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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE 

MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL  

kiviteli tervéhez 

I. ÜTEM 
 
Az érvényben lévő előírások és rendeletek alapján a fenti létesítmény elektromos munkáinak 

tervezője, kijelentem, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó 

jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak és életvédelmi követelményeknek 

,ezen belül a tűzrendészeti követelményeket megállapító rendeleteknek, szabályzatoknak, 

OTSZ, OTÉK, és Ágazati Szabványoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.  

A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem vált szükségessé. 

Sámsonháza. 2015-12                         

 ................................................. 

Szpisák János 

felelős vezető tervező 

 
  TERVEZŐI  MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT 

 
HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE 

MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL  

kiviteli tervéhez 

I. ÜTEM 

 
Alulírott tervezők kijelentjük. hogy a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. 18.§.és  a 

2008. 01. 01.-val életbelépett módosításaiban foglaltakat a tervezés során betartottuk. 

Ahol a terv nem intézkedik, az MSz.vonatkozó szabványokban meghatározott előírások, ezek 

hiányában a tudomány,  a technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával 

történik a kivitelezés. A tervdokumentáció a tervezés időszakában  érvényben lévő a 28/2011 

BM. rendelet figyelembe vételével készült. 

 

Sámsonháza. 2015-12   

................................................ 

Szpisák János 

     felelős vezető tervező 
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Műszaki leírás 
 

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE 

MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL  

kiviteli tervéhez 

I. ÜTEM 
 
                  
 
1, Előzmények. 
 

Az épület  magas tetős kialakítású, 3 szintes. A beruházó az 1965-ben épített épületét bővíteni 

kívánja egy melegítő konyhával és egy étkező helyiséggel a hozzátartozó kiszolgáló 

részekkel. A bővítés úgykészül, hogy annak tetőtere a későbbiekben esetleg beépíthető, A 

meglévő épületben egy akadálymentes vizesblokkot kell kialakítani.  Az épület részletes 

leírását lásd az építész műszaki leírásban. 
 

               Hálózati Feszültség            : 3 x 400 / 230 V 50 Hz 

                 Beépített teljesítmény         : 3x32A + a bővítmény(3x80A-re bővíteni) 

                 Érintésvédelem                   : nullázás ( TN rendszer) Áramvédő kapcsolás 

                

Az épületnek jelenleg meglévő elektromos betáplálása van, de a jelenlegi betápláló kábel és 

fõelosztó szekrény cseréje szükséges. Az emelet végleges kialakításakor a meglévő főelosztó 

áttervezendő az új kialakult igényeknek megfelelően. Most csak a minimálisan szükséges 

kiegészítések kerültek költségelésre.A leendő emelet energia ellátására költségeltünk egy 

feltételezett elosztót. 

Az épület eredeti rendeltetéséhez képest jelentősen megnőtt az energia igénye, a konyhatech-

nológiai igénynövekedés miatt jelentõsen módosítani kell az új elektromos energiaigényt. 

 
2. Villamos energia ellátás : 

 
A létesítmény energiaellátása jelenleg megoldott, de átalakítandó az új feladatnak 

megfelelően. A jelenlegi kibővítendő főelosztótól kiépítendő egy új vezeték a bővítés 

elosztójáig. A meglévő főelosztónál lévő tűzvédelmi fk. cseréjére új kapcsoló került 

költségelésre. 
A létesítmény energiaellátása az ÉMÁSZ hálózatáról az épület jelenlegi csatlakozási 

pontjából történhet. Az egyes szintek energiaellátása a földszinten meglévő főelosztóból van 

megoldva. A jelenlegi beruházással többlet energiára van szükség. 

 A létesítmény egyidejű elektromos energia igény kiszolgálásának módját és költségét az 

ELMŰ-ÉMÁSZ fogja meghatározni. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) 

A munkákat az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál kell közvetlen megrendelni. Az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál kell 

beadni az elektromos energia igényt, célszerűen a beruházónak.  
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Az ELMŰ-ÉMÁSZ határozza meg a fizetendő normatív csatlakozási díjat és a létesítési 

költségeket.A mérés marad a jelenlegi helyén az áramszolgáltató által elfogadott 

mérőszekrényébe áthelyezve.  

 

Fogyasztásmérés: 

 

Az épület egyetlen elszámolási fogyasztásmérő berendezése hitelesített, háromfázisú,mérő 

berendezés , az ELMŰ előírásai által elfogadott kivitelben. 

