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Tárgy: Ki:n,:*l{., Közsóg Ungvári és Utiörő r:icák i:*il*riile1l ,;sapadékvíz retldezes vízjoli r:ttgedély*zé*it*rve

K*VlTEa\f FLt,§Z KrT.
Wáté*zalk*
Á!mágkert *t*,a 11"

47sü

Tiszie]l Cim:*ltj

A. tárgyi tétttiii:an lg;lzgalóságun!<hoz t:crr;,,rjjtott S/3ü'í7" szánrü kiviteli t*r,ve kel me gkeptuk, [gyeztetési
jtgyzőkónyveini<bőlmegáiierpíitttluk, hcgi;a.tárglvilótasiirnénytöbb h*lyen l<ereszieziós ntegközelíti, ill, rajla h*lacla
illüülevú íöldalaiti,lfőlcjieletti távköziési háliiratunkat,

tsatt,rlí ttrv tlr;rinti kivilclerós,.ilr*7. "

kq}emijker*lői h*azájárutágttntk*t ffii§qe*juk.

A tárgyi l*t**ítm$ny kiviteleaés* s*rán az alábbi elűírásai*k betartását k*rjük:
A kíalakiLásra k*rülö iéLesitmérly*k ós a lávicözlésikábeieink kereszi*zési,legyüLl hala,Jási pcnljaira kábeleink védelr_l,:e,
i;ai;rntin'i űzemeltetltetős*rtre érdtkéirerr kiválLási7/biltor:ságba hciyezési 1ene1 ke]l készite rril
A kivallesi"h;:tonsátba h*lyerési iervet, a Magyar Telekcm Hálózatf*jlesztósi igazEatósáp K*b*l hálózat fej!**zlési
körp*n{nál 4ü?-* ü*br*r*rr, Btthle n il. 1 . Tolelon: t53} 4ű1-?1$, e-mail: íüdor,laszlc2@te iek*m,hu k*|l mcgrendelnil
A távkózlesi iútt*ilrnányr:k kr,láltásilvódeiembe heiyezósi kiviteItlzési ieiadatait ?őaayarT*|r:k*m híyr1" |,ar,z,átórósi há|*zat
ás §znlEáltatás me n*dz*me nt lgazgatósá E|}ál*z,al Üzgrnelt*tósj ós BerL.:házási **Áálv D*l- K*l*t 1ellts körűe n, a ntegIcvö
hálózirtril való rllk$tóst io i:tlcótlvr-; tlvógzi. A tt:,,vezósro ós a 1cljtls kóríj kivite lilrósrc, kórgsrc ;irejiillalot ad,

A ter*el$s ás kivite]ezei* 5{}{árl &zalá**bi elóírá*rlkat keíl beta*ani:
] ,Távkijzlési v*rl*]ni, vagy kiváltási -leruet, a Magyar íelekoln, vagy szerziitlcjttvá]lalkozója kizáróli*gos megbizásával, a
távktszii: háitstaij,*rvezésóre jogosult szerv*zet, vagy aí.arvcz(si nóvjg§yzékiren lglve11 maüállt#rveiő ké*eithe1. A lvlagyar
r*l*korn r*sz*r*,1óváha.gyás *rrlek*ben í} plri. kiviteli teru szükség*s.
2.Á i*iv*zéshez szükség*s alaparíeúokal i: Magyar Telekom NyrL, Hozzáí*r*si lrájózal és §z*lgáltatás melled25r]eilt
ir2azgaióság ááltszal Uze me iteLési és BerLrházási üsrtály )*l {,,elel adaLszoigáitalási dlj eil*néber: aC,
3.A k,iviteli 1erv kölil*gvetés ktlzíléséh et a tervező ntn alkali"nalhat]a a i.lagyar Telexorn hálózalópilési es lerv*;é_ci
cisvgé{:téle! relrj sze léi és árait,

aeffie
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ltirrr: 4ü2S üci;rtlccn, Bcthle * u. 
-] 

