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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
Görbeháza, Aradi út 29., 563 hrsz. Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde bővítése 

sószobával és belső udvar lefedése, villamos kiviteli tervdokumentációjához. 
 

Hivatkozással: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) számú 

Kormányrendelet alapján: 

CSÁSZÁRI ISTVÁN villamos tervező, villamos üzemmérnök 

V-15-0142 Tiszavasvári, Ifjúság u. 1/4. mint villamos tervező a cím szerinti mellékelt 
tervdokumentációban foglalt műszaki tervek kapcsán nyilatkozom, hogy az általam 
tervezett villamos műszaki megoldás megfelel a vontakozó jogszabályoknak és érvényben 
lévő hatályos rendeleteknek, szabályzatoknak, utasításoknak, műszaki előírásoknak, 
tűzrendészeti követelményeknek, az országos (MSZ) és ágazati (szakmai) szabványoknak. 
Továbbá a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel érvénybe léptetett Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat, ill.a TvMI 7.2:2016.07.01. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, létesítményre 
vonatkozó előírásainak. 
 

 

A tárgyi tervdokumentáció tartalma a létesítmény tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó 
munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, egyéb hatósági, egészségvédelmi és 
környezetvédelmi előírások betartásával, valamint a beruházóval történt egyeztetés alapján 
készült s az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi, 
környezetvédelmi előírásoknak, továbbá az illetékes szakhatósági előírásoknak megfelel, - 
s azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 
 
Jelen kiviteli tervdokumentáció a fenti cím alatti épület villamos szerelési munkáit 
tartalmazza. 
A betervezett villamos termékek magyarországi engedéllyel rendelkeznek. 
 
 
 
Tiszavasvári, 2017. 11. 22.    

        
 ---------------------------------- 

 Császári István 
 villamos tervező 

V-15-0142 
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Műszaki leírás 

Görbeháza, Aradi út 29., 563 hrsz. Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde bővítése 

sószobával és belső udvar lefedése, villamos kiviteli tervdokumentációjához. 

 
1., A munka tárgya: 
A tárgyi ingatlanon a meglévő épület egyik szárnya só szobával, WC-vel és váró 
helyiséggel bővül, mintegy 55 m2-el. Ennek a bővítésnek a világítási és dugaszoló aljak 
kialakítását tartalmazza a tervdokumentáció. A só szobában a gyerekek részére játék és 
egyéb foglalkozást fognak tartani.  A belső udvar egy része lefedésre kerül átlátszó 
polikarbonáttal, de az villamos fogyasztókat nem fog tartalmazni. 
 
2., Egyeztetések: 
Az adatszolgáltatást a Megrendelő, illetve a szakági tervek adták.  
 
3., Vonatkozó szabványok, előírások: 
MSZ 1585-2016 Erősáramú üzemi szabályzat. 
MSZ HD 60364 Szabvány sorozat  
MSZ 13207-2000 Erősáramú kábelvonalak 0,6/1 kV-tól 40/69 kV-ig terjedő 
 névleges feszültségre. A kábelek fektetése. 
MSZ EN 60439 Szabvány sorozat (Kisfeszültségű elosztók) 
MSZ HD 60364-6:2007  Első felülvizsgálat 
54/2014. (XII. 5.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat  
3/2002 sz. SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek  minimális szintjéről 
1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 
MSZ EN 12464-1/2003    Munkahelyi világítás 
 
4., Villamosenergia-ellátás: 
Az ingatlan rendelkezik villamos energia ellátással.  
3x40A „minden napszaki” névleges áramú, szigetelt légvezetékes csatlakozással ágazik le 
a közcélú 0,4 kV-os  vezetékhálózatról. 
A meglévő mérőhely tipizált fogyasztás mérőhely, mely az épület utca felőli falába 
süllyesztve van telepítve.  
 
Üzemi feszültség: 3P+N+PE 400/230 V 50 Hz 
Rendelkezésre álló minden napszaki teljesítmény: 27,7 kVA (3x40 A)  
Az épületen napelemes kiserőmű is telepítve van. 
 
A bővítésre 230V egy fázissal és max 1 kVA-rel számoltunk. 
 
Mivel a bővítés mértéke elenyésző, így a meglévő hálózat bővítésével nem kell számolni.  
 
Mivel a bővítmény új tűzszakasz ként kerül kiépítésre, ezért a meglévő E0 elosztó tartalék helyére 
1 db C60N 1P 20A es kismegszakítót kell beépíteni a bővítmény részen felszerelt kiselosztó 
megtáplálásához. A kettő közzé a tetőtérben Mű-II 25 bilincselt védőcsőben vezetett NYY-J 3x4 
mm2 kábelt kell lefektetni. 
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Érintésvédelem: Nullázás (TN rendszer) EPH hálózattal és 30 mA-es áramvédő 
kapcsolóval kiegészítve  az MSZ HD 60364  számú szabvány előírásainak megfelelően. Az 
egyenpotenciálra hozó hálózatba be kell kötni a helyhez kötött villamos szerkezetek 
testével egyidejűleg érinthető kiterjedt fémszerkezeteket, ezért EPH hálózat kiépítése  
szükséges. (Mkh 6 z/s) 
 
5., A munka leírása: 
Világítás: 
Az általános világítás mennyezetre, ill. falra szerelt lámpatestekkel történik. A betervezett 
lámpatestekbe a helyiség funkciójának , igényének megfelelő teljesítményű fénycső ill. 
kompakt fénycsöves lámpatest lett betervezve. A lámpatestek esztétikai és igényességi 
kiválasztása a kivitelezés során a megrendelővel történő egyeztetéssel történjen, a 
világítási szintek megtartásával! 
A tervben kiírt lámpatestek a rendeletekben és a szabványokban előírt megvilágítási szintet 
biztosítják, tömítettségük a helyiségek jellegének megfelelő.  
 