 

0,4 kV-os főelosztó berendezés: 

 

Az épület főelosztó berendezése meglévő berendezés, de átalakítandó. 

 A főelosztó tartalmazza a tűzvédelmi főkapcsolót, fázisvezetékek megszakítóit. A „B” és „C” 

osztályú túlfeszültség levezetők beépítendők. 

Beltéri kapcsoló berendezésben belső kábelezésre –egyéb járulékos tűzvédelem hiányában –

kizárólag lángterjedést fékező, műanyag köpenyű kábeleket kell alkalmazni. 

A kapcsoló-berendezések vezetékeinek legalább „C” tűzvédelmi osztályba sorolt szigetelésű-

eknek kell lenniük. 
Az érvényes ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt irányelveknek megfelelően az elektromos energia 

ellátáshoz szükséges tápkábelt, ha szükséges az ELMŰ-ÉMÁSZ  Nyrt fogja fektettetni.   

A munkákat az ELMŰ Nyrt-nél kell közvetlen megrendelni.  

Az ELMŰ  Nyrt-nél be kell beadni az elektromos többletenergia igényt , célszerűen a 

beruházónak,vagy egy ELMŰ-ÉMÁSZ -nál regisztrált villanyszerelőnek. 

A villanyszerelőnek rendelkeznie kell egy meghatalmazással (melléklet: elmu.hu- informáci-

ók ,letölthető nyomtatványok, meghatalmazás címszó alatt)a beruházó részéről. 

 

3. Vezetékhálózat : 
 
Vezetékként a teljes létesítményben rézvezetékeket alkalmaztunk. 

 A világítás vezetékezése nagyrészt az elosztótól védőcsőbe húzott MCU vezetékkel lesz 

megoldva általában. 

 Az egyes áramkörök leágazó vezetékei is védőcsőbe szerelt MCU ill. MBCU vezetékkel 

kerülnek  kialakításra.  

A függőleges falakban az elágazó dobozoktól védőcsöves szerelési módot célszerű választani.  

Az épületgépészettel érintett részeken MBCU kiskábellel is történik a szerelés.  

A vezetékek átvezetésénél a tûzszakasz-határokon, tûzgátló falaknál, födémeknél 

a szerkezettel megegyezõ tûzállósági határértékû tömítéséket kell használni. 

A vezetékek azonosítását mind a két végén a kábel jelének feltüntetésével kell ellátni, jól 

láthatóan és idõt állóan, nyomtatott címkével kell megoldani . 

Vezetékek összekötését, csatlakoztatását csak kötõdobozban , elosztószekrényben, aljzatban,  

vagy készülékben szabad csavaros, szorítós kötõelemekkel , sokapoccsal kialakítani. 

A sodrott kivitelû vezetékeket érvéghüvellyel kell ellátni.  

A későbbi karbantartások és javítások segítése érdekében a kábeleket tartós felirattal célszerű 

(kell) ellátni, a hozzájuk tartozó elosztó és áramköri szám megjelölésével. 
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A vezetékkötéseket a szabvány előírásainak megfelelően kötőelemmel kell elkészíteni. 

  

3/1.Szerelés 
 

Az energia elosztási rendszerbe az alábbi hálózatok kerültek betervezésre. 

Erõsáramú hálózat: 

- üzemi világítás 

- biztonsági világítás 

- kijárat mutatói világítás 

- dug.aljzatok 

 

Technológiai hálózatok: 

- konyhai 

- dug.aljzatok  

Gyengeáramú hálózatok: 

- tûzjelzõ? 

- informatika 

A gyengeáramú hálózatok külön tervdokumentáció része. 

 

4. Világitás : 

 

A megvilágítási szinteket az MSZ 6240,MSZ 2364,MSZ EN 12464,MSZ EN 1838 szabvány 

előírásainak, valamint a belsőépítészeti és megbízói igényeknek megfelelően választjuk ki. 

Az egyes helyiségekben a következő megvilágítási értékeket biztosítjuk. 

    

                      Öltöző,mosdó,WC,                           100  lux 

                       Közlekedők                                      100 l ux 

                       Előkészítők                                       300 lux                        

                       Főzés,sütés,tálalás                             500 lux 

                       Étterem                                             200 lux 

 

A világítást energia takarékos  lámpatestekkel kívánjuk megoldani a helyiségekben. 

 Az egyéb nedves helyiségek is energiatakarékos védett típusú(IP54) lámpatesteket kaptak.  