. í:*x: i\?-i 4ü1 389l
5.Á liivitelez*sl csak általunk jílváhag,v*lt ter"v *iapjál, az általurrk júváhaoyott szgkkivi,|*lező cég vép*zheti a lrlailyar

igezgatóság l-iálrllat Üzeme lte iési *s Beruházási üsztály }élKelel lcírn: 4026 D*brecen, Belhi*n u, 1 , Fax: (52) 4Ü]-2B9i
I n rre k kü ltseg eil a Magy ar Te ie kl r-;l V.il lániázla.
ftl*gyar Telek arll hál*zatába bárn:ily*n b*lsó vagy külsó rn*grend*lésű és kivit*]g:ésű r*unka {b*ruházás, hibaelhárítá*,
kiváltás, fe nntartás} gs*tén csak a rn*giávő hálózathoz illesrkedó, olyan eszközök, {t*n,g,s*zr:t* ús ráz erú káb*l*k,
k*trisszere|vóny*k, *plikai ós egyób csallakozók, alépítmónyes és lágss hálózafi elemek, stb"} építhetók b*, arn*ly*k
nnegíelelnek a Hálózat fejl*sztési igazgalóság által meghatáraz*lt * *dail id*ptntban éruónyes - ryrirrdcnkari műszgki
követelrnúnyekn*k. Minden vita esetén a Hál*zal fejlesztósi igazgxt*ság dö*t a beúpítendő eszköz, any*g műsznki
adatlapia, iiletvc *:üksúü esetón fizikaj viz*gálat*alapi§:rs, A hálózatba bekcrüiő tszközök b*sr,erz*,§g^csak_a t#+syat

Jp_]g,k*,$- §-tp": prrfr?:i }§ilr§&ó" §ágáí-ks resxiil l*h pls-ú§*s.

T*i i: kt ttt v é ltrt ll i:t:i, ilp iló:;i, i; zs: l il {rli+t*$] tevé ke nyllti,r; ci.

6.Új tár:trüzlósi há]ózairáköiér* a me,;l*riő hálózaLra iáltelhelés)csak az új hálózat ntűszakr áiadás átvét*ll rnrnősilő
vizsgalaiait ltövetően.iörl*nrlt|,, §l minósítást a Magyar Teí*kcrm Nyrt. Hozzáfér*si hálózat ** §eolgáltatás *,l*n*dzsment
|ga:galóság Hálózat Üz*n:*!t*tégi ás *cruháeási *sztály Dál- Keletlcím:4ü2*D*Ysr*cen, §ethlen u, 1, Fax {*2! 4#"?e*l
u6gz.i,

Á mi nősítéshez az alá,bbi dokumentumokat kótjúk:
* 3 liC.li;vítot1 kii,iti,:li tcn,,
* ur:*rJúz.iai bernélás,
e kál;r;irndrriti 1egy,zőkö*yvtlk,* l}l.át,iiIta,tyrrlck ityl,: nri,ílizc,rylaliri
+ í,,',1,1lvaitozaSi'.:ür)'l;,
* válleiV.oziir rninó*é1,1i r,yi1e:r,<:ll:t,

* é,,itési naplób*jegi;lásniáscie.Lnk
* milszaki e iie rrőli ,;r;iiat,ka;.al,,ltog_v el kivit*le:és alt:váha;lyrsYr. klvileli iervrlel< nregiele lően l.1eszijlI
* kivileli iervlől valc ellerés e,:etél *pitési naplóbeja;tryz*r: ir;rviól való eitérés okáro]. k*zelésér,ól iüaÜyal Tel*V,,tyrl

jóvaltagyársai

Á há}*:at kiváltáti munkák gcodózia barnérésével sz*mb*n táry:a*ztctt kövct*imóny*k:

, --,- ,|.-.l

potttiá1,

vedős:eri.lezet*iír#k berfiérásével, lovái:bá atak jel|etl,ző:-nusraxi p.:re nétereinek rl*gadásával.
A bemérési ponlü§sáíJ vílszintes és rrragarsági érl*iemb*n t 1ü rrri, fi_gyerlel szakaszokotl azegy*s i:erlérL pcrl|r:k

távolsága ntrn h*ladhatja meg b*l1*rület*ri az 5fi-7* m- l, k|i|terül*tgr: a 1üü m- l.

