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1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS, ELŐZMÉNYEK, JOGI NYILATKOZATOK 
 
Az Óbuda Építész Stúdió Kft. mint generáltervező megbízásából a békásmegyeri régi vállalkozói piac helyén megépül a 
beépítés nyugati oldalán lévő piaccsarnok, benne a minta kisbérlői árudák kialakításának erősáramú rendszereinek 
kivitelezési tervdokumentációját készítjük.  
 
Az árudák által elfoglalt területen a villamos berendezések és rendszerek kiépítése két lépcsőben történik. Az elsőben 
kialakításra kerül: 

- a vásárcsarnok közös területeinek teljes villamos hálózat, és 
- az árudák villamos berendezéseinek közös területekre eső egységei ill. szakaszai a tereket egymáshoz kapcsoló 

alapvezetékekkel, továbbá az azokon az építészeti tervek szerinti oszthatóság figyelembevételével kialakított, 
továbbépítésre alkalmas csatlakozásokkal együtt, valamint a terület alap világítása, a vagyonvédelmi lezáráshoz 
szükséges „SÁPI” rács betáplálása és vezérlés, a gyengeáramú informatikai csatlakozás és a tűzjelző érzékelői 

 
A második lépcsőben a pontos árudakialakítások ismeretében a csatlakozási pontoktól a rendszerek továbbépítése történik, 
a tulajdonosok, vagy bérlők igényei szerint, és költségére. Jelen tervdokumentáció a bérlői igényeket tartalmazza. 
 
 
Az árudák a központi ellátás keretében villamos betáplálást kapnak. 
 
Jogi nyilatkozat: 
 A 312/2012. (XI.8.) rendeletben megfogalmazottak és a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerinti szakági tartalomnak 
megfelelően alulírott tervező kijelentem, hogy: 
a). - Az általunk tervezett villamos tervdokumentáció az érvényben levő hatósági előírásoknak és rendeleteknek – különös 
tekintettel a tűzvédelemről szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet:az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (OTSZ), 
valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Trv. és annak 1997. évi CII. Trv.-i módosítása - figyelembevételével 
készült.  
b). - A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezésére nem volt szükség.   
c). - A vonatkozó hatályos nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztunk. 
d). - szakági vonatkozása nincs. 
e). - Az alkalmazott műszaki megoldások az Étv. 31.§ (2) bekezdésben és (4) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott 
követelményeinek megfelelnek. 
f). - A közműellátás az új csatlakozási pontról biztosítható. 
g). - A betervezett villamos szerelvények, termékek megfelelnek a vonatkozó minőségi előírásoknak és 
szabványoknak/rendeleteknek. 
h). - az építési tevékenységgel érintett építmény villamos szakági szempontból azbesztet nem tartalmaz. 
i). - a tervezett épület villamos szakági szempontból megfelel az energetikai követelményeknek. Külön jogszabály szakági 
energetikai számítást nem ír elő, ilyen nem készült. 
h). - a tervezéshez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem. 
i). - A tervdokumentációban előirányzott és alkalmazni kívánt műszaki megoldásoknál a Magyarországon hatályos országos 
és ágazati szabvány előírásokat vettük figyelembe: 
 

MSZ 1585:2016 Üzemi szabályzat erősáramú villamos berendezések számára 

MSZ 2364-200:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése, Fogalom meghatározások 

MSZ 2364-420:1994 Épületek villamos berendezéseinek létesítése, A villamos berendezés hőhatása elleni védelem  

MSZ 2364-460:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése, Leválasztás és kapcsolás 

MSZ 2364-537:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése, Leválasztó kapcsolás és üzemi kapcsoláseszközei 

MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszültségû villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az általános jellemzők elemzése, 
meghatározások (IEC 60364-1:2005, módosítva) 

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41.részs:Biztonság. Áramütés elleni védelem 

MSZ HD 60364-4-443:2007 Épületek villamos berendezéseinek létesítése.4-44.rész Biztonság. Feszültségzavarok elleni 
védelem.443.fejezet: Légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem (IEC 60364-4-
44:2001/A1:2003, módosítva) 

