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É P Ü L E T V I L L AM O S S ÁG I  S Z AK Á G I  

T E R V E Z Ő I  N Y I L A T K O Z AT  
(191/2009 (IX.15.) kormányrendeletnek megfelelően) 

 
 

Tervezett építési tevékenység adatai: 

– 5630 Békés, Dánfok (Hrsz.: 6929/5) 

– „TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 
épületvillamossági szakági munkái 

A környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítés: (Építészeti tervdok. alapján) 

– A tervezés tárgyául szolgáló telek alapterülete:……………. m2 

– Az ingatlan sem Országos sem Helyi Műemléki Védelem alatt nem áll. 

Tervezői adatok és a dokumentáció megnevezése: 

– Tervező: Nyeste István villamosmérnök, teljes jogú tervező 

– Lakcím: 5630 Békés, Drága utca 18. 

– Jogosultsági szám: V-Vn/04-223-2001 

– Dokumentáció megnevezése: Épületvillamossági szakági kivitelezési tervdokumentáció 

Alulírott Nyeste István villamosmérnök, felelős tervező az építőipari kivitelezési tevékenységről, az 
építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 9.§ 
(5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy: 

– Az általam tervezett épületvillamossági műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó 
jogszabályoknak, az Étv. 31. § (1) - (2) és (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek, az 
országos építési követelményeknek és eseti hatósági, környezetvédelmi, munkavédelmi és 
biztonságtechnikai előírásoknak. 

– A vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem vált szükségessé. 

– Az épületvillamossági szakági kivitelezési terveket a jóváhagyott építési engedélyezési terveknek, 
valamint az építészeti kiviteli terveknek megfelelően, azzal összhangban készítettem el, melyet az 
Építész tervező bocsátott rendelkezésemre. 

– A tervezett létesítmény sem Országos sem Helyi Műemléki Védelem alatt nem áll, ezért nem vált 
szükségessé örökségvédelmi engedélyeztetési eljárás lefolytatása. 

– A betervezett villamos szerelési anyagok, termékek, berendezések és gyártmányok Magyarországon 
forgalomba hozott, minőségtanúsítással (ÉMI, MEEI) rendelkező termékek, melyek jóváhagyott 
műszaki specifikációval rendelkeznek. 

– A kiviteli terveket a megrendelő által kért műszaki és mennyiségi tartalommal készítettem el. A kiviteli 
dokumentációból csak a villamos szakági munkarész tervezésére kaptam megbízást, ezért az általam 
készített tervdokumentáció csak ezen munkarészt tartalmazza. 

– A tárgyi dokumentáció elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem. 
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Épületvillamossági szakági 

tervező 
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a 
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1./ Általános ismertetés: 

1.1 Építészeti kialakítás, kiindulási alapadatok: 

A cím szerinti tervezett létesítmény bővítése jelen dokumentáció építész 
tervlapjainak megfelelő telepítésben és funkcionális kialakításban fog megvalósulni. 
A létesítmény pontos leírását és programját az építész tervfejezet tartalmazza, jelen 
munkarész csak a villamos hálózatok meghatározásával foglalkozik kiviteli terv 
szinten. A tervezési területen jelenleg is található egy strand, mely a tervezési 
programnak megfelelően kiegészül látványelemekkel (hullámszörf medence, mobil 
színpad és rendezvénysátor stb.) és infrastrukturális létesítményekkel (parkoló, 
járda, be- és kiléptető rendszer, wifi hálózat, öntözőrendszer stb.). 

A kiviteli dokumentációban a méretlen és a mért oldali csatlakozással, a tervezett 
létesítmények villamos energia ellátásával, a telken belüli teljes villamos installációs 
(világítási, csatlakozó aljzat, erőátviteli és gépészeti áramkörök) hálózatokkal, a 
gyengeáramú hálózatokkal, valamint az érintésvédelmi hálózattal foglalkozunk. 

Alapadatként a Beruházó és a Generáltervező által meghatározott műszaki 
színvonalat és követelményszint anyagot, valamint az épületgépészeti 
adatszolgáltatásban szereplő alapadatokat vettük figyelembe. 

A kiinduló csatlakozási pont mint tervezési határ a telken tervezett új elszámolási 
fogyasztás-mérőhelytől induló kisfeszültségű mért oldali csatlakozó vezetékhálózat 
tervezett elszámolási fogyasztásmérő szekrény felöli végpontja. 

