMK felkérte a Hírközlési és Informatikai Tagozatot is a 
szakterületére vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció részletes követelményeinek 
elkészítésére.  

Jelen anyagot, a hírközlés és informatika szakterületeire vonatkozó kiviteli tervek 
tartalmi követelményeit a tagozat szakértői állítottak össze. A szakértők felelőséget 
vállalnak az anyag tartalmáért, és a továbbiakban a változtatás jogát maguknak 
tartják fenn. 
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A kiviteli tervek tartalmi követelményei 
 
A hírközlési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció tartalmát a 290/2007. /X.31/ 
Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint határozzuk meg. A tervdokumentációk 
minden esetben több részből állnak, melyek fő alkotórészei az alábbiak: 

1. Tartalomjegyzék 
2. Aláíró lap 
3. Tervezői nyilatkozat 
4. Szöveges dokumentáció 
5. Mellékletek 
6. Rajzos dokumentumok  
7. Kapcsolódó tervek jegyzéke 
Tartalom vonatkozásában a tervek kezelik: 

1. A létesítmény jogi (tulajdonjogi) környezetét, úgy mint a létesítés alapjául 
szolgáló ingatlanok, az érintő egyéb közművek és létesítmények tárgyi  
létesítményhez való viszonyát. Ennek a munkarésznek az alapját a 
mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg. 

2. A létesítmény műszaki megvalósíthatóságának körülményeit, módját 
egészen a biztonságos üzemeltethetőségig bezárólag. Ez a munkarész 
alapvetően a szabványok és technológiai utasítások alapján 
értelmezhető. 

A tervet egyértelmű azonosító számmal kell ellátni. 
 
A kiviteli terv akkor felel meg a céljának, ha az abban foglaltak megvalósíthatók, 
kivitelezhetők, a tervezett módon.  A tervet úgy kell strukturálni, hogy az önálló 
feladatok jól elkülönüljenek. 
A szöveges tervdokumentumnak elsősorban az a feladata, hogy megvilágítsa a terv 
minden részletét, magyarázatot és segítséget adjon a megvalósításhoz, és bizonyítsa 
a tervezési eljárások meglétét, helyességét. Feladata továbbá, hogy a rajzban nem 
közölhető információk is egyértelműen megjelenjenek. 
 
1. Tartalomjegyzék  

Minden tervnek kötelező eleme. A dokumentációkat oldalszámmal, fejezet és 
rajzi azonosítóval kell ellátni. 
 

2. Aláíró lap 
A tervhez csatolni kell egy önálló aláíró lapot, amely tartalmazza a tervezési 
feladatban közreműködő minden tervező nevét, megnevezését, a tervezési 
jogosultság számát és a tervező sajátkezű aláírását, mellyel hitelesítik a 
dokumentumot. Ezek: felelős tervező, szaktervezők (ha vannak), tervellenőr, és a 
megrendelő. 
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3. Tervezői nyilatkozat 
3.1. A tervezett létesítmény adatai 

3.1.1. A Megrendelő megnevezése 
3.1.2. Tervező neve és jogosultsága 
3.1.3. A terv címe 
3.1.4. A terv száma 
3.1.5. Terv jellege (pl. Kiviteli terv, a többször módosított 29/1999 (X.6) KHVM 

rendelet szerint engedélyköteles) 
3.1.6. A tervezett létesítmény jellemzői pld.:  

3.1.6.1. Alépítmény építés 
3.1.6.2. Légkábel építés 
3.1.6.3. Közös oszlopsoros építés 
3.1.6.4. Hálózatfelújítás 
3.1.6.5. stb. 
További részletek a műszaki leírásban. 

3.1.7. A tervezett építés helye: 4.10. számú táblázat szerint. 
 

3.2. Annak kinyilvánítása, hogy 
3.2.1. az általa tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó 

jogszabályoknak, így különösen: 
ü a 2003 évi C törvény (EHT) vonatkozó direktíváinak, és  
ü az   1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 31. § ( 1) – (2) és (4) 

bekezdésében meghatározott követelményeknek,  
ü az országos településrendezési és építési követelményeknek, kibővítve a 

többször módosított 29/1999. (X.6.) KHVM rendelet vonatkozó 
előírásainak, és  

ü az eseti hatósági és szakmai előírásoknak. 
3.2.2. Nyilatkozat a szükséges egyeztetés elvégzéséről, azok 

figyelembevételéről, az EHT (2003. évi C. tv 94§ (2) és (3) bekezdésben 
előírtakat figyelembe vételéről, az érintettek körének teljes feltárásáról, 

3.2.3. Nyilatkozat a vonatkozó nemzeti, és/vagy nemzetközi szabványtól eltérő 
műszaki megoldás alkalmazása esetén a berendezés, az eljárás, vagy 
számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű, 

3.2.4. Nyilatkozat arról, hogy a dokumentáció a 4/2002 SzCsM – EüM együttes 
rendelet figyelembevételével készült,  

3.2.5. Nyilatkozat arról, hogy a terv a nemzeti örökségvédelemre, a táj- és 
természetvédelemre, továbbá a környezet védelmére vonatkozó előírások 
figyelembe vételével készült, 

3.3.  Felelős tervező nyilatkozata a terv minőségi megfelelőségéről (ISO) 
3.4. A megfelelőség igazolására vonatkozó nyilatkozatot, hogy a 

betervezett (és beépítésre javasolt) eszközök, berendezések minőségi 
tanúsítványai rendelkezésre állnak, vagy azok beszerzése a kivitelezés fázisára 
előírandó. Nyilatkozat továbbá arról, hogy megfelelő tanúsítvánnyal nem 
rendelkező termék a kivitelezés során nem építhető be. 

