
1. Tervdokumentációk tartalmi előírásai  

A tervdokumentáció minden részdokumentuma, rajza, leírása, melléklete egyértelmű 

beazonosíthatóságot, hivatkozhatóságot biztosító felirati mezőt (fejlapot, fejlécet) és adatokat kell, 

hogy tartalmazzon. 

Tervdokumentáció fajtái: 

 Engedélyezési terv 

 Tender terv 

 Kiviteli terv 

 Megvalósulási terv 

1.1. Engedélyezési terv 

1.1.1. A villamos felsővezeték engedélyezési tervdokumentációjának tartalmi 

előírásai:  

 terv- és iratjegyzék  

 tervezői nyilatkozat  

 egyeztetési nyilatkozat arról, hogy a szakágak tervezőivel való egyeztetés megtörtént 

 műszaki leírás 

 átnézeti helyszínrajz (M 1:10 000) 

 feszítési terv az oszlopok, tartószerkezetek elhelyezéséről és a vezetékek elrendezéséről a 

vasúti pályaterv léptékében (M 1:1000, 1:500) 

 mintakeresztszelvény (M 1:50) 

 hossz-szelvény rajz a keresztező műtárgyak alatti/feletti átvezetésről, alagútba való be- és 

kivezetésről (M 1:100) 

 kapcsolási rajz 

 előzetes statikai számítás az egyedi tervezésű szerkezetek kialakításáról, kritikus állapotú 

felsővezetéki létesítményekről 

1.1.2. Az egyenáramú földkábel és áramvisszavezető hálózat engedélyezési 

tervdokumentációjának tartalmi előírásai:  

 terv- és iratjegyzék  

 tervezői nyilatkozat  

 egyeztetési nyilatkozat arról, hogy a szakágak tervezőivel való egyeztetés megtörtént 

 műszaki leírás 

 átnézeti helyszínrajz (M 1:10 000) 

 helyszínrajz a kábelnyomvonalról, kapcsolószekrények elhelyezéséről, vágány- és 

sínösszekötések, szívópontok helyéről, továbbá az ezekkel összefüggő, létesítendő 

berendezések helyéről (M 1:1000, 1:500) 

 mintakeresztszelvény (M 1:100, 1:50) 

 kapcsolási rajz 



1.1.3. A térvilágítási berendezések engedélyezési tervdokumentációjának tartalmi 

előírásai:  

 terv- és iratjegyzék  

 tervezői nyilatkozat  

 egyeztetési nyilatkozat arról, hogy a szakágak tervezőivel való egyeztetés megtörtént 

 műszaki leírás 

 világítástechnikai számítás 

 átnézeti helyszínrajz (M 1:10 000) 

 helyszínrajz a térvilágítási berendezések elhelyezéséről (M 1:500) 

 mintakeresztszelvény (M 1:50) 

 felfűzési rajz 

1.1.4. A váltófűtési berendezések engedélyezési tervdokumentációjának tartalmi 

előírásai:  

 terv- és iratjegyzék  

 tervezői nyilatkozat  

 egyeztetési nyilatkozat arról, hogy a szakágak tervezőivel való egyeztetés megtörtént 

 műszaki leírás a fűtendő kitérők és váltófűtési körzetek felsorolásával, a váltófűtés 

működésének, energiaellátásának leírása 

 torzított helyszínrajz a fűtendő kitérők számával, típusával és a fűtési körzetek kialakításáról 

 rendszertechnikai blokkvázlat 

1.1.5. Áramátalakítók tartalmi követelményei:  

A terv vasúthatóság szempontjából nem engedélyköteles, de alátámasztó munkarészként beadandó a 

következő tartalommal: 

 terv és iratjegyzék 

 tervezői nyilatkozat 

 műszaki leírás 

 helyszín átnézeti rajz 

 alap elrendezési helyszínrajz 

 egyvonalas kapcsolási elvi rajz. 