A pontos telepítést és az épületek és épületrészek egymáshoz történő 
csatlakozását a tervdokumentáció építészeti tervlapjai tartalmazzák. 
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1.2 Jelleg, besorolás: 

A tervben szereplő villamos berendezések környezetének tűzrendészeti 
szempontból mértékadó kockázati osztálya: 

  NAK kockázati osztályú. 

Az egyes létesítmények a vonatkozó szabványelőírások (MSZ 2364, MSZ HD 
60364) szerinti besorolását a tervlapok tartalmazzák. Ennek megfelelően a jelleg, a 
besorolás, valamint a villamos berendezések fajtája és rendeltetése alapján a terv 
kidolgozása során az: 

 
MSZ 447:2009. Villamos hálózatra kapcsolás 
MSZ 1585:2016   Villamos berendezések üzemeltetése 
MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek 
 létesítése 
MSZ EN 12464-1:2012 Fény és világítás. Munkahelyi világítás 
MSZ 13207:2000 Erősáramú kábel fektetése 
MSZ EN 50164 Villámvédelmi berendezés elemei (LPC) 
MSZ EN 50172:2005 Biztonsági világítási berendezések 
MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések 4-

41. rész: Biztonság. Áramütés elleni 
védelem 

MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések 5-
54. rész: Földelő-berendezések, 
védővezetők és védő egyenpotenciálra 
hozó vezetők 

MSZ HD 60364-7-701:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések 7-
701. rész: Különleges helyiségek vagy 
helyekre vonatkozó követelmények. 
fürdőkáddal vagy zuhannyal kiválasztása 
és szerelése 

MSZ EN 62305 Villámvédelem 
villamos szabványok, valamint a 

— TvMI 7.2:2016.07.01. – Villamos berendezések, villámvédelem 

— TvMI 12.1:2016.07.15. – Felülvizsgálat és karbantartás 

— 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói 
berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben 
működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről (VMBSZ) 

— 54/2014. (XII. 5.) BM. számú rendelettel kiadott OTSZ (Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat), valamint a 

— 20/1997.(XII.19.) sz. rendelettel módosított 5/1993.(XII.26.) MÜM számú 
rendeletek vonatkozó előírásait vettük alapul. 
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2. Állapot leírás, bontás: 

2.1 Általános leírás: 

A cím szerinti létesítmény jelenleg meglévő, üzemelő létesítmény, ahol a 
meglévő elektromos hálózat jelentősen elavult, a meglévő berendezések 
elöregedtek, további üzemeltetésük, felújításuk, bővítésük nem javasolt. 

2.2 Villamos energia ellátás: 

Földkábeles hálózat a meglévő Ifjúsági tábor hálózatáról leágaztatva egy 
csatlakozási ponttal. 

A jelenlegi elszámolási fogyasztás-mérőhely és főelosztó berendezés, valamint a 
tűzvédelmi főkapcsoló a tábor területén található. A jelenleg rendelkezésre álló 
csatlakozási érték nem teszi lehetővé a tervezett új fogyasztók csatlakoztatását a 
meglévő hálózathoz. 

2.3 Létesítmény fő és alelosztóberendezései: 

A meglévő elszámolási mérőhely a tábor területén kívül, attól két utcányi 
távolságban a meglévő 20/0,4 kV-os OTR állomás mellett található. Bővítése nem 
javasolt. 

A meglévő főelosztó-berendezés a meglévő központi épület előtt, szabadtéren 
található és tartalmazza a tábor területén lévő külső térvilágítás, valamint az 
alelosztó-berendezések áramköreit, olvadóbiztosítós, illetve kismegszakítós 
védelemmel. A meglévő alelosztó-berendezések elöregedet TITÁSZ rendszerű lepke 
szekrények. Az elosztó-berendezésekben csak részben vannak különválasztva a 
világítási és az erőátviteli áramkörök. Bővítése nem javasolt. 

2.4 Vezetékhálózat: 

Fővezetékek és az alelosztó-berendezésektől induló áramköri vezetékhálózat 
MBAL és SZAMKAM típusú kábelhálózatok, részben földbe fektetve, részben 
levegőben feszítetten elhelyezve. Bővítése nem javasolt. 

2.5 Lámpatestek: 

A tervezési területen található meglévő térvilágítási lámpatestek jelentősen 
elavult, a meglévő berendezések elöregedtek, hiányos burkolatuk, burájuk, további 
üzemeltetésük, felújításuk, bővítésük nem javasolt 

2.6 Gyengeáramú hálózatok: 

A Beruházói adatszolgáltatás alapján a jelenlegi internet csatlakozási pont a 
porta épületben áll rendelkezésre. 