A vizes és nedves mellékhelyiségek védett típusú(IP54) kompaktfénycsöves lámpatesteket 

kaptak. A helyiségek a megrendelővel közösen kiválasztott formatervezett lámpatestekkel 

készülnek. 

 A nem jelzett helyiségek megvilágítását az MSZ szabványoknak megfelelően kell elkészíteni.  

A közlekedő világításának működtetését a bejáratok mellé elhelyezett nyomógombok biztosít-

ják. A világítás kapcsolása általában helyi kapcsolókkal történik.  

 

Az épület oktatási intézmény mivolta indokolja a közös terekben és a közlekedőkben biz-

tonsági világítási és menekülési útirány jelző világítási berendezés telepítését, amely a 

következő , 54/2014. BM Rendeletben (OTSZ –ben) előírt kötelezettségeket is teljesíti.  
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A közlekedési útvonalakon menekülési útirány jelző lámpatestek kerülnek elhelyezésre.  

A menekülési útirány mutató rendszer saját akkumulátoros egységgel rendelkezik.  

Áramkimaradás esetén ez a saját egység automatikusan átkapcsol az akkumulátoros, 

inverteres üzemre.  

A menekülési útirány mutató lámpák zöld színű menekülő alakos matricákkal lesznek ellátva.  

A szociális helyiségekben a mosdók fölé tömített falikarok, a mennyezetre mennyezeti 

lámpák fölszerelését tervezzük a szociális helyiségekben.  

A közlekedők megfelelő világítását kompaktfénycsöves lámpatestek szolgálják, kapcsolásuk 

nyomógombokkal vezérelt impulzus kapcsolókkal történik.  

A konyhatechnológiai helyiségekben, valamint a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségekben a 

technológiai elrendezéshez igazodva , fölszerelésre kerülő tömített fénycsöves mennyezeti és 

munkahelyi és fali világítókkal biztosítjuk a megfelelő megvilágítást. 

 Az egyes helyiségekbe KONTAVILL gyártmányú szerelvények kerülnek beépítésre. 

 
5. Erőátvitel : 
 

Az elektromos hálózat kialakításakor külön világítás és külön dug.alj. áramköröket tervez-

tünk.  

Külön áramköröket kapnak a dug.alj-ak ,takarítógép, hűtőgépek,  és a konyhatechnológiai 

berendezések, épületgépészeti berendezések .  

  A villamos üzemű konyhatechnológiai készülékek energia-ellátása a konyhai elosztókból 

táplált 230/400V-os dugaszolóaljzatokon, és fix bekötéseken át történhet. 

 A konyhatechnológiai berendezések elektromos energiával fognak üzemelni.  

 A konyhatechnológiai  berendezések elektromos csatlakozási pontjainak kiépítése előtt a 

 berendezések beszállítóival egyeztetni kell a csatlakozás pontos módját! 
A dugaszoló aljzatok leágazásait áram-védõkapcsolóval is kell védeni. 

 

A konyhai dugaszoló aljzatok 1 illetve 3 fázisú, földelt, csapófedeles, ipari dugaszoló aljzatok 

lehetnek, az érvényes szabványoknak és európai normáknak megfelelő kialakítással és IP 

védettséggel. 

Valamennyi konyhai nagy berendezés (beleértve a mosogató medencéket és az elszívó 

ernyőket is) az épület EVP/EPH hálózatába lesz kötve. 

 

6. Elosztó : 
 

Fogyasztásmérés: 

 

Az épület egyetlen elszámolási fogyasztásmérő berendezése hitelesített, Háromfázisú,mérő 

berendezés lesz, az ELMŰ  által elfogadott típus szekrényekben . 

 

0,4 kV-os főelosztó berendezés: 

 

Az épület főelosztó berendezése meglévő de átalakítandó több részből álló, tokozott 

berendezés. 
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 A főelosztó tartalmazza a tűzvédelmi főkapcsolót, a fázisvezetékek megszakítóit, a „B” és 

„C” osztályú túlfeszültség levezetőit.  

A főelosztó elhelyezése a főbejáratnál a közlekedőben a jelenlegi helyén van elhelyezve. 

 

A konyhai elosztó szekrénye a fali fülkébe kerül elhelyezésre, süllyesztett típus szekrényekből 

állítjuk össze, amelyekben helyet kaptak a főkapcsolók, az egyes áramkörök védelmi 

készülékei és egy-egy áramvédő kapcsoló.  

A 0,4 KV-os elosztókat ( főelosztó, alelosztók), típus szekrényekből állítjuk össze és az alkal-

mazott kapcsoló és védőkészülékek és ugyanezen gyártó termékei.  