MSZ HD 60364-4-43:2010 Kisfeszültségû villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. Túláramvédelem (IEC 60364-4-43:2008, 
módosítva + 2008. októberi helyesbítés) 
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MSZ HD 60364-5-51:2010   Kisfeszültségû villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 
Általános elõírások (IEC 60364-5-51:2005, módosítva) 

MSZ HD 60364-5-52:2011   Kisfeszültségû villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 
Kábel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:2009, módosítva + 2011. februári helyesbítés) angol nyelvű 

MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfeszültségû villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 
Földelõberendezések,  és védõvezetõk (IEC 60364-5-54:2011) 

MSZ HD 60364-6:2007   Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész Ellenőrzés (IEC 60364 

MSZ HD 60364-7-701:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. Különleges helyekre vagy berendezésekre vonatkozó 
követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal 

 MSZ EN 12464-1:2012 Fény és világítás. munkahelyi világítás. 1 rész: Belső téri munkahelyek 

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, 
fektetése és terhelhetősége 

MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás 

MSZ EN 50172:2005 Biztonsági világítási rendszerek 

MSZ EN 50110:2005 Villamos berendezések üzemeltetése 

MSZ EN 50160:2008 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültség jellemzői 

MSZ EN 61140:2003 Az áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és villamos szerkezetekre vonatkozó közös 
szempontok. 

MSZ EN 62305-1:2011 Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek (IEC 62305-1:2010) angol nyelvű 

MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés (IEC 62305-2:2010, módosítva) angol nyelvű 

MSZ EN 62305-3: 2011 Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2010, módosítva) 
angol nyelvű 

MSZ EN 62305-4:2011 Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek építményekben (IEC 62305-4:2010) angol 
nyelvű 

ME 04-115:1982 Az egyenlő potenciálra hozás hálózatának kialakítása 

  

Kötelező érvényű rendeletek és előírások 
8/1981(XII.27.)  IpM  rendelet  KLÉSZ (Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi  Szabályzata) 
12/1999 (XII.25.) KöM rendelet: Egyes környezetvédelmi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvání-tásáról 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) 
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinekminimális szintjéről 

 
2. VILLAMOS ENERGIAELLÁTÁS, ELOSZTÓ BERENDEZÉS, FOGYASZTÁSMÉRÉS 

 
A tervezési területet az általános kiépítéssel együtt kiépített kültéri elosztókból tápláljuk meg. Az árudák villamos csatlakozása 
az E1 elosztós bérlemény esetén 1*25A, E2 elosztós esetén 3*16A, E3 elosztós esetén 3*25A, E4 elosztós esetén 3*63A 
nagyságú. A kültéri elosztók tartalmazzák a közvetlen fogyasztásmérést biztosító készülékeket. Az 1*25A-es leágazás esetén 
1 fázisú 63A-es moduláris mérőt, a 3x16A, 3x25A, 3x63A-es leágazások esetén 3 fázisú 63A-es moduláris mérőt. A 
mérőberendezések MOD-BUS kommunikációra képesek, melyet az épületfelügyeleti rendszerbe kell csatlakoztatni. A 
leágazástól az árudák elosztó-berendezésébe 5x10mm2, 5x25mm2 keresztmetszetű vezeték épül ki. Az elosztó-berendezések 
tartalmazzák a napi főkapcsolót, a tűzvédelmi lekapcsolás lehetőségét. A 24 órás fogyasztók részére a napi főkapcsoló ettől 
biztosítunk ellátást.  
Mindez az alapkiépítés részét képezi, az épület generál vállalkozója építi ki. 
 

3. VILLAMOS BERENDEZÉSEK 

3.1 Világítás 

A tervezési területen árusító és az azt kiszolgáló területek vannak, melyek jellemzően természetes megvilágítás nélküliek. A 
világítás az általános világítást biztosító álmennyezetbe építhető 4x14W-os parabolatükrös fénycsöves lámpatestek. 
A hűtőkamra belső világítását ahol van, a hűtőkamra szállítója a berendezéssel együtt hozza, ellátása a hűtőbe tápról történik. 
Bérlői igényre lehetőséget biztosítunk kiemelő világítás telepítésére a pultok felett, kapcsolt vezeték kiállásokkal. 
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Az alkalmazásra kerülő világítótestek energiatakarékos korszerű fényforrásokkal kerülnek beépítésre. A lámpatestek a 
helység jellegének megfelelő védettségűek. 
 