2.7 Villámvédelmi hálózatok: 

A meglévő épületek jelenleg is rendelkeznek szabványos, nem norma szerinti 
villámvédelmi hálózattal, mely változtatás nélkül megmarad. 

2.8 Bontási munkák: 

Az bontási és átalakítási munkák megkezdése előtt el kell végezni az MSZ 1585 
sz. szabvány szerinti feszültségmentesítést, rövidrezárást, valamint a 
feszültségmentes állapot ellenőrzését. 

A Ge-1. sz. tervlapon feltüntetett pontokon a meglévő elektromos hálózatot 
(parkoló térvilágítás, meglévő öltöző épület betáplálás, strand térvilágítás stb.) és a 
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lámpatesteket el kell bontani. A bontási munkavégzéshez szükségessé váló 
feszültségmentesítéseket az Üzemeltetőtől írásban kell kérni. 

Az üzemen kívül helyezett berendezések túláramvédelmi készülékeit kikapcsolt 
állapotban le kell plombálni, és „ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZVE” felirattal kell ellátni. 

Földkábeles munka esetén a 200 kg-nál nagyobb tömegű kábeldob 
szállítóeszközről való levételéhez darut kell biztosítani. A daru emelési körzetén belül 
az emelés időtartama alatt tilos tartózkodni! Szigorúan tilos a darus gépkocsival 
olyan munkát végezni, mely teljesítőképességének határát meghaladja! A kábeldob 
munkaterületen történő tárolása során azt besüppedés ellen védeni és elgördülés 
ellen biztosítani kell. A kábelt közvetlen napsütés hatásától óvni kell, a kábelvégeket 
nedvesség behatolása ellen le kell zárni. 

Kábelárok ásás során figyelembe kell venni, hogy a fektetési mélység 
zöldsávban 0,7m. A kiásott nyomvonal által érintett átjárók előtt híddeszkával 
biztonságos átjárókat kell készíteni.  

A kábel visszabontás területét a gyalogos és járműközlekedés biztonsága 
érdekében védőkorlátokkal el kell zárni, illetve az elzárt terület határait alkalmas 
módon elhelyezett jelzőtáblákkal, szürkülettől virradatig jelzőlámpákkal is meg kell 
jelölni. Ha a kábelárok 0,7 m-nél melyebb, az előírások szerint az átjárókhoz korlátot 
is kell készíteni. 

A kábelek bontásának irányítását az MSZ 13207-2000 szabványt ismerő 
személyek végezhetik. Erről az irányításra megbízást adónak meg kell győződnie és 
a megbízás kiadásakor ezt írásban, rögzíteni kell. 

A kábelek bontását az MVM által jóváhagyott technológiai szerelési utasítások 
alapján kell elvégezni. A 0,6/1 kV-os földkábel bontását Kábelszerelő I. tanfolyam 
anyagiból eredményesen vizsgát tett szerelők végezhetik. 

A bontási munkák elvégzése után a kábelárkok betemetésekor a megelőző 
állapot helyreállítására kell törekedni. 

Hivatkozás: 1993. évi XCII. törvény és végrehajtási rendeletei 
A földkábel bontása után a kábelárok betemetése előtt a beruházó képviselőjét a 

helyszínre meg kell hívni és ezt a tényt az építési naplóban rögzíteni kell.  
A bontott kábel nyomvonalról megvalósulási térképet kell készíteni nyíltárkos 

geodéziai felmérés formájában és az így készült dokumentációt a beruházónak át 
kell adni. 

A kábeleket, a Ge-1. sz. tervlapon jelzett helyeken, óvatos kézi földmunka 
alkalmazásával fel kell tárni és el kell vágni. Az üzemen kívül helyezendő kábelek 
mindkét végét rövidre zárva le kell földelni és RAYCHEM típusú szabadtéri 
melegzsugoros kábelvégsapkával le kell zárni, és a munkagödörben el kell fektetni.  

 
2. Villamos energiaellátás: 

2.1 Méretlen csatlakozás, elszámolási fogyasztásmérés, teljesítmény igény: 

A tervezett létesítmény jelenleg az Ifjúsági Tábor villamos energia rendszeréről 
van ellátva villamos energiával. A tervezett létesítmény villamos energia ellátása 
jelenleg 0,4kV-os földkábel hálózaton keresztül van megoldva, mely elbontásra kerül 
és új nagyfogyasztói földkábeles méretlen csatlakozás kerül kialakításra. 