Megvilágítási szintek: 

- só szoba: 250 lx 
- váró: 200 lx 
- WC: 100 lx 

 
Kapcsolók, dugalj hálózat: 
Minden kapcsoló és dugalj süllyesztett, egységesen 1,35 m-rel a padló síkja felett 
elhelyezve. 
Valamennyi dugaszoló aljzat földelt kivitelű. Ahol több kapcsoló, dugalj kerül egy helyen 
beépítésre, ott ezeket vízszintesen soroltan kell elhelyezni.  
A kapcsolók és dugaljak helyei változhatnak a Megrendelő kérésének megfelelően, melyet a 
kivitelezés során figyelembe kell venni! 
 
Vezetékhálózat, szerelés: 
A helyiségekben az áramköri vezeték falba süllyesztett Mü III. csőbe húzott M-Cu 1 kV 
illetve NYM-J vezeték. 
A tetőtérben Mü-II 25 védőcsőben NYY-J 3x25mm2 kábel lesz vezetve az új E7 elosztó 
részére. Az új rész falán (tűzszakasz határ) Würt (vagy egyéb más) tűzgátló falátvezetéssel 
kell a kábelt ellátni. 
 
Elosztó berendezés: 
A bővítmény részére egy új elosztót kerül telepítésre. E7 jelű, 8 modulos süllyesztett 
kiselosztó a váróba falába.  
 Ebben az elosztó berendezésben kerülnek elhelyezésre a világítási és erőátviteli 
(dugaszoló aljzat) fogyasztóinak védelmi készülékei.  
 
A  hálózat áramkörére 30mA-es áramvédőkapcsoló kerül beépítésre. Az elosztóba modul 
rendszerű védelmi készülékek lesznek szerelve. 
A villamos berendezések elhelyezése és kiképzése olyan, hogy csak a berendezés 
kezeléséhez tartozó részek hozzáférhetők nem szakképzett személyek részére.  
 
Az E0 főelosztóban az E7 elosztó betáplálására 1 db 1P B25A-es kismegszakítót kell 
beépíteni. 
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Gyengeáramú hálózat: 
A bővítményben semmilyen gyengeáramú hálózat nem lesz kialakítva. 
 
Villámvédelem: 
Jelenleg a meglévő „nagy” óvoda-bölcsőde épületen nincs sem külső sem pedig belső 
villámvédelemi berendezés kialakítva. A „régi” villámvédelmi szabványok (MSZ 274 
illetve később -2002-től az OTSZ-ek) majd 2011-től pedig az új OTSZ szerint is szükséges 
a villámvédelmi intézkedések megtétele. 
Mivel a kis bővítmény villámvédelme nem valósítható meg a meglévő nagy épület 
villámvédelmének a bővítésével –mivel a meglévőn sincs- ezért javaslom , a teljes épületre 
a norma szerinti villámvédelem kialakítását. 
Azonban jelen terv készítésének nem tárgya az új villámvédelmi berendezés kiépítése, a 
Megrendelőtől megbízás sem áll rendelkezésre. 
A fentiek miatt a villámvédelmi intézkedéseket külön tervdokumentáció tartalmazza majd. 
 
6., Tűzvédelmi fejezet: 

A szerelt berendezések a környezetnek megfelelő védettségűek, üzemelés közben 

tűzveszélyt nem okoznak. 
A munkavégzésre a 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelettel Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
előírásai az irányadók. 

A Kivitelező a munkavégzés során köteles betartani és dolgozóival betartatni a saját, 

vállalati és a kivitelezés munkaterületére vonatkozó tűzvédelmi szabályzatban a 

kivitelezési tevékenységre előírt tűzvédelmi rendelkezéseket és követelményeket. 

Az épület tűzvédelmi lekapcsolása a fogyasztásmérő szekrényen –meglévő E0 j. elosztó- 

elhelyezett áramszolgáltatói kismegszakítókkal illetve a homlokoldali tokozaton lévő 

tűzvédelmi főkapcsolóval biztosított. A tűzvédelmi főkapcsoló teljes épületet -a régi és az 

új tűzszakaszt- is lekapcsolja egyszerre. Azonban az épületben napelemes kiserőmű van 

telepítve. A tetőre napelemek vannak szerelve. Ez korábbi beruházásban valósult meg. A 

tűzvédelmi főkapcsolónál a figyelem felhívó feliratozás megtalálható. 
         
7., Munkavédelmi fejezet: 

- A villamos szereléseket kizárólag feszültségmentes állapotban szabad végezni. 

- Szereléskor a vonatkozó balesetvédelmi és biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. 

- A kivitelező a munkák végzése során maradéktalanul érvényesíteni köteles a saját 

vállalati munkavédelmi szabályzatban a kivitelezési tevékenységre előírt munkavédelmi 

rendelkezéseket és követelményeket. Köteles továbbá betartani a Megrendelő kivitelezési 

területre vonatkozó munkavédelmi előírásait is. 

- Kivitelező a munka befejezése után a létesítményre (szerelési munkára) vonatkozó 

munkavédelmi követelmények kielégítését írásos nyilatkozatban, illetve az egyéb 

jogszabályokban előírt okmányokkal köteles igazolni. 
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8., Környezetvédelem: 

A munkák során veszélyes hulladék nem keletkezik. A keletkező kábel, fém, 

kábelszigetelés hulladékokat össze kell gyűjteni és annak elszállításáról, megfelelő 

elhelyezéséről a Kivitelezőnek gondoskodnia kell. 

 
Tiszavasvári, 2017. 11. 22. 
 

           
    Császári István 
    villamos tervező 
    V-15-0142 