Világítás kapcsolás: A világítás kapcsolása a helyiség bejáratánál elhelyezett kapcsoló, mellyel a kialakított világítási 
áramkörök helyileg kapcsolhatók. 
 
Minden fénycsöves lámpatestet elektronikus előtéttel kell felszerelni. A fényforrások színhőmérséklete 4000K. 
 
A tervezési területen az MSZ EN 1838:2014 és az MSZ EN 50172:2005 szabvány valamint a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
(OTSZ) előírásai szerint tartalékvilágítás nem előírás, de az árudák területére szükség és kijáratmutató világítást tervezünk, 
mely az álmennyezetbe/ajtó fölé szerelt LED fényforrással és beépített akkumulátorral (1 h üzemidő) területvilágító 
lámpatestekből áll.  
 
A reklám világítás részére csatlakozást biztosítunk helyi kapcsolási lehetőséggel, a világítás pontos kialakítását jelen 
tervdokumentáció nem tartalmazza (figyelembe véve az áruda csatlakozását a reklámvilágítás maximális teljesítménye 200W 
lehet).  
 

3.2 Erőátvitel 

Az árudai területeken a rendeltetés által elvárt igényeknek megfelelően dugaszoló aljzat és fix csatlakozások áramkörei 
készülnek.  

Ahol bérlői adatszolgáltatás történt, ott a kapott technológia kiszolgálásra került. 

Általános dugaszoló aljzat hálózat: A helyiségekben általános villamos berendezések használatához II.s.+PE 230V-os 16A-
es csatlakozó aljzatokat terveztünk, a helyiségek funkciójához igazított védettséggel ellátva (IP44). Ezek a csatlakozók több 
áramkörre osztva lesznek kialakítva, megtáplálásuk az adott árudai elosztóból történik. 

Gépészeti erőátviteli berendezések: Az egyes árudákban a melegvíz ellátást helyi forróvíztároló biztosítja. Az áramkör csak 
ezt a villamos berendezést látja el. Azokban az árudákba, ahova klíma, szellőzés kerül igény szerint betervezésre, ott annak 
is biztosítunk ellátást. 

A hűtőkamrák kamránként független ellátásúak lesznek a napi főkapcsoló előttről. A technológiai gépek, daráló, szeletelő stb. 
berendezések dugalj csatlakozást kapnak.. 

Az elosztó berendezések szempontjából (elhelyezés, méret, megnevezés) az erőátviteli terveken szereplő tartalom az 
elsődleges és követendő a kivitelezés során! 

 

4. SZERELÉSI MÓD 
 

A szereléstechnikai lehetőségeknek megfelelően az épületszerkezetekbe a vezetékek behúzásához szükséges 
védőcsövezést falba süllyesztetten kell elvégezni. Az általános villamos szerelés oldalfalba süllyesztetten ill. álmennyezet 
felett valamint a raktár területeken kábeltálcán, szabadon oldalfalra vagy mennyezetre vagy egyéb tartószerkezetre szerelt 
védőcsőben lesz kialakítva. A tervezett vezetékek: 

- kettős műanyag szigetelésűek, rézvezetővel (NYY-J vezeték), 

- egyszeres szigetelésű rézvezetővel (H07V-R vezeték), 

Az egyes szerkezetekben a vezetékeket különböző módon kell elhelyezni, attól függően, hogy az alapkiépítés része  (generál 
vállalkozó építi ki), vagy a bérlő építi ki. Erről az alábbi táblázat ad tájékoztatást: 

 

szerkezet: szerelési mód: 

szerelt fal, téglafal kiskábellel vékonyfalú (közepes mechanikai szilárdságú) 
védőcsőben süllyesztetten, a generál vállalkozó építi ki 
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álmennyezet felett kiskábellel kábeltálcán, vagy szabadon szerelt vastagfalú 
(nagy mechanikai szilárdságú) védőcsőben a generál 
vállalkozó és a bérlő is építheti 

 
A falba süllyesztetten csak a generál vállalkozó szerelhet, a bérlő csak az előtétfalakban szerelhet! 
A szerelvények süllyesztetten lesznek elhelyezve, több szerelvény esetén közös szerelőkerettel. A helyiség jellegének 
megfelelő védettségű szerelvényeket választottunk ki.  