A készülékeken az azonosítást szolgáló  tartós felirati táblával kell  feltüntetni minden esetben. 

Szintén tartós azonosítási jellel kell ellátni az egyes vezetékek végeit és sorkapcsokat.  

A főelosztó és az elelosztók , a mérés, túlfeszültségvédő készülékekkel lesz ellátva.  

Beltéri kapcsoló berendezésben belső kábelezésre –egyéb járulékos tűzvédelem hiányában –

kizárólag lángterjedést fékező, műanyag köpenyű kábeleket kell alkalmazni. 

 A kapcsoló-berendezések vezetékeinek legalább „C” tűzvédelmi osztályba sorolt 

szigetelésűeknek kell lenniük. 

 
7. Gyengeáramú védőcsövezések : 

 
A gyengeáramú rendszerek kiépítését célszerűen szakcéggel kell megoldani. 

 
8. Érintésvédelem : 

 
Az alkalmazott érintésvédelmi mód: NULLÁZÁS (TN-S rendszer) ill. áram-védő kapcsolás.  

Az épületgépészeti berendezések, a fűtő,  és vizes berendezések a fémszerkezetek, 

lámpatestek, stb. ... bekötendők az EPH  - hálózatra.   

Az EPH összekötő a főelosztókban alakítandó ki, mellyel össze kell kötni a fém gépészeti 

csővezetékeket és a beépítésre kerülő nagykiterjedésű fémszerkezeteket.  

Be kell kötni az érintésvédelmi rendszerbe mosogatók, munkaasztalok fémszerkezetét, 

valamint a zuhanytálcát is.  

Az erősáramú elosztóhálózaton kétlépcsős túlfeszültség védelmi rendszert alakítunk ki 

megfelelő túlfeszültség-levezetők elhelyezésével (2(B) és 3(C) fokozat). 

Az érintésvédelem kialakítását, ellenőrzését, dokumentálását a szabványban előírtak szerint el 

kell végezni.  

Az EPH hálózatot az ME-04 115-82 valamint az MSZ 2364 szerint kell elkészíteni.  

Az EPH gerincvezető 1x16 mm2,végeit vezetéksaruval kell ellátni.  

A leágazó EPH vezető  1x6mm2. EPH vezető a helyiségekben bekötendő berendezéseket köti 

össze a leágazó vezetővel.  

Az EPH vezető külön védőcsőbe vezetendő. 

 
9. Villámvédelem : Meglévő villámvédelem bővítésre kerül. 

 

Az épület részleges tetőfelületére a meglévő villámvédelemmel megegyező villámvédelem 

készül. 
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A villámvédelem a 54/2014. (IX. 6.) BM rendelet szerint nem norma szerinti, és így az épület 

besorolásaa 9/2008 ÖTM rendelet szerint történik. 

 

Az épület besorolásaa 9/2008 ÖTM rendelet szerint: 

 
 Rendeltetés szerint                           :      R2 
 Magasság szerint                           :     M2  
 Tető anyaga és szerkezete szerint            :          T3 
 Körítő falak anyaga szerint                     :     K1 
 Felfogó fokozata                  :     V2b 
 Levezető fokozata                  :     L3a 
 Földelés fokozata                 :     F3/r 
 Másodlagos hatásokkal szemben              :           H4                                                                           
 Belső villámvédelem                                  :           B3e 
             Vill. védelem fokozata                 : V2b-L3a-F3/r-B3e 
 Választott vill. véd fokozata    : V2b-L3a-F3/r-B3e 
 Vill. háritó alk. összekötése                : csavaros ill. hegg. 
 

A felfogókhoz bekötendő a tetőn lévő nagyobb kiterjedésű fémszerkezetek ( esőcsatorna és 

fém-kémény, szellőző,stb.) . Villámhárító földelés vizsgálatára mérési helyet kell kialakítani . 

Az elkészült új villámhárítót ellenőrizni kell , hogy megfelel - e a 54/2014. BM Rendelet 

szerinti nem norma szerinti 9/2008 ÖTM rendelet előírásainak.  

A kivitelezés alatt biztosítani kell,és be kell tartatni az előirt munkavédelmi és 

biztonságtechnikai előírásokat .  
 
10. Takaritási és karbantartási utasitás : 

 
Takarítás során a villamos berendezések közelében fokozott figyelemmel kell végezni a mun-

kát. A karbantartást csak szakképzett és kioktatott személyek végezhetik feszültségmentes 

állapotban. Villamos berendezések javítását, karbantartását csak két szakképzett személy 

végezheti. A lámpatestek tisztítását csak feszültségmentes állapotban lehet elvégezni. 