 
3.5. Felelős tervező nyilatkozata az altervezők munkájának összehangolásáról, 
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3.6. Felelős tervező nyilatkozata arról, hogy megrendelés tárgyát képező feladat a 
tervben foglaltaktól eltérően (a műszaki-gazdasági szempontok és 
megrendelői irányelvek figyelembe vételével) nem oldható meg. 

3.7. Felelős tervező nyilatkozata a tervezői művezetésre, a tervtől való 
szükségszerű eltérések kezelésére, továbbá a szerzői jogvédelemre 
vonatkozóan. 

A tervezői nyilatkozatott a felelős tervező, lássa el aláírásával, egyben hitelt 
érdemlően igazolja tervezői jogosultságát. 
 
4. Szöveges dokumentáció 

Minden kiviteli tervnek tartalmaznia kell az alábbi munkarészeket: 
 
4.1. Tervezési megbízás 

A megrendelő által meghatározott tervezési feladat és a kapcsoló 
követelmények ismertetése (amennyiben ez releváns).  

 
4.2. Műszaki leírás  

4.2.1. A műszaki leírásban ki kell térni az előzményekre és meg kell határozni 
a feladatot, fel kell sorolni a rendelkezésre álló alapadatokat, a 
megrendelői előírásokat, utasításokat, irányelveket, figyelembe veendő 
szabványokat, az alkalmazható kábeleket, eszközöket, berendezéseket, a 
gyártók által kiadott szerelési kézikönyveket. 

4.2.2.  Konkrét utalás és hivatkozás kell (pl. ld. x táblázat, vagy y- függelék, z- 
számú rajz, stb.), azokra az információkra, amelyek a tervhez csatoltak.  

4.2.3. A tervdokumentáció műszaki leírásában és kiegészítő 
dokumentumaiban egyértelmű, világos leírást, magyarázatot, utasítást 
kell adni az építéshez, a szereléshez, a beállításokhoz, installációhoz és 
üzembe helyezéshez.  

4.2.4. Kerülni kell a redundanciát, pl. nem kell leírni a rajzon egyértelműen 
megjelenő információkat, vagy hivatkozás helyett a műszaki leírásba 
átmásolni az egyeztetési jegyzőkönyvek szöveges tartalmát. Viszont, meg 
kell határozni például, az útátfúrások helyét, a kötések helyét, a 
vízátfolyások keresztezését, stb. 

 
4.2.5. Ajánlott munkarészek a műszaki leírásban 

4.2.6. Előzmények összefoglalása   
4.2.7. Általános tervismertetés 
4.2.8. Rendszerleírás 

4.2.8.1.1. Alépítmény építés (vagy felújítás) 
4.2.8.1.2. Oszlopsor építés (vagy felújítás) 
4.2.8.1.3. Kábel behúzás és/vagy légkábel építés 
4.2.8.1.4. Kábelszerelés 
4.2.8.1.5. Helyreállítás 
4.2.8.1.6. Bontás 

4.2.9. Alkalmazható technológiák és építési módok ismertetése 
4.2.10. Érintett közművek megközelítése, keresztezése 
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4.2.11. Számítások 
4.2.12. Üzembe helyezés, dokumentálás 
4.2.13. Kivitelezésre vonatkozó közvetlen és lényeges technológiai 

utasítások 
4.2.14. Kivitelező (felelős műszaki vezető) kötelezettségei 

4.2.14.1. Az építési napló vezetési kötelezettsége 
4.2.14.2. A tervtől való eltérés kezelése 

4.2.15. Átterhelési kimutatás,  
4.2.16. Behúzási jegyzék, sorolási jegyzék,  

 
Az ajánlott munkarészekben a teljesség igénye nélkül: 
ü Be kell mutatni a jelenlegi, kiinduló helyzetet, megjelölve a tervezés alá 

vont létesítmény végcélját. 
ü Ismertetni kell a tervezett megoldást, indokolva, és hivatkozva a 

kapcsolódó alapadatokra, a felmérések eredményére, és az elkészült terv 
ábráira.  

ü Építési, szerelési, behúzási, beállítási, stb. utasítást kell adni a 
nyomvonalon és berendezéseken végzendő munkákhoz a nyomvonali 
ábrák alapján, azokra hivatkozva. Itt kell utalni a felmérés során 
meghatározott, elvégzendő alépítmény megújítási, karbantartási munkákra 
is. (vízszivattyúzás, iszap eltávolítás, csőnyílástisztítás, fedlap csere, stb.)  

ü A kábelezési terv (ábra) alapján, indokolni kell, az eltérő kábel érátmérő, 
vagy kábelszerkezet alkalmazását. Itt kell részletezni a csillapítás, 
hurokellenállás, szálcsillapítás és más szükséges átviteli paraméter 
számítását, vagy mért értékeket, számításokat –esetleg táblázatosan– 
mellékelni, illetve itt kell számítást közölni, vagy hivatkozni arra a 
tervrészre, ahol számítás indokolja például, a befolyásolás ellen tervezett 
kábelszerkezet alkalmazását. 

ü A különleges célú végződések, szekrények, vagy szekrény átalakítások, 
kiváltások stb. esetén szintén magyarázat és indoklás kell.  

ü Utalni kell a kapcsolódó erősáramú munkarészekre, ha ilyenek vannak. Pl. 
aktív hálózati elemek energiaellátása, nullázás és érintésvédelem kérdései. 
Szükség esetén ezek kapcsolódó terveken, vagy beintegrálva 
megjelenítendők. 