A szerelvények szewrelési magassága, ha a terv máshogy nem rendelkezik: kapcsolók: 1,1m, dugaljak: 0,3m. A szerelvények 
pozíciója a falélektől 20cm, ajtó keretektől 20cm. Amennyiben egy szerelvény ütközik a bútorozással, azt a kivitelezés során 
a bérlő módosíttathatja.  

Elosztók általában mennyezet alatt falra szerelve, felső betáp és elmenő kábelekkel készüljenek.  

Egyes szerelvények javasolt szerelési magassága a terven jelölve van. 

 
A vezetékkötéseket az MSZ 1600, MSZ 2364 és MSZ HD 60364 szabványsorozat vonatkozó és hatályos előírásai szerint kell 
elkészíteni. A kábeleket tartós felirattal kell ellátni.  

Az elosztó berendezéseknél mind az ajtó felületén található magyarázószövegeket, mind a leágazásokhoz tartozó áramköri 
számozásokat tartós felirati táblákkal kell kialakítani. A későbbi karbantartás és javítások megkönnyítésének érdekében a 
kábeleket tartós jelöléssel kell ellátni, a végfogyasztókat (dugaszolóaljzatok, világítási- és leválasztó kapcsolók, helyhez kötött 
fix bekötésű fogyasztók) a hozzájuk tartozó tápelosztó és áramköri szám, tartós ráírásával, megjelölésével kell ellátni. Az 
erős- és gyengeáramú kábelek a födémeken történő átvezetését úgy kell kiképezni, hogy az tűz, vagy füstgáz átterjedését 
meggátolja. 

A beépíteni kívánt anyagokat, szerelvényeket, készülékeket és berendezéseket a beépítést, felszerelést megelőzően 
jóváhagyásra be kell nyújtani. Az ennek hiányában beépített, felszerelt dolgokat a kivitelezést ellenőrző mérnök kívánságára 
le kell szerelni, ill. bontani és ezen körülményre való hivatkozással semmilyen többletköltség ill. időráfordítás ill. veszteség 
nem lesz elismerve. Csak Magyarországon bevizsgált, szabványos, műbizonylattal ellátott villamos anyagok, készülékek, 
berendezések használhatók fel. 

 
5. ÁRAMÜTÉS ELLENI (HIBA)-, VILLÁM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELEM 

 
Az áramütés elleni (hiba) védelem módja:  
A létesítmény hiba(érintés)védelmi hálózata az MSZ HD 60364-4-41:2007 és MSZ HD 2364-5-54:2012 szabványok előírásai 
szerint létesül. A külső villamos energia elosztást biztosító kábelhálózaton, és az épület főelosztóig TN-C, az épületeken belül 
– a főelosztó berendezéstől kiindulóan - TN-S rendszer (nullázás), egyes áramköröknél áramvédő kapcsolóval kiegészítve 

 

 
 
Az elosztó-berendezésekben az üzemszerűen áramot vezető nullavezetőt (N ill. PEN) és a védővezetőt (PE) csak egy helyen, 
a különválasztás helyén s amennyiben létesül, az áramvédőkapcsoló előtti szakaszon,  szabad egymással összekötni. 

Az érintésvédelmi (nullázó) vezetőt (PE), továbbá a védő-összekötő rendeltetésű vezetőket az elosztókban a védősínre (PE 
sín) kell csatlakoztatni. 

Az elosztók leágazásainak nullavezetőit az N sínről, védővezetőit a PE sínről kell leágaztatni. 

A nullavezetőtől elkülönítetten kiépítendő védővezetőt (PE) csatlakoztatni kell a fogyasztók, készülékek üzemszerűen 
feszültség alatt nem álló fémtestéhez, vagy - ha van ilyen - a gyárilag kialakított földelőcsavarhoz. (jele:         ) 
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Az erősáramú kábelek árnyékolását, fémköpenyét a kábelnyomvonal valamennyi végkiképzésénél csatlakoztatni kell az 
érintésvédelmi hálózathoz (PE). 