A tervezett létesítmény az NKM Áramszolgáltató Zrt. által üzemeltetett közcélú 
hálózatról lesz ellátva továbbra is villamos energiával. A közcélú hálózathoz történő 
új méretlen oldali csatlakozást az NKM Áramszolgáltató Zrt. által meghatározott 
módon kell kialakítani, melynek tervezését és kivitelezését az NKM Áramszolgáltató 
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Zrt.-től kell megrendelni. A tervezett létesítmény új villamos energia ellátása 0,4kV-os 
földkábel hálózaton keresztül lesz megoldva az NKM Áramszolgáltató Zrt. által 
meghatározott csatlakozási ponttól. 

Az új méretlen oldali földkábel-hálózatot a tervezett új elszámolási fogyasztás-
mérőhelyben kell fogadni, melyet az NKM Áramszolgáltató Zrt. Méréstechnikai 
irányterveinek megfelelő kialakításban a telekhatáron, a telek dél-nyugati oldalán, 
kerítés vonalban kell elhelyezni. A mért oldali fővezetéket (normál üzem) a tervezett 
fogyasztásmérő szekrényből kell indítani és a Ge-2. sz. tervlap szerint telepítésre 
kerülő K1 jelű kábelhasító-elosztószekrényben kell fogadni. 

A tervezett új elszámolási fogyasztásmérő szekrényben kerül elhelyezésre a 
létesítmény tűzeseti főkapcsolója. 

Az épületeken kívüli erőátviteli gerincvezeték áramkörök földárokban 
elhelyezésre kerülő védőcsövekbe húzott SZAMKAM típusú földkábelekkel, illetve 
NYY-J jelű kábelszerű vezetékekkel fog történni. 

A névleges beépített teljesítményigény adatok a rendelkezésre álló 
alapadatoknak megfelelően a várható számított egyidejű energiaigény, illetve ez 
alapján a várható névleges egyidejű csatlakozási teljesítményigény adatok az 
előzőeknek megfelelően az új csatlakozási ponton: 

Beépített telj. Egyidejű telj. 
- Minden napszak: 

Térvilágítás:     0,8 kW     0,8 kW 
Erőátvitel: 150,0 kW 120,0 kW 
Gy.áramú rendsz.:     5,0 kW     5,0 kW 
Épületgépészet:     2,0 kW     2,0 kW 

 Medence   67,0 kW   67,0 kW 
Összesen: 224,8 kW 194,8 kW 

Az előző adatoknak megfelelően a tervezett létesítmény egyidejű teljesítmény 
igénye normál hálózati oldalon: 

Minden napszakban: 218 kVA (3x315 A) 

A közölt teljesítményérték a világítási és általános célú csatlakozó aljzat 
áramkörökön túlmenően magában foglalja a tervezett és a beépítésre kerülő 
gépészeti berendezések, hullámszörf medence technológia, a mobil színpad és a 
rendezvénysátor, továbbá a térvilágítás energiaigényét. 

A tervezett létesítmény villamos hálózatának méretezéséhez, az üzemszerű és 
tartalék táppontok kapacitásának megválasztásához a fent meghatározott 
teljesítményértékek lettek figyelembe véve. 

2.2 Elszámolási fogyasztásmérés: 

A tervezett új elszámolási fogyasztásmérő helyet az NKM Áramszolgáltató Zrt. 
csatlakozási és méréstechnikai irányelveit figyelembe véve kell kialakítani. 

A tervezett nagyfogyasztói mérőhely PVT-K-L 400S-NY (CSATÁRI PLAST) 
gyártmányú, mely IP 44 védettségű és földbe ásható lábazattal rendelkezik. A teljes 
fogyasztásmérő-szekrény 2db önálló szekrényből kerül összeállításra gyárilag. Az 1. 
sz. szekrényben (áramszolgáltatói mező) a méretlen oldali csatlakozás kerül 
kialakításra plombálható rögzítő csavarokkal ellátott szerelőlapon elhelyezett NH-2 
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méretű olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolóval, illetve ebben a szekrényben 
kerülnek telepítésre a tervezett 400/5A mérőváltók is. A 2. sz. szekrényben 
(fogyasztói mező) a mért oldali elmenő csatlakozás kerül kialakításra szerelőlapon 
elhelyezett In=400A névleges áramerősségű tűzeseti leválasztó főkapcsolóval. A 2. 
sz. szekrényben az áramszolgáltatói tájékoztatóban előírt módón gyári kialakítású 
szerelőlap kerül elhelyezésre, 90°-nál nagyobb mértékű kifordíthatóságot biztosító 
kivető csuklópánton rögzítve, plombálható rögzítő csavarokkal. Erre a szerelőlapra 
kerül elhelyezésre az elszámolási mérő, a mérő-sorkapocs szerelvények és a 
tervezett távleolvasás biztosíthatósága miatt telepítendő GSM modem. A 
mérőberendezés és kiszolgáló szerelvényeinek előkábelezését a jelenleg hatályos 
méréstechnikai irányelveknek megfelelően a szerelőlap mögött kell elhelyezni és 
méretük a terv szerintire kell választani. A szekrénymodulok szellőzése gravitációs 
módon megoldott. A szekrények anyagának színe: szürke. 