ü Meg kell határozni az alkalmazandó technológiát szereléseknél, 
átkötéseknél, átterheléseknél. Hivatkozni a csatolt bekötési, átkötési 
jegyzékekre. Kiemelt figyelmet kell fordítani szolgáltatás-folyamatosság 
biztosítására. 

ü Optikai kábeltervezésnél, szükség szerint magyarázni kell a szálkiosztást, 
és a bekötéseket. Csatolni kell a szálkiosztási táblázatot, hivatkozva a 
szálkiosztási rajzra. Csatolni kell a bekötési jegyzéket a gyártó technológiai 
utasítására, vagy kézikönyvére hivatkozva. Meg kell adni a szálvégek 
kiképzésének módját, típus azonosítását, figyelemmel az alkalmazni kívánt 
rendezőkre, berendezésekre.  

ü Az építési, átterhelési, üzembe-helyezési organizációs feladatokra a 
javaslatot is itt kell megtenni. 
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ü Közműegyeztetések (keresztezés, megközelítés, stb.), előírásaira történő 
utalás. 

ü Kivitelezés folyamatos dokumentálása (építési napló, geodéziai bemérés, 
stb.) 

ü Kivitelezés befejező dokumentálása (minőségi dokumentumok, javított 
tervek, mérési jegyzőkönyvek, leltárjegyzék, stb.) 

ü Konkrét utalást kell tenni a kivitelező kötelezettségeire, pl. a munkakezdés 
bejelentések, munkakezdési engedélyek, a közreműködők által a 
kivitelezőre hárított kötelezettségek vonatkozásában.  A kivitelezőre, a 
kivitelezésre és a kiviteli dokumentációkra vonatkozóan kiemelt figyelmet 
kell fordítani a 290/2007. (X.31) Korm. rendelet vonatkozó előírásaira. 

Minden nem szokványos megoldásra, külön magyarázatot és 
indoklást kell adni a műszaki leírásban. 

 
4.3. Tervegyeztetések jegyzőkönyvei 

4.3.1. Tervindító, tervközi és tervjóváhagyó tárgyalások jegyzőkönyvei 
4.3.2. A tervezés során felvett egyéb jegyzőkönyvek, emlékeztetők 
4.3.3. Az érintett közművek kezelőivel felvett egyeztetési jegyzőkönyvek 
4.3.4. Útkezelői (állami, önkormányzati) hozzájárulások 
4.3.5. Az érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulása (magán, 

önkormányzati, állami területekre és ingatlanokra vonatkozóan egyaránt) 
A jegyzőkönyveket azonosító sorszámmal kell ellátni. Az azonosító 
sorszámokat a címjegyzéken fel kell tüntetni. 
 

4.4. Munka- és egészségvédelmi terv (fejezet) 
Tartalmazza az általános munka- és egészségvédelmi követelményeket, hívja fel a a 
figyelmet az építési és szerelési munkák, részfeladataihoz tartozó védelmi utasítások 
betartására. Kiemeli a Megbízó által előírt, munkavédelmi intézkedések, utasítások 
lényegét a tervezett munkálatok vonatkozásában, figyelemmel a munkavégzéskor 
előforduló veszélyekre, és az üzemeltetés alattiakra, pl. a biztonsági táblák 
elhelyezésére.  

4.4.1. A tervezett műszaki megoldásokra vonatkozó általános és közvetlen 
technológiát érintő előírások. A tervfejezet terjedjen ki a felelős műszaki 
vezető és a dolgozók kötelezettségére, a munkavédelmi oktatásra, a 
munkahelyi egészségvédelem adekvát előírásaira. 

4.4.2. Emelje ki az egyéni és csoportos védőfelszerelések használatának 
szükségességét, a szerszámok épségének fontosságát. 

4.4.3. Irányadó munka- és egészségvédelmi jogszabályok jegyzéke. Adja meg 
a terv kiadásakor érvényben lévő adekvát jogszabályokat, melyeket a 
kivitelezés és/vagy üzemeltetés során figyelembe kell venni. 

 
4.5. Környezetvédelmi terv (fejezet) 

4.5.1. A tervezett műszaki megoldással együtt járó, környezetkárosító hatást is 
magával hordozó technológia részletes bemutatása, különös tekintettel a 
veszélyforrásokra. Legyen útmutatás a környezetre káros anyagok, 
hulladékok elkülönített kezelésére, tárolására, megsemmisítésére, vagy 
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begyűjtésére. A keletkező hulladékok tervezett mennyiségét fajtánként 
előirányzatban meg kell adni. A felelős műszaki vezető és a dolgozók 
környezettudatos magatartására a figyelmet minden esetben fel kell hívni.  

4.5.2. Amennyiben a Megrendelő rendelkezik saját technológiai utasítással, az 
ahhoz kapcsolódó környezetvédelmi előírásokra fel kell hívni a kivitelező 
figyelmét. 

4.5.3. Irányadó környezetvédelmi jogszabályok jegyzéke. Adja meg a terv 
kiadásakor érvényben lévő adekvát jogszabályokat, melyeket a kivitelezés 
és/vagy üzemeltetés során figyelembe kell venni. 

 
 

4.6. Tűzvédelmi terv (fejezet) 
4.6.1. A tervezett műszaki megoldás és a létesítmény tűzvédelmi besorolása 

tervezői feladat. Az alkalmazott technológiához kapcsolódó tűzbiztonsági, 
vagyonbiztonsági előírásokat ki kell emelni. Tűz- és robbanásveszélyes 
technológiai munkarészekre rá kell irányítani a figyelmet. Ismertetni kell a 
felelős műszaki vezető tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeit, a 
raktárak és tároló helyek tűzbiztonsági előírásait, a tűzoltó készülékek 
használatát, azok telepítési előírását. 