A főelosztó mellett és külön a gépészeti területeken, helyi fő földelő sín (csomópont) kerül kialakításra. A fő földelő sínhez 
közvetlenül, vagy védő-összekötő vezető segítségével csatlakoztatni kell: 

•  az elosztó PE sínét 

• a helyiségek nagy kiterjedésű fémtárgyait (fém nyílászárók, kábeltálcák, fém tartószerkezeteket stb.) 

• a fém vízvezetéket  

• a használati melegvíz ellátás csővezetékét 

• a szennyvíz vezetékhálózat esetleg fémes szakaszait 

• a esetlegesen létesülő fém csatornákat 

• a központi fűtés fém csőhálózatát 

• az épület nagy kiterjedésű fém épületszerkezeteit 
A központi fő földelő sín (csomópont) az épület földelésével és a villámvédelmi földeléssel összekötendő. A védő-összekötő 
vezető mérete: 16mm2 Cu, a fémszerkezetek bekötésére falon kívül M-Cu 450/750 4 mm2, süllyesztett szerelésnél 2,5 mm2 
típ. rézvezetéket kell alkalmazni (zöld/sárga színű szigetelőburkolattal), megfelelő csatlakozó bilincsekkel, sarukkal.  
A létesítmény üzembe helyezése előtt a kábeleken szigetelési ellenállás és hurokellenállás mérés szükséges. A mérésnél 
kapott eredmények jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre és az átadási dokumentáció részét képezik. 

Villámvédelem: 
A tervezési terület az épület határoló falain belül van, így villámvédelemmel nem foglalkozik a dokumentáció. 
 
Túlfeszültségvédelem: 
A villamos hálózatot a légköri eredetű és a másodlagos túlfeszültségek okozta károk ellen többlépcsős túlfeszültség 
védelemmel látjuk el. Ez a védelem, készül a főelosztóban, a területi alelosztókban és a gépészeti elosztókban. 
Túlfeszültség elleni védelem kialakítása 3 lépcsős kialakítású. 

 
Durva védelem: 
Védelmi készülék  1 (B) osztályú -levezetőképesség: 100 kA, a védelmi szintje: 4kV 
Helye: a főelosztó berendezés 
Közép védelem: 
Védelmi készülék 2 (C) osztályú -levezetőképesség: 10 kA, a védelmi szintje: 2,5kV 
Helye: alelosztó berendezés 
Finom védelem:  
Védelmi készülék 3 (D) osztályú -levezetőképesség: 1,5 kA, a védelmi szintje: 1,5kV 
Helye: védett készülékben, vagy a csatlakozó dugaszoló aljzatban (Üzemeltető által célirányosan elhelyezve, rendszer központok, 
fontos számítógépek, stb) 

 
Elektromágneses zavarvédelem 
A külső eredetű – vezetett és sugárzott – elektromágneses hatások elleni védekezés céljából az épület gyengeáramú 
helyisége elektromágneses helyiségárnyékolással való ellátása jelenleg nincs tervezve, az épület kialakítása és a környezeti 
hatások nem indokolják.  
 

6. GYENGEÁRAMÚ HÁLÓZATOK 
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Az épületben létesítendő gyengeáramú hálózatok és rendszerek megtervezettek, ezen rendszerekhez csatlakozva az áruda 
területén tűzjelző és informatikai végpont lesz kialakítva. A rendszerek pontos kialakítását az építmény gyengeáramú 
tervdokumentációja tartalmazza. 
 

7. TŰZVÉDELEM 
 
Az épületben beépített tűzjelző berendezés létesül. Alapkiépítésben az áruda mennyezetén helyiségenként lesz elhelyezve 
érzékelő. Az álmennyezet beépítése során az alaprendszer bővítéseként a bérlő építi ki az álmennyezet alatti érzékelőt és az 
álmennyezet fölé kerülő érzékelő másodkijelzőjét. 
 
A villamos berendezés kialakítása, a létesítmény villamos berendezésének központi és szakaszos leválasztása: 

- Központi leválasztás: a földszinti biztonsági helyiségben lévő tűztablón elhelyezett üzemi (normál), szünetmentes, 
és tűzeseti főkapcsolókkal történhet, tűzszakaszonkénti leválasztási lehetőséggel is. Ezen kívül tűzvédelmi 
főkapcsolót tervezünk elhelyezni a különböző tűzszakaszokhoz, az egyes tűzszakaszokon belül. 