 
11. Általános előirások , munkavédelem : 
 
A felhasznált anyagok csakis az MSZ szabványoknak megfelelő minőségben és kivitelben al-

kalmazhatók . A szerelés folyamán az előirt munkavédelmi , baleset elhárítási szabályok , 

továbbá a tűzvédelmi , egészségügyi hatóságok előírásai alapján a kivitelező a szükséges 

intézkedéseket megtenni köteles és az ebből származó balesetekért és károkért teljes 

felelősséggel tartozik. 

A villamos berendezésen csak szakképzett személy dolgozhat. Minden munka megkezdése 

előtt a dolgozó ismerkedjék meg alaposan a munkahellyel, a munkakörülményekkel és csak 

azután jól átgondolt terv szerint fogjon munkához. Az előírtaknál nagyobb értékű, vagy 

javított /patkolt/ biztosítóbetétet alkalmazni szigorúan TILOS!  
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Csak olyan villamos berendezés üzemeltethető, amelynek érintésvédelme hatásos, és erről 

tanúsítvány van. Az indítást végző dolgozó indítás előtt köteles meggyőződni arról, hogy az 

indítással senkit sem veszélyeztet. Meg kell győződni feszültség alá helyezés előtt a villamos 

berendezések épségéről, biztonságáról. 

A létesítményhez szükséges állványok készítéséhez felhasznált fa,vagy egyéb anyagot a kész 

állványelemek felhasználása, illetve fölállítása előtt meg kell vizsgálni. Csak arra a célra 

rendszeresített anyagot lehet használni. 

A létrák a biztonságos igénybevételnek megfelelő, jó állapotban lévő, elcsúszás és félre-

billenés ellen biztosítottak legyenek. A 2 ágú létrákon a szétcsúszás megakadályozására, az 

igénybevételnek megfelelően méretezett kötőelemet, vagy csuklós szerkezetet kell 

alkalmazni. A létra magassága max.: 5 m lehet. 

A közlekedési utakat, a villamos berendezések kapcsolóit, biztosító tábláit és tokozott 

elosztószekrényeket, a tűzoltó felszereléseket szabadon kell hagyni, még átmenetileg sem 

szabad eltorlaszolni, ill. tárolni, vagy tárolási célra felhasználni. 

Fenti berendezéseknél a szabványokban meghatározott kezelési tereket biztosítani kell.  

A dolgozót csak olyan munkával szabad foglalkoztatni, amelyre az egészséges, biztonságos 

munkavégzés szempontjából szellemileg és fizikailag alkalmas, továbbá az előírt ill. a 

szükséges és munkavédelmi ismereteket elsajátította. 

A létesítmény erősáramú berendezéseinek tervei a vonatkozó szabványok szerint készültek.  

A tervtől eltérni csak indokolt esetben lehet,a beruházó,felelős műszaki vezető,műszaki 

ellenőr és a tervező együttes írásbeli nyilatkozata alapján. 

A kivitelezés során betartandó az 1993 évi XCIII. sz. törvény módosításáról szóló 2007. évi 

CLXI. törvény, az 5/1993/XII 26 számú rendelet, valamint az MSZ 2364, MSZ 595, 

9/2008.(II.22.)ÖTM rendelet,MSZ 447, MSZ 151,MSZ 595, MSZ 13207 , MSZ 485 -ben 

előírtak.  

 
11/1. Bontás: 
 
Villamos berendezésen munkát az 1585.sz. szabvány előírásai szerint szabad vé-gezni, 

általában csak feszültségmentes állapotban. 

Mivel a meglévő berendezések még feszültség alatt állnak, a bontás és felújítás 

megkezdésekor, valamint a további munkák elvégzése idején a feszültségmentesítésre 

vonatkozó előírásokat a szabvány szerint fokozott gonddal kell betartani, a bontást fokozott 

óvatossággal, körültekintéssel kell végezni. A feszültség megállapításához próbalámpát, 

feszültségkémlelőt, voltmérőt kell használni. Tapintással történő észlelés tilos! 

A lekapcsolás helyén "Bekapcsolni tilos!" feliratú táblát kell elhelyezni. / Feszültség alatt 

végzett munkáknál csak a következők végezhetők el: biztosító csere, feszültségmérés, 

szigetelés vizsgálata, védelmi berendezések ellenőrzése, beszabályozása. Ilyen munkákhoz 

szigetelő állást kell készíteni, gumikesztyűt, gumi lábbelit, szigetelt nyelű szerszámokat kell 

használni. 