1.2. Tenderterv 

1.2.1. A felsővezetéki tender tervnek tartalmaznia kell: 

 terv- és iratjegyzéket 

 tervezői nyilatkozatot 

 elvégzett egyeztetések jegyzőkönyveit  

 műszaki leírást  

 átnézeti helyszínrajzot (M 1:10 000) 

 feszítési tervet az oszlopok, tartószerkezetek elhelyezéséről és a vezetékek elrendezéséről 

továbbá a mennyiségi kimutatás összeállításához szükséges adatokat a vasúti pályaterv 

léptékében (M 1:1000, 1:500) 



 keresztszelvény rajzot oszlop- vagy tartószerkezet helyenként (oszlopalapok helyzete a 

vágánytengelyhez képest (M 1:50, M 1:100) 

 mintakeresztszelvény rajzot (M 1:50 M 1:100) 

 földelési / nullázási rajzot 

 keresztmező / keretállás elrendezési tervet (ha van)  

 kapcsolási rajzot 

 keresztező műtárgyak alatti/feletti átvezetési rajzokat, alagútba való be- és kivezetési rajzokat, 

kereszt- és hosszszelvény rajzokat (szükség szerint)  

 mennyiség kimutatást  

 részletes statikai számítást az egyedi tervezésű szerkezetek kialakításáról, kritikus állapotú 

felsővezetéki létesítményekről 

 szükség szerinti kivitelezési fázistervek az üzemeltetővel egyeztetett tartalommal. 

1.2.2. Az egyenáramú földkábel és áramvisszavezető hálózat tendertervek tartalma:  

 terv- és iratjegyzék  

 tervezői nyilatkozat  

 egyeztetési nyilatkozat arról, hogy a szakágak tervezőivel való egyeztetés megtörtént 

 műszaki leírás 

 átnézeti helyszínrajz (M 1:10 000) 

 helyszínrajz a kábelnyomvonalról, kapcsolószekrények elhelyezéséről, vágány- és 

sínösszekötések, szívópontok helyéről, továbbá az ezekkel összefüggő, létesítendő 

berendezések helyéről, a beépítendő anyagok méreteinek és mennyiségének megadásával (M 

1:1000, 1:500) 

 mintakeresztszelvény (M 1:100, 1:50) 

 részletes keresztszelvény az egyedi kialakítású helyekről (M 1:50) 

 kapcsolási rajz 

 mennyiségi kimutatás 

 szükség szerinti kivitelezési fázistervek az üzemeltetővel egyeztetett tartalommal. 

1.2.3. A térvilágítási berendezések tendertervek tartalma:  

 terv- és iratjegyzék  

 tervezői nyilatkozat  

 egyeztetési nyilatkozat arról, hogy a szakágak tervezőivel való egyeztetés megtörtént 

 műszaki leírás 

 világítástechnikai számítás 

 átnézeti helyszínrajz (M 1:10 000) 

 helyszínrajz a térvilágítási berendezések elhelyezéséről, a beépítendő anyagok méreteinek és 

mennyiségének megadásával (M 1:500) 

 mintakeresztszelvény (M 1:50) 

 felfűzési rajz 

 mennyiségi kimutatás 

 szükség szerinti kivitelezési fázistervek az üzemeltetővel egyeztetett tartalommal. 

1.2.4. A váltófűtési berendezések tendertervek tartalma:  

 terv- és iratjegyzék  



 tervezői nyilatkozat  

 egyeztetési nyilatkozat arról, hogy a szakágak tervezőivel való egyeztetés megtörtént 

 műszaki leírás a fűtendő kitérők és váltófűtési körzetek felsorolásával, a váltófűtés 

működésének, energiaellátásának leírása 

 torzított helyszínrajz a fűtendő kitérők számával, típusával és a fűtési körzetek kialakításáról 

 helyszínrajz a váltófűtő berendezések elhelyezéséről, a fűtendő kitérők számával, típusával (M 