4.6.2. Amennyiben a Megrendelő rendelkezik saját tűzvédelmi utasítással, 
annak kapcsolódó részeit vegye figyelembe. 

4.6.3. Irányadó tűzvédelmi jogszabályok jegyzéke. Adja meg a terv kiadásakor 
érvényben lévő adekvát jogszabályokat, melyeket a kivitelezés és/vagy 
üzemeltetés során figyelembe kell venni. 

 
4.7. Műszaki feltételek, technológiai előírások 

4.7.1. Az alkalmazott technológia megvalósítása során előforduló építési, 
szerelési, telepítési és installációs technológiák ismertetése. 

4.7.2. Az irányadó szabványok és azzal egyenértékű előírások jegyzéke, 
szükség esetén részletes leírása. 

 
4.8. Érintett egyeztető szervek jegyzéke 

Név- és címjegyzék szükséges a későbbi értesítések megkönnyítése és az 
azonosíthatóság miatt. Az egyeztetési jegyzőkönyvek azonosíthatóságát itt is 
fel kell tüntetni. 
 
 MINTA és PÉLDA 

Sorsz. 
Egyeztető 

szervezet 
Postai cím Telefon, fax Jegyzőkönyv 

azonosító 
sorszáma 

1 VÁTI xx yy 8 
 
A tervező feladat feltárni az összes érintett szervezetet, velük lefolytatni a 
szükséges egyeztetéseket. 
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4.9. Érintett szakhatóságok jegyzéke 
A tervvel érintett szakhatóságok felsorolása (a 29/1999. (X.6) KHVM rendelet 
melléklete szerint), melyek szakterületét a létesítmény érinti, vagy érintheti.  
Fontos: A szakhatóságok részére engedélyezési tervdokumentáció készítendő, 
jellemzően adekvát szakirányú műszaki tartalommal. 
 
MINTA és PÉLDA 

Sorsz. Érintett 
szakhatóság Postai cím Telefon, fax Érintettség 

mértéke 
1 Bányakapitányság xx yy Igen/nem 

 
A tervező felelőssége abban nyilvánul meg, hogy a tervezés során szerzett 
ismeretei alapján behatárolja az érintettséget, vagy érintetlenséget. Pl. 
indokolt-e a Bányakapitányság megkeresése, ha terv egy lakóutcában 
légkábeles hálózat építésére vonatkozik? Természetesen a dokumentáció 
átvizsgálásakor az építési hatóság a tervező álláspontját felülbírálhatja: az 
egyes szakhatóságok bevonását indokoltnak, vagy indokolatlannak ítélheti 
meg. 
 

4.10. Érintett ingatlanok jegyzéke  
A tervvel érintett ingatlanok helyrajzi szám utca házszám szerinti felsorolása, 
tulajdonosi hozzájárulások beazonosítása. 
 
MINTA és PÉLDA 

hrsz Utca, 
házszám Tulajdonos Ingatlan jellege Igénybevétel 

módja 

Tulajdonosi 
hozzájárulás 
azonosítója 

1259 Bem út Önkormányzat út Oszlopsor építés 16 
 
A tervező feladata feltárni az érintett ingatlanokat, ide értve a szomszédos 
ingatlanokat is. *A tulajdoni lapok másolatait a melléklet tartalmazza. 
 

4.11. Költségvetés, anyag- és méretjegyzék 
4.11.1. A költségeket külön kell megadni az egyes tervfejezetekre, az 

építési, a bontási, és a szerelési munkákra. A költségvetés tartalmazza a 
munkadíj kimutatást, és az anyagjegyzék alapján bekerülő anyagok 
költségét, és a méretjegyzéket (nyomvonalhossz).  

4.11.2. Amennyiben a Megrendelő saját normatívával rendelkezik, akkor 
annak alapján kell elkészíteni a költségkiírást. Ugyanez vonatkozik az 
anyagokra is. Tehát ha meghatározza a beépítendő anyagok típusát, 
akkor a tervezés során azokkal kell dolgozni. Nem csak költségelni, de 
méretezni is azokkal kell.  

4.11.3. Amennyiben a Megrendelő nem köti ki a beépítendő anyagok 
típusát, akkor standard (szokványos) anyagjegyzéket kell készíteni.  

4.11.4. Külön figyelmet kel fordítani az olyan esetekre, amikor a terv 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódik. Ezekben az esetekben konkrét 
beszállítók, anyag- és eszközféleségek preferálása nem megengedett.    
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Az ilyen esetekben a tervet standard műszaki követelményekkel kell 
elkészíteni. Pl. kábelek, aktív és passzív elemek műszaki paramétereit adja 
meg a tervező. Összefoglalva: a verseny tisztaságát és szabadságát a 
tervező egyes gyártmányok preferálásával nem korlátozhatja. 

4.11.5.  Megrendelő igénye szerint az egyéb beruházási költséget jelentő 
tételeket (geodéziai kitűzés, szakfelügyelet, önkormányzati 
területhasználati díj, szolgalmi jog bejegyzés költségeit stb.) is figyelembe 
kell venni. 

4.11.6. A Megrendelő eltekinthet a részletes költségvetés készítésétől, de 
a tervezőnek a mennyiségi kigyűjtést ilyen esetekben is el kell készítenie. 
A költségvetés és anyagkiírás megrendelői elvárásait a tervegyeztetések 
során tisztázni kell. Szükség esetén árazatlan költségvetést is kell 
készíteni. 

Viszont a költségvetés kötelező tartalmi eleme az engedélyezésre benyújtandó 
tervdokumentációknak. A költségvetést a tervezőnek alá kell írnia. 
 