A tervezett fogyasztásmérő szekrény felépítése a Ge-4. sz. terven látható. 

A telepítésre kerülő GSM modem részére a szekrény oldalán el kell helyezni egy 
61980 CB típusú antenna tartót, melytől a modemig egy Ø16mm méretű GEWISS 
DIFLEX típusú védőcsövet is ki kell építeni az antenna gyári tartozék kábele részére, 
a szekrény oldalfalán tömszelencés kábelátvezetéssel. 

2.2 K1-3 jelű kábelhasító-elosztóberendezések: 

A tervezett mért oldali kábelhasító-elosztószekrények a kerítés közelében, földbe 
ásható lábazaton elhelyezve lesznek kialakítva. A tervezett mért oldali kisfeszültségű 
földkábelt a tervezett K1-3 jelű kábelhasító szekrényben kell fogadni. A kábelhasító 
szekrényekből kell megtáplálni a tervezett hullámszörf medence vízgépészeti 
technológiai elosztó-berendezését, a tervezett mobil színpad és rendezvénysátor 
telepítéskor elhelyezendő ideiglenes elosztó-berendezéseit, a tervezett 
gyengeáramú hálózatok aktív eszközeit és meglévő öltöző épület elosztó 
berendezését.  

A K1-3 jelű kábelfogadó szekrény felépítését a Ge-5-7. sz. tervlapok 
tartalmazzák. 

A mért oldali fővezetékek nyomvonalát, valamint a tervezett kábelfogadó- 
csatlakozó szekrények telepítési helyeit és a területen található közművek 
nyomvonalát a Ge-2. sz. rajz tartalmazza. A terven csak a fővezetékek által érintett 
és a rendelkezésre álló közművek nyomvonala lett feltüntetve. Amennyiben a 
kábelfogadó-csatlakozó szekrények telepítési munkái közben olyan körülmény merül 
fel, mely nem teszi lehetővé a szekrény terv szerinti helyen történő telepítését, úgy a 
kivitelező a tervezőt köteles haladéktalanul értesíteni és helyszíni szemlét kérni. 

A szekrények kialakításánál névleges adatként (In) a tervezett energia igényt 
vesszük figyelembe, míg zárlati paraméterek esetén a szükséges számítások és az 
NKM Áramszolgáltató Zrt. által szolgáltatott adatok határozzák meg a beépítendő 
szerelvények és berendezések zárlati szilárdságát. 

 
3. Installációs villanyszerelés: 

3.1 Mesterséges világítás: 

Az útépítési terv alapján, a pormentesített szilárd burkolattal ellátott gyalogos 
közlekedő út és parkoló megvilágítandó felületein az MSZ EN 13201-3:2004 
szabvány ajánlásai alapján D1, D2 világítási helyzetet alapul véve (Fő úthasználók – 
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Gyalogosok, gépjárművek Jellemző sebesség - >5-30 km/h, egyéb úthasználók 
nincsenek) CE4 világítási osztályú (Bűnügyi veszélyeztetés – normális, Arcfelismerés 
– szükséges, Gyalogos forgalom sűrűsége – normális, Környezet világossága - 
közepes) világítás (Em>10,0lux) létesül. ). 

A parkoló szabványos világítási paraméterek biztosítására 6,0m 
fénypontmagasságú, a járdaburkolat mellett pedig 4m fénypontmagasságú 
lámpahelyek kerülnek tervezésre. PHILIPS gyártmányú, LED fényforrású 
lámpatestek és feketére festett acél kivitelű oszlopok (RAL9005 selyemfényű) 
kerülnek elhelyezésre. A lámpahelyek a Ge-2. sz. nyomvonalrajz szerint kiosztásban 
kerülnek elhelyezésre. 