- Szakaszos leválasztás: az árudai alelosztóban található főkapcsoló, mellyel az adott áruda terület lekapcsolható. A 
lekapcsolás a bejárat mellől távműködtethető.  

 
Hő- és füstelvezetés:  
Az árudák területén önálló hő- és füstelvezetés nem készül. 
 
Tartalékvilágítás: A tervezési területen az MSZ EN 1838:2014 és az MSZ EN 50172:2005 szabvány valamint az 28/2011. 
(IX. 6.) BM rendelet (OTSZ) előírásai szerint tartalékvilágítást tervezünk, mely az alábbi elemekből áll: 

- a helyiségek biztonsági világítás, 
- A kijáratokat utánvilágító menekülési irány jellel jelöljük.  

 
8. MUNKAVÉDELEM 

 
A tervezett berendezések biztonságos üzemeltetésére szolgáló műszaki megoldások: 
A berendezés átadása előtt a szigetelési ellenállások mérését, az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot a 
kivitelezőnek el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos jegyzőkönyveket az üzemeltetőnek át kell adnia, és azokat az előírt 
időközönként az üzemeltetőnek is el kell végeztetnie. A felülvizsgálatot csak az arra feljogosított személyek végezhetik. Az 
üzemeltetés és az üzembe helyezés az üzemeltető üzemi szabályzata szerint történjen. 
Építés közbeni előírások: 
A villamos kivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszámok, szerelvények és berendezések szigetelési 
szilárdságáról és szigetelésének sértetlenségéről a munkavégzés előtt meg kell győződni. Munkát csak a felelős vezető 
utasításai szerint és alapján lehet végezni. A felvonulási villamos energia ellátást biztosító rendszer áramvédő kapcsolásának 
működésképességéről a munkaidő elején meg kell győződni. 
A tervezett berendezések biztonságos üzemeltetésére szolgáló műszaki megoldások:  
A berendezés átadása előtt a szigetelési ellenállások mérését, az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot a 
kivitelezőnek el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos jegyzőkönyveket az üzemeltetőnek át kell adnia, és azokat az előírt 
időközönként az üzemeltetőnek is el kell végeztetnie. A felülvizsgálatot csak az arra feljogosított személyek végezhetik. Az 
üzemeltetés és az üzembe helyezés az üzemeltető üzemi szabályzata szerint történjen. 
Azok az általános előírások, amelyek az intézmény egészére villamos szempontból egyetemlegesen vonatkoznak: 
Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű villamos berendezéseket csak az MSZ 2364, MSZ HD 60364 és az MSZ 1600/11-
13-14-16 érvényben levő előírásainak maradéktalan megtartásával valamint a berendezések biztonságát szabályozó egyéb 
szabványok és rendeletek figyelembevételével szabad létesíteni. A létesítés során a berendezést el kell látni megfelelő 
érintésvédelemmel is. Az elkészült villamos berendezést üzembe helyezés előtt felül kell vizsgálni, de a már üzembe helyezett 
és folyamatosan működő berendezéseket is időszakosan ellenőrizni kell. A vizsgálatok terjedjenek ki arra, hogy a villamos 
berendezés megfelel-e: 

- az MSZ 2364, MSZ HD 60364 és az MSZ 1600 szabványsorozat érvényben levő fejezeteiben meghatározott 
előírásainak az alkalmazott anyagok és alkatrészek eleget tesznek-e a várható igénybevétel és a helyiség jellege  által 
megszabott követelményeknek; 
- a villámvédelem az 55/2012. (X.29.) BM rendelettel módosított 28/2011 (IX.06) BM sz. rendelet; 
- a tűzrendészeti előírásoknak 
- valamint az egyéb villamos szabványoknak és előírásoknak. 
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Az 55/2012. (X.29.) BM rendelettel módosított 28/2011 (IX.06) BM sz. rendelet előírja, hogy a villamos berendezések 
időszakonkénti felülvizsgálatát. Az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani! 
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kell végezni a villamos berendezések létesítésekor, bővítés, átalakítás és 
javítás után, valamint időszakosan rendszeresen: 
- a hordozható törpefeszültségű, vagy leválasztó transzformátorok, rendeltetésszerű használat során kézben tartott gépek és 
készülékek felülvizsgálatát félévenként; 
- minden egyéb villamos berendezés érintésvédelmének felülvizsgálatát háromévenként. 
A felülvizsgálat során meg kell vizsgálni az érintésvédelmi módok megfelelnek-e az előírásoknak. Szemrevételezéssel 
ellenőrizni kell a védővezetők folytonosságát és szigetelésének épségét. Ez a mérési pontokon bontási munkákat jelent. 
Tűzvédelmi felülvizsgálatot kell végezni az OTSZ előírásai szerint. 