5. Mellékletek 
A tervező mellékletekben adja meg a téma-specifikus kiegészítő 
információkat, melyek általánosságban nem jellemzőek a 
tervdokumentációkra. Ilyenek lehetnek pl.: 
ü Tulajdoni lapok másolatai* 
ü Érpárigény, szálkapacitás igény, és ellátottsági mutatók (amennyiben 

szükséges) 
ü Létesítési megállapodás, bejárási jegyzőkönyv (közös oszlopsoros 

építéshez),  
ü Üzemviteli megállapodás (Erősáramú oszlopsoron történő építéskor),  
ü Közös oszlopsoros hálózatok jegyzéke,  
ü Erősáramú átalakítás kimutatás (emlékeztetővel a helyszíni bejárásról), 
ü Befolyásolási dokumentáció (Amennyiben a tervezés nagyfeszültségű 

vezeték hatósávjában történik),  
ü Bontásokhoz Előzetes állomány-felmérés,  

*A 29/1999. (X.6) KHVM rendeletben előírt földhivatali tulajdoni lap másolatok 
becsatolása. Amennyiben az építési hatóság más előírást nem tesz ezeket egy 
eredeti példányban kell a tervhez becsatolni. A tulajdoni lap másolatokat az 
azonosíthatóság miatt a fenti minta szerint azonosító számozással kell ellátni.  

 
6. Rajzos  dokumentumok 
ü Átnézeti térképek és helyszínrajzok 
ü Nyomvonalas helyszínrajzok (összközműves alaptérképen ábrázolva) 
ü Metszetrajzok és mintakeresztszelvények 
ü Építészeti rajzrészletek (amennyiben szükséges) 
ü Erősáramú munkarészek rajzai (amennyiben szükséges) 
ü Forgalomtechnikai rajzrészletek (amennyiben szükséges) 
ü Elvi rajzok 
ü Rendszertechnikai rajzok 
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A térképek és rajzos tervdokumentációk a kiviteli terv alapját képezik. A rajzok 
készítése, gépi, ritkán kézi ábrázolással, szabvány szerinti, vagy egyéni-szakmai 
jelölésekkel (jelkulcsokkal) történik, melyek magyarázatát minden tervben fel kell 
tüntetni. 
 
Az alkalmazásra kerülő alaptérképekre vonatkozó követelményeket, az ÉVM 
szabályozás, és a Megrendelő vonatkozó utasítása határozza meg, azaz 
részletesen definiálják a tervezési feladatokhoz felhasználható, és a kapcsolódó 
nyilvántartási feladatokhoz is megfelelő térképeket. Alkalmazhatók:  

ü grafikus térképek (papír, vagy pausz alapúak), 
ü raszteres, és/vagy vektoros térképek (digitálisak) 

Továbbá, a tervezéshez felhasználható alaptérképek: 
ü digitális közmű alaptérkép,  
ü összközműves papír alapú térképek,  
ü földhivatali nyilvántartási térkép,  
ü meglevő hálózat szakági térképei, stb. 

Ezek az alaptérképek már digitálisak, vagy digitalizáltak, illetve a digitalizálás 
alapjául szolgálnak, amelyek kizárólag az EOTR rendszerben készített földmérési 
alaptérképek felhasználásával készülhetnek. 
A tervezőnek nem feladata az alaptérképek előállítása, ezeket a Megrendelő 
alapadatként szolgáltatja, amennyiben nem tudja átadni, akkor a Felek a 
szerződésben külön megegyeznek a beszerzésről.  
 
6.1. Átnézeti rajz, áttekintő rajz 

Minden esetben szükséges.  Feladata ábrázolni a nyomvonalrajzok 
csatlakozását, területtől függően: M=1:4.000, M=1:10.000, M=1:50.000, 
M=1:100.000 léptékű térképen. Az áttekintő rajzon be kell mutatni, a tervezési 
szakasz illeszthetőségét a meglévő földrajzi és műszaki környezetbe, (pl. 
központ, elosztó, stb. tápterületébe). Be kell mutatni a településen belüli és 
településközi elhelyezkedéseket. 
A rajzon láttatni kell, a tápterületektől, és a tervezési feladattól függően a 
következőket: 
ü   földrajzi információk: az irányt (észak jel), vízfolyásokat és 

vízfelületeket, utakat, vasutakat, településeket,  távvezetékeket. 
ü szakmai információk, a távközlési csomópontokat (név, cím és 

nyilvántartási kóddal), az elosztók területének határvonalait, valamint a 
tervezett és a meglévő létesítmény nyomvonalát.  

Nem szelvényes rendszerben elkészített nyomvonalrajzok esetén, a 
rajzhatárokat, világosan kell szemléltetni, az átnézeti rajznak.  
Szelvényes rajzok esetén szelvényosztási áttekintő rajz is szükséges (akár 
lépték nélkül). 
 

6.2. Nyomvonalrajzok (Nyomvonalas helyszínrajzok), 
Készítésének követelményei és módszerei nem azonosak, belterületi és 
külterületi tervezés esetén.  
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6.2.1. Belterületi nyomvonalas rajzok M=1:500., illetve M=1:1000. 
léptékűek. Ettől eltérni, zsúfolt részletek ábrázolásánál lehet, pl.1:250, 
1:100, stb. méretaránnyal. 

 
A rajzoknak általános adatként kötelezően tartalmazni kell: 
ü település név,  
ü belterület határ,  
ü EOTR szelvényszám és szelvényhatár (amennyiben ez a 

nyomvonalrajz alapja),  
ü nyomvonalrajz sorszáma, csatlakozó lapok száma,  
ü északi irány jele,  
ü utcák névvel és kóddal, (ahol létezik digitális), 
ü fontosabb létesítmények (pl. Posta, Polgármesteri Hivatal, Üzemek, 

Rendelők, Korházak, Intézmények, Iskola, stb.) 
ü műemléki épületek és környezet. 
 