Az alapozásban, a térvilágítási kábelek részére, Univolt Ø63 FXKV típusú 
védőcsövet kell előre elhelyezni. 

A tervezett 21db oszlophely villamos energia ellátása a tervezett K2-3 jelű 
szekrényekből történik három, illetve négyvezetékes földkábeles hálózaton keresztül. 

A T1-T2 jelű lámpatestek részére, a Ge-2. sz. terven jelölt, K-2 jelzésű 
szekrénytől új, NYCWY 3x6mm2 típusú térvilágítási kábelt kell földárokban 
elhelyezni. A T3-T21 jelű lámpatestek részére, a Ge-2. sz. terven jelölt, K-3 jelzésű 
szekrénytől új, NYCWY 4x10mm2 típusú térvilágítási kábelt kell földárokban 
elhelyezni. A tervezett térvilágítási kábelt a teljes nyomvonalon Univolt Ø63 FXKV 
típusú védőcsőbe kell húzni. A kábelek fektetése során műanyag kábel fedőlapot kell 
alkalmazni. A telepítés során óvatos kézi munkával kell végezni a kábelárkok 
kialakítását a sűrű közművesítés miatt. Közműkeresztezéskor különös figyelemmel 
kell eljárni! 

A tervezett térvilágítási oszlopokban egykarú lámpánál GURO EKM 1261 
(91081) típusú, 1 áramkörös szerelvénylapokat kell beszerelni 4A-es biztosító 
betétetek alkalmazásával. A két lámpafejes oszlopokba 1db GURO EKM 1261 
(91530) típusú két áramkörös szerelvénylapot kell beépíteni. A kandeláberekbe 
lámpatestek áram- és érintésvédelmi bekötését NYY-J 3x2,5mm² zsinórvezető 
alkalmazásával kell kiépíteni. A tervezett helyeken rúdföldelő telepítésével végponti 
és köztes földelőhely kerül kialakításra,   Rf<5ohm. 

A munkaárkok betemetése előtt vízzáró kútgyűrű purhabbal ki kell nyomni a 
védőcsövek végeit. 

3.2 Csatlakozó aljzat és erőátviteli hálózatok: 

Erőátviteli csatlakozás lesz biztosítva a medence vízgépészeti elosztó-
berendezése, vezérlőszekrénye részére, továbbá a gyengeáramú rendszerek (WIFI, 
beléptető rendszer) RACK szekrényekben elhelyezendő aktív eszközei részére. 

A meglévő porta épületben és a meglévő öltöző épületben telepítésre kerülő 
RACK szekrények részére az épület meglévő installációs hálózatáról kell kiépíteni a 
csatlakozásokat. 

3.3 Épületgépészeti berendezések: 

Csatlakozást biztosítunk a tervezett épületgépészeti berendezések és 
automatikák (öntöző szivattyú nyomás vezérlés és hőfokvédelem, medence fűtési 
szivattyú hőigény vezérlés, stb.) részére csatlakozó helyi leválasztó kapcsolón 
keresztül fix bekötéssel. A tervezett medence technológiai melegvíz fűtési keringtető 
szivattyú részére az épület meglévő installációs hálózatáról kell kiépíteni a 
csatlakozásokat és a medence gépészeti vezérlő szekrénytől csak a hőigény jelet 
kell biztosítani, mely a szivattyú indítását és megállítását vezérli. 
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3.4 Szerelési előírások: 

3.4.1 Épületen kívüli kábelhálózatok (Kábelek fektetése, szerelése és jelölése): 

A bontási munkák megkezdése előtt el kell végezni az MSZ 1585:2009 sz. 
szabvány szerinti feszültség mentesítést, rövídrezárást, valamint a feszültségmentes 
állapot ellenőrzését. 

A nyomvonal által érintett létesítményeket üzemben tartó vállalatokat a munka 
megkezdése előtt értesíteni kell a kivitelezés tervezett időpontjáról és várható 
időtartamáról, továbbá a munka megkezdése előtt a település Polgármesteri 
Hivatalától meg kell kérni a munkához tartozó, az előírásoknak megfelelően a terület 
felhasználási és bontási engedélyt. 

A közmű keresztezések térségében csak óvatos kézi földmunka alkalmazható! 