3elterüieten téz etú llálózaldokumentálásckar crlogcnáiis i;*mórés alkalrnazandó,
{ülterrilrllen, ll.;ábbá cptikai kabe le k dakurnenlálásnnál kul- és belterir]elen egye.r,*nt kizárclag rtumeli}r.us ír:lrnórés
fcgadhatú *i.

Learjanció m*r:k*rósz*lt:
a A:i*l?_űC5-ös M l-Llt*.si;ás vrrlalkrsz._ólljz7.gigi aiapján digitálisan íeisznrktsrlctt, EÜV rcndsrc*;cri illcszliltt

Ai;ioCA,D n2Oü4 aia|>(llll,l,,;::r.irrra1,:, iLeh*tőség szerint kii]irn ii]larrrányi:a m*ttír,c i.l nynmv*nal *s ki:l*n * síkrajzi
* lo,jurrti:rikr:s lelmd:rí;_c li*cxjirrála i*gyzek* irrrininrális tarlaloxt: pontszám, panljel, Y, X, Z kor:r,rliniit*, r*laliv

rnéiység}
e Aklua|lzáll mcgszakiLó ii:lvétcli lapak (arlennyibetl az építés behúzó szakaszl is órinLttt)
* Ke r+szte zelt tl'i{iiar sy ek ll,rs l§zetrajzai i,; pli kai h álóJajn ál )

MAGYAR TELEI(0M TAvKÖzLÉ$ ilYltvÁilo§Att MÜxÖOÖ nÉszvÉNVTÁR§A§ÁG
§zékhely; 1ül3 BLrdapest, Kris:rina r<n. §5,

Cégiegyaéksaái*l B*|egyezve a Fövárosi Tttvói;yszék Céobíróségán

üs, üi"10"CI4] 9?8 sea;l *la§ aeeffi
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,'. Á kir,ál,iti lt;iiózat rákótósöt a rtltcllcvíi ?:alóz"at?:,rsz iltttilrirlltici ,::siik a MaEynrTel*k*m Nyrt",F}tlz:záf*ré*ihálnz.at &s

*a*igáít*tán m*r*dzsm*r:l lgazgatóság Hál*znt l"Jz*rneltcttisi ás l3*ruházásiűsáály Déi- l{*letvililllzhcii. Ántnrlyibtllt il
r,rvál|o liaió;ai rii:m c*3k közt*rü]*t*i érint a he ruigzó íeiaijata a ila*yal Te!*korn r*szért: a; *rin1,"1,t lilL;al!artl* ve;.-l{]k í,},:J

alassítáta, A. vezetékii,l,L; alapítÁsra l<.i.|ón rrt:g!:.liapcdási keii i;ijilii ir Magyar Tgltllli"in:lt,la].

E.A kiváltó liá]ózal rr:,sz*re a haszláiaiba v*teli engede lyt a ilag,,,61 T* jekom, l:tint tuiajdortr:l, és rlin,i tsz*rtví*t(: ri:sz*te
l<eilrnegkémi.
),§lnqr;bitót]al{ eü\i ezlsillie k*l] a; elkészirit háiórat szánrviie]i alar]ásának móüiárÚl a lvlag7,er Te iexonrma]

icntl e iőír,ii.rokkal kaqcsolaicgari irrfoi,rnílciót a Magyar Tele klrrt |.],,,rt. rozzáfgrÉsi hálózlrt ú*3i,o1g*lta.tás nle neCzsmtn1
i11;:zl;ai,óság Hálózat Üze lltit*liisi Éis lleiuházási üsztály" 

'rr 
71*1qt,lclrn:4028 Dcbrecen, iicil-;le n u, 1 , l'e lcÍ*rr: i52\ !,{l1

|l it) l:,"..t- l\2l :If;1 -??.Q le-n,ir:j|: meszatc§,litrnirs(31tli*i<rm,hu,\.Jí-! rv, :.\Jv| í

l, -:,,1l:: t/l l!1.,,]]