6.2.2. A belterületi síkrajzok tartalma (forma és méret helyesen) a 
következő: 
ü   földrészletek jogi határvonala házszámozás és helyrajzi szám 

feltüntetéssel, különös tekintettel a távközlési létesítménnyel érintett 
földrészlet helyrajzi számaira,  

ü   épületek házszámokkal (épület nélküli házszámok is), és helyrajzi 
számokkal, 

ü   szilárd burkolatok határa, megnevezése (aszfalt, beton stb.),  
ü   beépítetlen területek művelési ága (kert, rét, szántó stb.),  
ü   árkok, hidak, átereszek, vízfolyások, rézsűk, támfalak, korlátok, 

kerítések, út menti keresztek, emlékművek,  
ü    közterületi magányos fák és fasorok (nyomvonalba vagy közvetlen 

közelbe esők ill., amelyek a nyomvonal méretmegadásnál ugyancsak 
fontosak),  

ü   közúti jelzőtáblák,  
ü   földalatti és földfeletti közművezetékek és tartozékaik, műtárgyak• 
ü   tervezett távközlési létesítmény, műszaki adataival, a következő 

méretadatokkal: 
o a tervezett távközlési létesítmény kitűzési méretei,  
o meglévő és megmaradó távközlési létesítmény bemérési adatai, 

(mélység és magasság adatok is), 
o egyedi méretezési adatok, ha pl. szűk keresztmetszetben a 

tervezett létesítmény elhelyezhetőségét kell igazolni, 
o  a 20 m, illetve azon belüli erősáramú üzemi földelések 

feltüntetése, és a tervező által megtervezett összekötő 

                                                
 
•  műtárgy – Olyan - épületnek nem minősíthető - építmény, ami meghatározott rendeltetéssel jött létre, például 
közművezeték tartozékok (oszlop, alagút, védőcső, akna). 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                                                                                      MMMaaagggyyyaaarrr   MMMééérrrnnnööökkkiii   KKKaaammmaaarrraaa   
      HHHííírrrkkkööözzzlllééésssiii   ééésss   IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiikkkaaaiii   TTTaaagggooozzzaaatttaaa                          
                                                                                                 

13/18 

vezetékek, (amire feltétlenül hivatkozni kell a kis- és 
nagyfeszültségű engedélyezési terv műszaki leírásában.)  

o  a közmű egyeztetés alapján, közművek nyomvonalát és 
mélységét, továbbá a vasút-, vízfolyás-, közútkeresztezés esetén 
tervezett védelem pontos helyét jelezni kell. 

ü  nem EOV rendszerű térképek esetén (pl. sávtérképek) a 
rajzcsatlakozásokat egyértelműen jelezni kell. 

ü Az EOV szelvényezést kivéve minden helyszínrajzon fel kell tüntetni az 
Észak irányt. 

 
6.2.3. A külterületi nyomvonalrajz  M=1:1000 léptékű, melyek általános 

adat tartalma az alábbi: 
ü az érintett terület, település(ek) neve,  
ü a közigazgatási határ,  
ü kül- és belterület határ,  
ü EOTR szelvényszám és szelvényhatár,  
ü nyomvonalrajz sorszáma,  
ü északi irány 

 
6.2.4. A síkrajz tartalmak (forma és méret helyesen) az alábbiak:  
ü földrészletek határvonala,  
ü távközlési létesítménnyel érintett és szomszédos földrészletek helyrajzi 

száma,  
ü közületi kezelő esetén annak megnevezése (Pl.: Szövetkezet, Erdészet 

stb.),  
ü művelési ágak határa és megnevezése minden érintett helyrajzi 

számhoz hozzárendelve (út, szántó, rét, erdő stb.),  
ü vízfolyások megnevezésével és folyásiránnyal,  
ü árkok,  
ü utak (közlekedési és földút) közlekedési utak ábrázolása: kisajátítási 

határ, árkok szilárd burkolatának határa, út száma, viszonylata, 
jellegzetes átereszek, hidak, km és hm kövek (táblák), közlekedési 
jelzőtáblák,  

ü jellegzetes egyedülálló fák,  
ü fasor, bokorsor,  
ü tervezés sávjába eső földfeletti és földalatti közművezetékek és 

tartozékaik,  
ü szabatos térképnagyítás esetén a térképsávban eső őrkeresztek 

legalább egy helyen koordináta megírással,  
ü Nemzeti Parkok, védett területek határai,  
ü tervezett távközlési létesítmény műszaki adataival és méretadataival: 

azaz 
o a tervezett távközlési létesítmény kitűzési adatai,  
o a meglévő és megmaradó távközlési létesítmény bemérési 

adatai. 
A kitűzési pontokról külön jegyzéket kell készíteni! 
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6.2.5. Elvi rajzok egyenes vonalú vázlatok 
6.2.5.1. Alépítmény elvi rajz 

Az alépítményekre vonatkozó elvi rajznak (amennyiben ilyen 
munkarészeket érint a terv) tartalmazni kell az alábbiakat:  
ü tájékozódási mátrix (kapcsolódó rajzok jelölése) 
ü szelvényszám 
ü utcanév 
ü alépítmény jellemzői (meglévő és tervezett hálózat): 

• védőcső típusa és hossza,  
• megszakító szekrények kódja, típusa,  
• csőfoglaltság jelölése,  
• csővégek jelölése 
 