1:500, M 1:1000) 

 kábelnyomvonal terv helyszínrajzon megadva vagy amennyiben készül külön kábelalépítmény 

terv, azon jelölve 

 rendszertechnikai blokkvázlat 

 kezelőfelület terve 

 mennyiségi kimutatás 

1.2.5. Áramátalakító tendertervek tartalma: 

 terv és iratjegyzék 

 tervezői nyilatkozat 

 műszaki leírás- részletes 

 helyszín átnézeti rajz 

 alap elrendezési helyszínrajz 

 egyvonalas kapcsolási elvi rajz 

 áramutasrajzok szükség szerint 

 vezérlés és védelmek rajzai  

 

1.3. Kiviteli terv 

1.3.1. A villamos felsővezeték kivitelezési tervdokumentáció tartalmi előírásai:  

 terv- és iratjegyzék  

 tervezői nyilatkozatot 

 műszaki leírás  

 feszítési terv a megvalósításhoz szükséges részletes adatokkal (M 1:1000, 1:500) 

 szerelési helyszínrajz (szükség szerint a szerelési adatok külön helyszínrajzon is ábrázolhatók a 

jobb áttekinthetőség érdekében) 

 földelési / nullázási terv  

 keresztszelvény rajz oszlop- és tartószerkezet helyenként (oszlopalapok helyzete a 

vágánytengelyhez képest (M 1:50) 

 hossz-szelvény rajz (szükség szerint) (M 1:100) 

 keresztező műtárgyak alatti / feletti vezetékátvezetési rajzok, alagútba való be- és kivezetési 

rajzok, kereszt- és hosszszelvény rajzok (szükség szerint) (M 1:100) (szükség szerint)  

 kapcsolási rajz  

 egyedi részlettervek, részletes statikai számítások, méretezések (szükség szerint)  

 egyeztetési jegyzőkönyvek (szükség szerint)  

 szakági tervezőkkel folytatott egyeztetések jegyzőkönyvei  



1.3.2. Az egyenáramú földkábel és áramvisszavezető hálózat kivitelezési 

tervdokumentáció tartalmi előírásai:  

 terv- és iratjegyzék  

 tervezői nyilatkozat  

 egyeztetési nyilatkozat arról, hogy a szakágak tervezőivel való egyeztetés megtörtént 

 műszaki leírás 

 átnézeti helyszínrajz (M 1:10 000) 

 helyszínrajz a kábelnyomvonalról, kapcsolószekrények elhelyezéséről, vágány- és 

sínösszekötések, szívópontok helyéről, továbbá az ezekkel összefüggő, létesítendő 

berendezések helyéről, a beépítendő anyagok méreteinek és mennyiségének megadásával, 

kitűzési adatok megadásával (M 1:1000, 1:500) 

 jellemző keresztszelvény (M 1:100, 1:50) 

 részletes keresztszelvény az egyedi kialakítású helyekről 

 kapcsolási rajz 

 mennyiségi kimutatás 

1.3.3. A térvilágítási kivitelezési tervdokumentáció tartalmi előírásai:  

 terv- és iratjegyzék  

 tervezői nyilatkozat  

 egyeztetési nyilatkozat arról, hogy a szakágak tervezőivel való egyeztetés megtörtént 

 műszaki leírás 

 mennyiségi kiírás 

 átnézeti helyszínrajz (M 1:10 000) 

 helyszínrajz a térvilágítási berendezések elhelyezéséről, a beépítendő anyagok méreteinek és 

mennyiségének megadásával (M 1:500) 

 jellemző keresztszelvények (M 1:50) 

 kapcsolási rajz,  

 térvilágítási elosztó rajza  

1.3.4. A váltófűtési berendezések kivitelezési tervdokumentáció tartalmi előírásai: 

 terv- és iratjegyzék  

 tervezői nyilatkozat  

 egyeztetési nyilatkozat arról, hogy a szakágak tervezőivel való egyeztetés megtörtént 

 műszaki leírás a fűtendő kitérők és váltófűtési körzetek felsorolásával, a váltófűtés 

működésének, energiaellátásának leírása 

 torzított helyszínrajz a fűtendő kitérők számával, típusával és a fűtési körzetek kialakításáról 

 helyszínrajz a váltófűtő berendezések elhelyezéséről, a fűtendő kitérők számával, típusával (M 