Áitalános e]őírásak:
Iáv<c;zlésl iáiesíímátry mo,,;|-.i,:l;lt1.5+ qll k€renz|*zél* ese{érl afÁarsy"ar Tgleki:m ll!,rl. 1,.,1*,r.,", álrtlilii:vőkál:*1(.ek'l
,;ec;p.inélőlazivllZ7487lV"}l1ú,Jű, i,l§Z 151-1l2üüű, rvi§Z 151 3,1i:j1i,i,,a\Zlii 411r\g, L4§Z 1;'],'ilZűi:'i,|l37
1:i2J7l?üi)i:,iú37i72űűl2-4lilrg,l,á37i7zaűl5,7lZW,l..i137i7?Ct)íl?cU;..l,.l5,Zi7?ü}-ll2üa3,|lSZ[ 1ii|jÜ-

keii gcnc*li.l,-lcni.
A kir:iieie:és csak i'vlagyarTel*konr "czaklelüüy{rlüie nteiletl vór;ethr,lii, ileiyei a liivilelr nlunkák nrtgkczdtáse elólt"]C
napp;l ko;,ábbair ír,ási:an kcli nTegrend*lni a lr,4agyal ieiexcm [l,,,,rt. !-lr:zziiferésiháilzaí és §zoigaitalÍrs r:encdzgmenl
i{la.züal,óság Hál*lat Ljzenr*itelési és Be ruházási űszlil|,1Dél- Kelei /irm:4026f,ebr*cen, ii*thlen u, 1 , i'llx: i52) 4ü1-?S9,

ptitolnia ktll a kivitcic:iile k.

A+,Avkórlő l,iitsílrnón,yck nyarrvor:alától 2-? rtróttlrcn iiclül lsak kczi íó|dririri,kí; y1,11;1i7|1glu.

iieresz-lez*s €:s€i*n kutatóált!.i óvaios kézi kiásásával k*!i lcltárni a tavkczlő Xái,:ill iri;]yót.
?árflnarlo,lnyL:ntvona|vezetés eselén * ametlnyibett ;; l rléteres kiizeis*gerr b*lijlN; l,,l*riri a nyoftl,Jarlal * 23
n*tcr*;:k*nt (.xziikség e**-iéli sijrűLlberr isi kutalóárr:kkal kell felt,árl:i a Magyar Te]cli*nl i!v{. lúlegílrn*ltyé1.
A le ltári lélesítmények mur:kaidőrt túir órzésér"ól, vegy lcgk*vesenb 3t-] -crn,es ideiglerrts ikis slel;tc§€il,_lér€líii
ia ! a j ia k a rá r ii ró | a k i v i 1 * l *:* kiite I e s g,; n d o s 1.1 cd r,: i .

A ,lyar|lvona,i kil,j.e:*r iei a lieres:t*zés helyéi, a\,íag,lar Teieircm ltlleljCcrlábtn lévő <á'oeIelc lyclnvlr-illánal", 1or,étiplrriijelii

Il:,. :, ) r,c1l.,Vl,il !di,j,l Ul,!,,rl, (], jU1 l,-,,]ű! !llU!r/ l i]l;l.

Á i;:ljr,ti, ;:; ..itlt,}iiii É,, fi.3ii l,:"ttus. t ii i. l"ii,:,,;,'iiil ;;, 1.1j| |,i;li;,'1;;1,.,;,
i,irliatoárák iliil::í.lri; *vctllvcrl;;iki-i isz.ó::t:::t>li:r, i.l l;zükliiű viin,

rnen*dzsrnent igazgatóság i-iálózal lJa*rneltetési ós B*ruházási *szlály Dél, K*letv{:g*lh*t,
Murrkal*rille1 átaCásra a ltözmijl,ie:e líii nyilaik*:,aioi acjó szeni*ze li egysógil: ni*g k*ii irívni,