6.2.5.2. Kábelhálózati elvi rajz  
Külön elvi rajz készítendő a funkcionális kábelhálózat szakaszokról, 
mint például, a törzs illetve elosztó hálózat, vagy a körzeti hálózat. Az 
elvi rajzon, a kábelek helyzetét vonalasan, méretarány nélkül, de 
elhelyezkedés helyesen kell ábrázolni. Jelölni kell a kábelcsonkokat. 
A csomópontokon a végződtetés műszaki paramétereit szükség 
szerint adatbázisban kell megadni. 
Az érintett utcákat a kábelnyomvonal mentén, az utca házszámokat a 
csomópontokon fel kell tüntetni. Abban az esetben, ha vegyesen 
szerepel meglévő és újonnan tervezett hálózat, ezeket eltérő 
vonalvastagsággal kell megkülönböztetni.  
Az elvi rajzon hivatkozni kell, a külön elkészítetett kábelkifejtési, 
kötési és rendező beültetési rajzok -ra. 
 

6.2.5.3. Rendszertechnikai rajz  
Azokban az esetekben, amikor a hálózat aktív berendezésekkel 
vegyesen szerepel (pl. regenerátor, optikai erősítő, osztó, Mux, ONU, 
HFC, stb.) rendszertechnikai rajzot kell készíteni.  
A rendszertechnikai rajznak áttekintő képet kell adnia a hálózat 
összefüggéseiről, működési tulajdonságairól, különös tekintettel az 
üzemeltetési körülményekre. 
Jelölni kell az aktív elemek energiaellátását, annak módját is.  
 

6.2.5.4. Szálkiosztás, kötés rajz / kimutatás  
Optikai kábelek tervezésekor a fényvezető szálak kiosztása felel meg 
a kifejtési rajznak. A rajzon megtalálható: a kábeltípus, -kód, -hossz, 
-tartalék, kötések jele, helye (megszakítók száma és típusa), 
szálszámok jelölése, végpontok jelölése (hely, típus, kód), és a 
szelvényezés. 
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6.2.6. Keresztmetszeti- és hossz-szelvény rajz  
Közút, vasút, vízfolyás, termékszállító vezeték és nagyfeszültségű 
távvezeték keresztezés és párhuzamos haladás helyszín és metszeti 
rajzai (megfelelő hely esetén, a nyomvonalrajzokon is elhelyezhetők).  
Méretarányuk, általában M=1:100 vagy  M=1:50. Az alábbiakat 
tartalmazzák: 
ü metszet jelölése,  
ü km (vagy hektó) szelvény szám,  
ü meglévő és tervezett hálózat jelölése,  
ü méretezés a közművektől és jellemző pontoktól, 
ü keresztezett objektum (pl. út, vízfolyás, vasúti pálya stb.) 

jellemzői,  
ü feladat rövid magyarázata,  
ü alkalmazott védelmi módok (pl: útátfúrásnál védőcső)  
 

 
6.2.7. Bevezetési és beltéri rajzok  

A bevezetési és beltéri rajzokat általában M=1:100 méretarányú épület 
alaprajzra (és metszetrajzra) kell feltenni. Tartalmaznia kell, a tájolást, a 
főbb méreteket, a meglévő és tervezett hálózat jelölését.  
Hivatkozások jelölése, például, ha meglévő épületbe utólagos bevezetést 
terveznek, indokolt esetben a csatolt statikai szakvéleményre, a 
bevezetési hely megfelelőségéről, és a műszaki leírásban szereplő 
technológiai utasításra, amely a bevezetés biztonságos megoldására 
vonatkozik. 

 
6.2.8. Elosztópont (DP) elhelyezési rajzok 

 Épületbe, vagy épületen kívül, helyszínrajzon megfelelően beméretezve, 
kell meghatározni a telepítési helyet. Alkalmazható fénykép beillesztése is 
a rajzban, ami egyértelművé teszi a kiválasztott helyet.  
Az elosztópont elvi és/vagy rendszertechnikai azonosítóját (kódját) meg 
kell adni. 

 
6.2.9. Bontási rajzok, 

Tartalmazzák a meglévő hálózatban már nem szükséges létesítmények 
megszüntetését, összhangban az átnézeti rajz adataival. 
Olyan részletességgel kell készíteni, hogy a bontási munkákat pontosan 
meg lehessen állapítani. A légvezetékes oszlopsornál kiemelten kell kezelni 
a vasút melletti oszlopsorok bontását. A különleges veszélyhelyzetre a fel 
kell hívni a kivitelező figyelmét is a rajzon és a munkavédelmi fejezetben.  
A rajzokra rá kell írni, hogy a bontási munka megkezdése előtt, az 
illetékeseknek a bontandó kábeleket ki kell jelölni. 
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6.2.10. Fedvényrajz  M=1:100 000 
Olyan esetekben szükséges, ahol nagyobb területek, több település, vagy 
terület lefedésére kerül sor, vagy több egymástól elkülönülő terv 
kapcsolódását szükséges bemutatni. 

 
6.2.11. Egyéb rajzok 

 Pl.: alépítmény nagyobb csomóponti, vagy egyedi megszakító 
létesítményeinek elrendezési, metszeti rajzai, kábellétra acélszerkezeti, 
rendező elrendezési és telepítési, kábelistoly elrendezési és acélszerkezeti, 
optikai rendező beültetési rajzai, illetve gyártmány rajzok, stb. válhatnak 
szükségessé. 