 
12. Biztonságtechnikai berendezések, mérések: 
 
Villamos berendezésen munkát az MSZ.1585.sz.szabvány előírásai szerint szabad végezni.  
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Általában csak feszültségmentes állapotban végezhető a munka. 

- A feszültség közelében végzett munkáknál legalább eggyel több dolgozónak kell a 

helyszínen lenni, mint ahányan munkát végeznek. 

- Feszültség esetén munkához legalább 2 személyt kell beosztani. 

 
13. Munkavédelmi oktatás:  
 
Minden dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni munkába álláskor. 

Ezt az oktatást az előírt időközönként meg kell ismételni, a balesetvédelmi oktatásról naplót 

kell vezetni. A naplónak tartalmaznia kell az oktatás anyagát és a résztvevők aláírását. 

 
14. Tűzrendészeti előírások: 
 
14.1 Villamos berendezések kezelő személyzetét ki kell oktatni! 

- a tűzveszély jelzésére és jelentésére 

- a tűzoltó készülék használatára 

- a vészkikapcsolás helyes lebonyolítására. 

Minden tűzesetet jelenteni kell a Tűzoltóság és más jogszabályokban meghatározott 

hatóságok felé. 

 

14.2 Bekapcsolás, visszakapcsolás: 

 

Visszakapcsoláson értjük, amikor a hálózatot ismét feszültség alá helyezzük. Ezt a műveletet 

csak akkor szabad elvégezni, ha meggyőződtünk arról, hogy a berendezések hibátlanok és 

kifogástalanok. Villamos berendezésen végzett munka befejeztével a feszültség alá helyezést 

csak az a személy végezheti el, aki a feszültségmentesítést végezte. 

Műszak befejezésével a munkaterületet, ill. az ott lévő villamos berendezést áramtalanítani 

kell. Az áramtalanítást a berendezések és a hozzájuk tartozó hálózatrész leválasztásával kell 

végezni. A leválasztást csak terhelésmentes állapotban szabad végrehajtani. 

 
 

15. A tervezett berendezés kivitelezésének jellegzetes veszélyforrásai: 
 

- Kiásott árok /védőkorlát, tábla, kivilágítás, közlekedés biztosítása/, 

 - Feszültség közelében végzendő munkák   

- Villamos berendezésekkel kapcsolatos  

 - Kábelek összekötése 

 - Gépek, szerszámok alkalmazása, 

-Közművek jelenléte /pontos helymeghatározása, szakfelügyelet/, 

 - Közterület, közlekedés 

 - Villamos mérések 

 

 



KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ  I. ÜTEM                                                                                                                    

 HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE 

MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL  

                                                                                                                                                        2015-12.  

 
 

_____________________________________________________________________________________________________     

                                                                                                                       SZPISÁK JÁNOS 

                            ELEKTROMOS TERVEZŐ 

                                     V-T-12-0045 

             11        Tel:06-20-8244926   

               e-mail: szpisakj@vipmail.hu 

16. Tűzvédelem: 
 
A  szerelést a vonatkozó ELMŰ-ÉMÁSZ Rt. Tűzvédelmi Szabályzata szerint kell a 

kivitelezést végezni. 

 
 
17. Egyéb előírások: 
 
A kivitelezés megkezdése előtt a hálózat üzemeltetőjét és a tervezőt értesíteni kell.  

A kivitelezés során a tervtől való eltérést az üzemeltető és a tervező együttesen hagyhatja 

jóvá.  

Az esetleges eltéréseket a kivitelező az átadási dokumentációban rögzíti. 

Üzembe helyezés előtt a következő méréseket kell elvégezni: 

 - szigetelési ellenállás mérés 

 - földelés szétterjedési ellenállásmérés 

A mérésnél kapott eredményeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

A jegyzőkönyvet az üzembe helyezésnél az üzemeltetőnek át kell adni. 

 
18. Környezetvédelem: 
  
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Rt. Területén  és hálózatain a kivitelezést az ELMŰ-ÉMÁSZ Rt, 

Környezetvédelmi Szabályzata szerint, valamint a vonatkozó országos hatályos 

jogszabályok szerint kell elvégezni,különös tekintettel a veszélyes hulladékokra vonatkozó 

elő-írásokra. 

        
 
2016-01                 Szpisák János  
                             V-T-12-0045 

                   elektromos tervező 

 