 
9. KÖRNYZETVÉDELEM 

 
A berendezések tervezésénél alapvető szempont volt az energia- és anyagtakarékosság, a megújuló erőforrások 
hasznosítása, a környezetkárosító hatások minimalizálása, a hulladékképződés megelőzésével, valamint a visszamaradt 
anyagok mentesítése a környezeti és egészségügyi veszély megelőzése érdekében.  
Az épületben javasoljuk halogénmentes anyagok (kábelek/vezetékek és védőcsövek) alkalmazását. Tűz esetén csekély 
mértékű toxikus anyag keletkezik, maró gázok egyáltalán, korrodáló és maró anyagok nem szabadulnak fel. A füstképződés 
ezen anyagok alkalmazásával csökken. Az anyagok többszörösen felhasználhatók (recycling), a keletkezett hulladékok 
veszély nélkül megsemmisíthetők, szeméttelepeken problémamentesen lerakhatók. 
 
A villamos berendezések bontása és kivitelezése során keletkezhető hulladékok besorolása: 
Csomagoló anyagok: 

• 15 01 01 (papír, karton) 

• 15 01 02 (műanyag) 

• 15 01 06 (kevert csomagolás) 

• 16 01 16 (vasfémek) 
 
Közelebbről nem meghatározott hulladékok: 

• 16 01 19 (műanyagok) 

• 16 02 (elektromos és elektronikus berendezések) 

• 16 02 09  PCB-ket tartalmazó (transzformátorok és kondenzátorok) 

• 16 02 10  PCB-kel szennyezett termékek 

• 16 06 02  Ni-Ca akkumulátorok (pl. kijáratmutatók) 

• 16 07 08 olajat tartalmazó hulladékok (pl.olajkapcsolók) 

• 16 06 06 elemekből és akkumulátorokból származó elektrolit 

• 16 06 04  lugos akkumulátor 
 
Építési és bontási hulladékok: 

• 17 02 03 műanyagok 

• 17 04 01 vörösréz, sárgaréz, bronz 

• 17 04 02 aluminium 

• 17 04 05 vas és acél 
 
Települési hulladékok: 

• 20 01 21 fénycsövek 

• 20 01 23 klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések 

• 20 01 34 elemek és akkumulátorok 

• 20 01 35 veszélyes anyagokat tartalmazó elektronikus berendezések 

• 20 01 36 kiselejtezett elektromos berendezések 
 
A szerelés során keletkező elektromos hulladékok (kábel erek, védőcső végek, „blankolás”-nál keletkező vezetékvégek) 
szelektíven gyűjtendők és szállítandók el újra felhasználásra. 
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Az elektromos hulladékok nem keverendők össze az építési hulladékkal! 
A létesítmény kivitelezése során az alábbi főbb környezetvédelmi törvényeket és rendeleteket kell figyelembe venni. 
- 18/2001. (IV. 28.) EüM rendelet a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok elleni védelméről 
- 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános 
egészségügyi követelményeiről 
-  3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 
-  94/2002. (V. 5.) Korm. Rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 
- 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról 
- 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól 
és egyes feltételeiről 
- 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról 
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
A keletkező hulladékok hasznosításának, ill. megsemmisítésének eljárásáról a kivitelező által készítendő organizációs tervnek 
kell intézkednie. 
 
 
  
   
 

                                                                                                        Kun Gábor 
                                                                                   építményvillamossági tervező/vezető tervező 
                                                                                                      V; SZÉS7; 01-1149 
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