                     
6.2.12. Kitűzési pontok jegyzéke 
 
6.2.13. A szövegmező 

A rajzokon egységes szövegmezőt kell alkalmazni, melyen fel kell tüntetni 
az alábbiakat (a teljesség igénye nélkül): 
ü Tervező cég neve, elérhetősége, 
ü Felelős tervező neve, jogosultsági száma és aláírása 
ü Szerkesztő tervező neve és aláírása, 
ü Rajzoló neve és aláírása, 
ü Tervellenőr neve, jogosultsága (esetleg üres cella az utólagos 

tervellenőrzéshez) és aláírása, 
ü Módosítások átvezetési dátuma + aláírás 
ü Megrendelő neve, címe, 
ü Terv tárgya (pl. X  és Y települések közötti optikai összekötő kábel), 
ü Rajz tárgya (pl. külterületi nyomvonalrajz), 
ü Rajz jellege (pl. helyszínrajz, átnézeti rajz, stb.), 
ü Rajz száma (pl. T-15-006/2008. = tervszám + rajz sorozatszám), 
ü Méretarány, 
ü Kiadás dátuma, 
ü Rajz verziószáma (pl. V-0) . 

 
7. Kapcsolódó tervek jegyzéke 

Olyan esetekben szükséges, ha tervhez önálló, vagy részben önálló (külön 
kötetben összefoglalt) munkarészek is tartoznak. Ilyenek lehetnek (a teljesség 
igénye nélkül): 
ü Energiaellátás tervei, 
ü Szabványosítás tervei (közös oszlopsor esetén), 
ü Forgalomtechnikai tervek, 
ü Híd, folyó, alagút, vasút, autópálya, stb. keresztezés szakági tervei, 
ü Erősáramú befolyásolás számítási tervei, 
ü Építészeti és statikai tervek. 

Ezeket (ha ilyenek vannak) tervazonosítóval kell megjelölni a dokumentumban, 
különös tekintettel a kereszthivatkozásokra. 
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8. Egyéb előírások (ajánlások) 
 

8.1. Tervek típusai  
A hírközlési terveknek tartalmi szempontból olyan minőségben kell 
elkészülniük, hogy abból felkészült kivitelező a feladatot egyértelműen végre 
tudja hajtani, melynek eredményeképpen a létesítménynek üzemeltetésre 
alkalmas állapotba kell kerülnie. 
Következésképpen kiviteli tervet kell készíteni. Engedélyezési tervek 
munkaközi tervként, továbbá a szakhatósági engedélyezési folyamatot 
elősegítendő készülnek. Az engedélyezési tervek munkarészei jellemzően 
azokat a specifikus információkat tartalmazzák, melyek a tervezett létesítmény 
szakirányú megítéléséhez szükségesek és elégségesek. Ilyenek lehetnek, pl.: 
ü Közutas engedélyezési tervek, 
ü Vasútkeresztezés tervei, 
ü Szakhatósági engedélyezési tervek 

o műemlékvédelmi, 
o környezetvédelmi, stb. 

Az engedélyezési eljárással kapcsolatban a többször módosított 29/1999. (X.6) 
KHVM rendelet és annak mellékletei az irányadók. Ennek értelmében akkor is 
teljes értékű (terjedelmű) tervdokumentációt kell készíteni, ha a létesítmény 
jellegénél fogva az „ utólagos bejelentésköteles” kategóriába sorolható.  
  

8.2. Példányszám 
A terveket a megrendelői igények szerinti (szerződésben rögzített) 
példányszámban kell elkészíteni. Ajánlott egy minimális példányszám kikötése, 
vele párhuzamosan a megrendelői oldalon történő tervsokszorosítás 
korlátozása. A példányszám meghatározásánál a feladatot és a vele járó 
procedúrát kell figyelembe venni (pl. engedélyköteles, vagy bejelentésköteles, 
stb.), továbbá a megvalósulási dokumentációhoz is elegendő példány álljon 
rendelkezésre.   
Jelenleg, az engedélyezéshez 3 pld. kiviteli terv szükséges, és az érintett 
szakhatóságonként 2 példány szakhatósági engedélyezési terv szükséges, a 
bejelentéshez elegendő 1 példány.  
A tervező készítsen tervpéldány kimutatást az által kiadott engedélyezési, 
kiviteli és egyéb tarfajták példányairól, azok szállítási helyéről. Ezzel követni 
tudja a dokumentáció útját és sorsát, ami egyben a tervszállítás átvételi 
elismervénye is lehet. 
 
MINTA és PÉDA 

sorszám Terv fajta Szállítási cím dátum 
1-2 Kiviteli terv NHH x 
5-8 Kiviteli terv Megrendelő y 
9 Kiviteli terv Irattár y 

1-6 Szakhatósági engedélyezési terv NHH x 
7 Szakhatósági engedélyezési terv Megrendelő y 
8 Szakhatósági engedélyezési terv Irattár y 
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A tervező az általa összeállított komplett dokumentációból egy példányt, 
lehetőleg az eredeti egyeztetési jegyzőkönyvekkel, a saját irattárában 
helyezzen el. 

 
 

8.3. Csomagolás 
A tervdokumentációt méretéhez illeszkedő csomagolásban kell kiadni. A 
szöveges dokumentáció bekötve, a rajzok hajtogatva (a rajzhajtogatás 
szabályai szerint) kerüljenek a csomagba. Az egyes példányokat célszerű 
sorozatszámmal, és a kiadás dátumával ellátni. 
 
 

8.4. Verziókövetés 
Az elkészült tervet, illetve annak műszaki dokumentumait célszerű ellátni 
verziószámmal. A kiadáskor érvényes alapverzió pl. V-0. Abban az esetben, ha 
bármilyen okból műszaki és/vagy jogi módosítás válik szükségessé, a 
megváltoztatott munkarészek új verziószámon (pl. V-1) adhatók ki a többi 
változatlanul hagyásával. 
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