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ORGANIZÁCIÓS FEJEZET
Kerékpáros létesítmény tervezése Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó
utcától) - Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út - Csárda utca közötti
szakaszon - 22 kV-os és 0,4 kV-os légvezeték kiváltás
című hálózatszerelési munkához
• A munka előkészítésére, az engedélyek beszerzésére, a közművek egyeztetésére
vonatkozóan a jegyzőkönyv, a műszaki leírás és az organizációs fejezet tartalmaz
előírásokat.
• A meglévő és a terv szerint kialakítandó körzethatárok és szakaszhatárok helyét az
üzemeltetővel egyeztetni kell.
• A kivitelezés megkezdése előtt a burkolat és zöldterület bontási munkákra az engedélyt a
Közüzemi Rt.-től, Polgármesteri Hivataltól meg kell kérni.
• A vezeték létesítése mezőgazdasági nagyüzemi művelésű földterületet
- nem érint, ideiglenes földterület kivonásra nincs szükség
• A tervben szereplő egyeztetési jegyzőkönyvekben előírt feltételeket előírásokat be kell
tartani.
• A kivitelezés megkezdése előtt az egyeztetési jegyzőkönyvekben előírt következő
üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni:
• - Magyar Telekom Nyrt. 4400. Nyíregyháza, Kálvin tér 5.
• - TIGÁZ-DSO Kft. 4030. Debrecen, Híd u. 1.
• - Nyírségvíz Zrt. Vízellátási ágazat 4401. Nyíregyháza, Tó u. 5.
• - Nyírségvíz Zrt. Csatornázási ágazat 4401. Nyíregyháza, Westsik V. u. 1.
• - UPC Magyarország Kft. 4400. Nyíregyháza, Bocskai u. 22.
• - DIGI Kft. 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 59.
• A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni.
• A kivitelezés megkezdése előtt az erősáramú kábel nyomvonalát ki kell tűzetni.
• A kivitelezés és üzembe helyezés során be kell tartani a Munkavédelmi Kézikönyv és a
vonatkozó szabványok előírásait.
• Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések
szabályos megkérésére és végrehajtására.
• A szükséges feszültségmentesítések idejét az illetékes áramhálózati egységgel kell
egyeztetni, majd megkérni.

MOHA-BILK BT.
4400. NYÍREGYHÁZA, ÁRPÁD U. 49. 2/9.
TEL/FAX.: 42/402-428, MOBIL: 20/421-18-62

• A kivitelezés megkezdéséről és a feszültségmentesítések várható időtartamáról az érintett
lakosságot tájékoztatni, az intézményeket értesíteni kell.
• A kivitelezés ideje alatt biztosítani kell, hogy az energia ellátás kimaradása minimális
legyen.
• A kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítések darabszáma a következő:
KIF hálózaton:
1
db.
KÖF hálózaton: 1
db.
KZV hálózaton : 1
db
• A vezeték tervezett nyomvonalával egyeztetni kell e párhuzamosan haladó és keresztező
közművek, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után, ha szükséges, a nyomvonalon
kutatógödröket kell kiásni, és további pontosítással kell meghatározni a közművek
tényleges helyzetét.
• Ha a munkavégzés során idegen illetve saját közmű megsérül, arról annak üzemeltetőjét
haladéktalanul értesíteni kell.
• A munkálatok ideje alatt az utakon biztosítani kell a közlekedés zavartalanságát.
• Utak mellett végzett hálózatépítés időtartama alatt sebességkorlátozó táblákkal kell az
érintett szakaszon a közlekedés és a munkavégzők biztonságát szavatolni kell.
• A közvilágítási és kommunális hálózatok érintésvédelmét a nullázási vázlatok szerint kell
kialakítani.
• Üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet és biztosító értékeket.
• Az építés során, munkaterület elhagyása előtt és a kivitelezés befejeztével az igény-bevett
járdát, zöld-, magán- és közterületet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani, a
keletkezett hulladék anyagokat el kell szállítani.
• A meglévő közművek közelében 2-2 m-es távolságon belül csak kézi földmunka
végezhető.
• A kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadás átvételéig organizációs tervet kell
készítenie, amit az illetékes műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni.
Nyíregyháza, 2017. október 30.

………………………………….
Török Krisztián
villamos tervező mérnök
15-0710, EN-korlátozott –Energetikai
(létesítményi és technológiai)