Földkábeles munka esetén a 200 kg-nál nagyobb tömegű kábeldob 
szállítóeszközről való levételéhez darut kell biztosítani. A daru emelési körzetén belül 
az emelés időtartama alatt ti1os tartózkodni! Szigorúan tilos a darus gépkocsival 
olyan munkát végezni, mely teljesítőképességének határát meghaladja! A kábeldob 
munkaterületen történő tárolása során azt besüppedés ellen védeni és elgördülés 
ellen biztosítani kell. A kábelt közvetlen napsütés hatásától óvni kell, a kábelvégeket 
nedvesség behatolása ellen le kell zárni. 

Kábelárok ásás során figyelembe kell venni, hogy a fektetési mélység 
zöldsávban 0,7 m. Közművek felülkeresztezése csak ezen értek betarthatósága 
eseten megengedett. A kiásott nyomvonal által érintett házak előtt híddeszkával 
biztonságos bejárókat kell készíteni. A kábelfektetés területét a gyalogos és 
járműközlekedés biztonsága érdekében védőkorlátokkal el kell zárni, illetve az elzárt 
terület határait alkalmas módon e1helyezett jelzőtáblákkal, szürkülettől virradatig 
jelzőlámpákkal is meg kell jelölni. Ha a kábelárok 0,7 m-nél melyebb, az előírások 
szerint az átjárókhoz korlátot is kell készíteni. 

A kábelárkot a fektetés megkezdése előtt meg kell tisztítani a kemény, éles 
tárgyaktól, majd le kell döngölni. Az előkészített árokba a kábel sérülésének 
megakadályozása, hűlésének biztosítása és a korrózió elleni védelem érdekében 
legalább 5 cm vastag, semleges kémhatású homokréteget kell teríteni. Közművek, 
utak, kapubejárók keresztezési helyein a tervezett földkábelek mechanikai 
védelméről védőcsövekkel kell gondoskodni, melyek elhelyezésére a nyomvonalrajz 
az irányadó. A kábelek fektetésének irányítását az MSZ 13207-2000 szabványt 
ismerő személyek végezhetik. Erről az irányításra megbízást adónak meg kell 
győződnie és a megbízás kiadásakor ezt írásban rögzíteni kell. 

A kábeleket a kábelárokban egy síkban, kissé hullámosan kell fektetni és a 
nyomvona1rajzon meghatározott azonossági jelekkel kell ellátni. A különböző 
kábelek elválasztásáról műanyag térköztartók elhelyezésével kell gondoskodni. 

A kábeleket fektetés után rendezni kell, meg kell akadá1yozni a kábeleknek 
éleken (pl. védőcső végeinél) történő esetleges felfekvését. A földkábel nyomvonal 
teljes hosszában műanyag kábeljelző sza1ag terítendő úgy, hogy az a kábel felső 
alkotóját legfeljebb 0,3 m-re közelítheti meg. Az elhelyezett jelző szalagnak 
folyamatosnak kell lennie, melynek kötés nélküli toldása is megengedett, legalább 3 
m-es átfedéssel. 
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A kábelek szerelését az MVM által jóváhagyott techno1ógiai szerelési utasítások 
alapján kell elvégezni. A 0,6/1 kV-os földkábel szerelését Kábelszerelő I. tanfolyam 
anyagiból eredményesen vizsgát tett szerelők végezhetik. 

Belterületi földkábel nyomvonalak geodéziai bemérését meg kell rendelni, azt 
nyitott, vagy részlegesen nyitott kábelárokkal biztosítani kell. A kábelárkok 
betemetésekor a megelőző állapot helyreállítására kell törekedni. 

Hivatkozás: 1993. évi XCII. törvény és végrehajtási rendeletei 

A lefektetett kábelen kábeljelölőket kell tartósan rögzíteni azonosítás céljából. A 
földkábel fektetése és a kábeljelzők rögzítése után a kábelárok betemetése előtt a 
beruházó képviselőjét a helyszínre meg kell hívni és ezt a tényt az építési naplóban 
rögzíteni kell. A kábel nyomvonalról megvalósulási térképet kell készíteni nyíltárkos 
geodéziai felmérés formájában és az így készült dokumentációt a beruházónak és a 
Polgármesteri Hivatalnak át kell adni. 

3.4.1 Épületen belüli kábelhálózatok (Kábelek elhelyezése, szerelése és jelölése): 

A megrendelő részéről megadott tervezési irányelveknek megfelelően a meglévő 
épületekben a vezetékezést oldalfalon és mennyezeten falon kívül, műanyag 
kábelcsatornában elhelyezett NYM-J jelű vezetékkel kell szerelni. A meglévő 
csónaktárolóban falon kívül műanyag bilincs tartószerkezethez rögzítetten 
elhelyezett vastagfalú műanyag védőcsőbe húzott NYM-J jelű kábelszerű vezetékkel 
kell szerelni.  