1:500, M 1:1000) 

 kábelnyomvonal terv helyszínrajzon megadva vagy amennyiben készül külön kábelalépítmény 

terv, azon jelölve 

 rendszertechnikai blokkvázlat 

 kezelőfelület terve  

 betáplálási elosztószekrény áramköri rajza (szükség szerint, amennyiben önálló elosztó 

szekrény kerül kialakításra)  

 körzetvezérlő szekrények áramköri rajza  



 mennyiségi kimutatás 

1.3.5. Áramátalakító kivitelezési tervdokumentáció tartalmi előírásai: 

 terv és iratjegyzék 

 tervezői nyilatkozat 

 műszaki leírás- részletes 

 helyszín átnézeti rajz 

 alap elrendezési helyszínrajz 

 egyvonalas kapcsolási elvi rajz 

 áramutasrajzok  

 vezérlés és védelmek rajzai  

1.4. Megvalósulási dokumentáció 

1.4.1. A villamos felsővezeték megvalósulási dokumentáció tartalmi előírásai:  

 terv- és iratjegyzék  

 feszítési terv (M 1:1000, 1:500) 

 földelési / nullázási rajz 

 oszloptáblázat a beépítésre került oszlopok részletes adataival 

 keresztszelvény rajz (szükség szerint) (M 1:50) 

 hossz-szelvény rajz (szükség szerint) (M 1:100) 

 kapcsolási rajz 

 műtárgyak alatti/feletti vezetékátvezetési tervek (szükség szerint) (M 1:100) 

 kivitelezői nyilatkozat  

 kezelési és karbantartási utasítások 

 mérési jegyzőkönyvek 

 műszaki átadási jegyzőkönyvek 

1.4.2. Az egyenáramú földkábel és áramvisszavezető hálózat megvalósulási 

dokumentáció tartalmi előírásai:  

 terv- és iratjegyzék  

 helyszínrajz (M 1:1000,1:500) 

 keresztszelvény rajz (szükség szerint) (M 1:100, 1:50) 

 kapcsolási rajz  

 kivitelezői nyilatkozat  

 kezelési és karbantartási utasítások 

 mérési jegyzőkönyvek 

 műszaki átadási jegyzőkönyvek 

1.4.3. A térvilágítás megvalósulási dokumentáció tartalmi előírásai:  

 terv- és iratjegyzék  

 helyszínrajz (M 1:500) 

 keresztszelvény rajz (szükség szerint) (M 1:50) 

 kapcsolási rajz  



 kivitelezői nyilatkozat  

 kiértékelt világítástechnikai mérési jegyzőkönyv 

 MSZ HD 60364-6:2017 Kisfeszültségű villamos berendezések. Első ellenőrzés: mérési 

jegyzőkönyvek, dokumentációk 

 termékek teljesítmény nyilatkozatai, karbantartási utasítások 

 mérési jegyzőkönyvek 

 műszaki átadási jegyzőkönyvek 

1.4.4. A váltófűtési berendezések megvalósulási dokumentáció tartalmi előírásai: 

 terv- és iratjegyzék  

 torzított helyszínrajz a fűtendő kitérők számával, típusával és a fűtési körzetek kialakításáról 

 helyszínrajz a váltófűtő berendezések elhelyezéséről, a fűtendő kitérők számával, típusával (M 