:ei,.,.,i ,e..J,r-,Qy?L|;.:ie ;ijegyzőkönyvei, az ál|air":n,,, i,;iadnLi kozntú:<e:e]ói nvilatkozlictaL, ,,ialailtitrl a l*bél,vegz*ll
i*r.;d*l<u mentácilt *1;.vL; Lt) a rlu r: kal*rLileten [*] l iá_rlani.
Á l:i,",il*!*ző k.ól*l*s i:árlreiy ronGij,nil/kfrniiri i-l,il azanr:a1;*lezrlia |Árl;iyar Tei*klll ?őűpy*l*l. zölrJrzarnárl; **,í!Ül2J"13"
1 lj.
Á í,lngliar Te l*}s.r:m íét*síirnónyón*k entl,;ges sórirlóse inek ilelyreállilási köllségei- *xaktcliigyelctlöl Íüggetltnuí - a

lrivilelezót t*rhei i }<.

li;t*srlménv*i nx seriL ]*s mente*séctlt,

MAGYAR TEL§l(o!,r TÁvKÖzLÉ$ uYlLvÁ}lo§A§ §Üröoo eÉszyÉlYTlnsAsÁG
§rékhely: 1*'] 3 8L:diipr:st, Xrisrtin* <it, 55,

ü§gicüyaékszár*l Bi:itlgytlvt a Fiivárr:si ?órvórlys;ék Có;bircsáE,r,r

e E ü 1,1 0i4 ] 
"q:]8 

sriirtr ri!;itt
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Tcrvspccif ! k us el öír*sak :

Az ür,emető távkörlő hálózat vódelnnót biáosít*ni kelll
Víz, seen nyvíe, csap ad*kvizv*z*tók ópílás* esetén :
A nycmv*nalunkra n*rn kerüíh*t más tárgyi létesitrnény,
A távkózl*si fölrlkiii:el és avíz, c§atorna, lsapadók v*zeték párhuzamos egyrrrás mell*1t halerlása esetón minirrrálisan ],fi
m védótávo]*ág betartását kérjük, keresllezés eselán ü,2 m-t.

Az lv]SZ 172üa-7l2aa0 szahványban íoglalt eloirásckal be keil ti*{ani.
A távkozlési íöldkábel*k alul k*resztczése est*n a keresztezesi pontokon töldkái:*lünket ha§í1olt védócrövgs védelemmel
kell ei!,ltni ar be ruházírs lerl":ére"
A távkozlési léte*qítmény ?-2 m-*s kórzeléb*n csak kezi iöldmunka végezheló,

Zár***k:
A kiizrniiktlz,llőinyilatkozai órvónyc*sóge;2ü18. ü7^14. (aztlvégzett körrnűegytlzt*tóstőll;ámrlott 1 órliü, anna.klr:já*a
tseiún aktu*.lizá!ni kell !i.

Csatolt kivit*liteMől *ltóró nyomvttnal, i!]*tve eltérő míjszaki r,r*goldásck, te rvmóc}r:sítá*tk iköznríiegy*ztetósek l*járata)
esetón új enged*lvezesi tljárást keil indít*ni, melyhez részünkre 4 pld, enge<1*ly terv*t kcll i:*nyújtani,

üsalol{ kiviteli tervtől e ltérő nyornvona|, jlletve eltérő múszaki megoldásck alkalmazása esetén új eng*dóiy*;ési eijárást
kel] irrrlilarri,
DálLim: 2Üi7,0B.Ü8. s,, FGYüíT.VELE0

MAGYAR TELF,KOl"i NYRT,

u".ir.,i,i-niia,x cs szcl qáltatás menedzsment i9azgatóság,

ll,::]], :;;i1l;,i,.',"l,'i,,]J,",,",".",,,,,,l"i" t)Fl,Kelet 
l 
_

1 i:;z-lillctto!; 
']'-'-J |]'i ']' ''-])D"li'i' ] |] J' i

rll

lt-{
osztályvezelő l

I|iA§YAR TEIEKoM TlvKÖzLÉ§l ilYllYÁt{Os^N aÜl(ÖDÖ nÉ§zvÉilYTÁB§A§Áo
§zékhely: 1 01 3 Budapest, Krisztina krt, 55,

Cégje9ylékszáml Beiegyorve a Fóvárosi Tórvényszék öégbkóságán
Cg. 01-10{41 92B szárn alatt
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