1:500, M 1:1000) 

 kábelnyomvonal terv helyszínrajzon megadva vagy amennyiben készül külön kábelalépítmény 

terv, azon jelölve 

 rendszertechnikai blokkvázlat 

 betáplálási elosztószekrény áramköri rajza (szükség szerint, amennyiben önálló elosztó 

szekrény kerül kialakításra)  

 körzetvezérlő szekrények áramköri rajza  

 kivitelezői nyilatkozat 

 kezelési és karbantartási utasítás 

 mérési jegyzőkönyvek 

 műszaki átadási jegyzőkönyvek 

1.4.5. Áramátalakító kivitelezési tervdokumentáció tartalmi előírásai: 

 terv és iratjegyzék 

 műszaki leírás 

 helyszín átnézeti rajz 

 alap elrendezési helyszínrajz 

 egyvonalas kapcsolási elvi rajz 

 áramutas rajzok  

 vezérlés és védelmek rajzai  

 kezelési és karbantartási utasítás 

 mérési jegyzőkönyvek 

 műszaki átadási jegyzőkönyvek 



2. Tervlapok formai előírásai  

2.1. Színjelölések a terveken  

A tervdokumentáció típusától függetlenül a felsővezetéki feszítési terveken a következő színjelöléseket 
kell alkalmazni.  

 a megmaradó részek fekete színnel  

 az elbontandó részek sárga színnel  

 az építendő részek piros színnel  

 az ideiglenes részek zöld színnel  

 távlati részek kék színnel  

 szabályozandó részek sárga és piros színnel kerülnek ábrázolásra  
 
Más szakágaknál nincs megkötés a színjelölésekre. Amennyiben a tervlapok megfelelően 
értékelhetőek, fekete-fehér nyomtatással is készülhetnek. 
 



3. Tervezési adatszolgáltatás: 

A tervdokumentáció szintjétől függően a tervezéshez az alábbi főbb adatszolgáltatások szükségesek, 

amelyet a tervező köteles a tervezés során figyelembe venni:  

 földhivatali alaptérkép 

 geodéziai bemérés 

 geotechnikai adatok 
o sínkorona szinthez viszonyított várható (tervezésnél figyelembe veendő) max. talajvíz 

szelvény lehatárolásokkal  
o talajvíz agresszivitása, szükség szerinti védekezési mód megadásával szelvény 

lehatárolásokkal  
szükség szerinti javaslat szelvény lehatárolásokkal: 

 alapgödör víztelenítési technológiára 
 dúcolási technológiára 

o talaj összetétele, talajhatárfeszültség 

 vágány/vágányok geometriai adatai 
o vágánytengely (hosszirányú helymeghatározást biztosító szelvényezéssel)  
o vágánygeometria egyenes és az átmeneti ívek, valamint az íves szakaszainak kezdő és 

végpontjának megjelölésével, túlemelés mértékének megadásával 
o kitérők beépítési helye, típusa  

 forgalmi szimuláció, menetrend adatai 

 erősáramú szimuláció, energia szimuláció megállapításai: vezeték keresztmetszetek, táplálási 
struktúra 

 műtárgyak (híd, felüljáró, áteresz stb.) útátjárók és egyéb pályalétesítmények (utas peron, 
aluljáró stb.) helyének, kiterjedésének megadása.  

 felsővezetékhálózatot, kábelhálózat nyomvonalát keresztező, illetve azt megközelítő 
létesítmények helyének, kiterjedésének megadása közműgenplan formájában 

o különféle feszültségszintű távvezeték esetén  
o gáz, gőz illetve egyéb termékvezeték esetén 
o víz- és csatorna vezetékek esetén 
o távközlési, adatátviteli célú vezeték esetén. 

 üzemeltetői adatszolgáltatáson, vagy méréseken alapuló állapotfelmérés a tervezési területen 
levő (kábelek esetén azon túlnyúlóan is) meglevő berendezések állapotáról (oszlopok, 
tartókarok, falihorgok, munkavezeték, légtápvezeték, szigetelők, földkábelek, 
áramvisszavezetés, stb.)  

 figyelembe kell venni a tervezési területtel határos adottságokat is, például közeli felüljáró, 

kocsiszíni kapu miatti alacsonyabb felsővezeték magasság, stb. 