A teljes létesítmény valamennyi installációs villamos vezetéke keresztmetszettől 
függetlenül réz vezetőjű legyen. Tekintve, hogy mind az erősáramú, mind a 
gyengeáramú hálózatok az oldalfalban haladnak különválasztott elhelyezéssel 
gondoskodni kell az informatikai rendszer zavarásának minimálisra csökkentéséről. 

A csatlakozóaljzat áramkörökben 2,5; a világítási áramkörökben 1,5 mm2 
keresztmetszetű áramköri vezetékekkel kell szerelni. 

A tűzszakasz határoknál, illetve fal- és födémáttöréseknél tűzgátló átvezetéseket 
kell létesíteni, melyek TH értéke azonos legyen az adott szerkezetre előírt TH 
értékével. 

A beépítésre tervezett szerelvények műszaki paramétereit, illetve 
típusmegjelölését a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza. 

A vezetékeknél csak az MSZ 2364 és az MSZ HD 60364 sz. 
szabványsorozatokban a helyiség jellegéhez előírt követelményeknek megfelelő 
vezetéket kell alkalmazni és a vezetékkötéseknél szabványos összekötőket kell majd 
használni. (Összesodrással vezetékkötést készíteni TILOS!) 

 tömör vezetékek kötésénél szabványos összekötők 

 hajlékony vezeték csak préselt hüvelyes vezetékvéggel 

Az informatikai rendszereket az erősáramú hálózat felöl érő zavarok elleni 
védelem megvalósítása érdekében a különböző hálózatok egymás közelében történő 
párhuzamos vezetését kerülni kell. Az erősáramú rendszerekben a kritikus helyeken 
és vezetékszakaszokon (informatikai és elektronikai készülékek közelében) árnyékolt 
vezetékeket kell alkalmazni. 

 
4. Gyengeáramú berendezések: 

A következőkben ismertetésre kerülő adatátviteli és hírközlő hálózatok illetve 
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vagyonvédelmi rendszerek részére a kiviteli terv készítése során védőcsövezéssel 
illetve csatlakozóhelyek telepítésével és a szükséges installációs vezetékek 
elhelyezésével számoltunk. A gyengeáramú hálózatok kialakításánál a Megrendelő 
igényeit, valamint az általános érvényű szabványokat és a tűzvédelmi hatóság 
elvárásait vesszük majd figyelembe. 

A gyengeáramú hálózatok vezetékeinek részére földárokban és oldalfalon 
elhelyezett műanyag lépésálló védőcsövek kerülnek beépítésre. 

4.1 Általános rendszerleírás: 
A létesítményhez strukturált hálózat lett tervezve, amely képes kiszolgálni a 

jelenlegi és a jövőbeni igényeket az ügyviteli és a kapcsolódó rendszerek minőségi, 
csatlakozási és sávszélességi igényeit (az árnyékolt hálózatoknak meg kell felelniük 
az ISO/IEC 11801 Class "E" /Cat6/ követelményeinek). 

4.1.1 RoHS megfelelőség: 
Az összes termék, ami a kiírásban szerepel a tömegéhez viszonyítva maximum 

0.1% koncentrációban tartalmazhat ólmot, krómot, higanyt, PBB-t, PBDE-t, és 0.01% 
kadmiumot, a fentiek alapján meg kell felelnie az összes előírásnak, ami az európai 
RoHS direktíva mellékleteiben szerepel. 

4.1.2 Tervezett passzív eszközök: 
A tervezett RACK szekrény (3db) 24U magas, 600x600mm alapterületű, fali 

RACK zárható üvegajtóval. A RACK szekrényben elhelyezésre kerülnek a hálózat 
kialakításához szükséges passzív eszközök (patch panel Cat6 UTP kábelek részére, 
optikai patch panel és fésűs panel stb.). Telepítésük a Ge-3 sz. tervlap szerint. 

4.2 Informatikai hálózat: 

4.2.1 Betáplálás: 

A Megrendelői adatszolgáltatás alapján a meglévő porta épületben kialakított 
gyengeáramú hálózatok központjától kerülnek megtáplálásra optikai kábel 
segítségével mely monomódusú 8 szállal rendelkező, építmények között tervezett 
alépítményben elhelyezett kábel. Az optikai kábel fogadására alkalmas aktív 
eszközök a betápláló és fogadó oldalon is elhelyezésre kell kerüljenek. 

4.2.2 A strukturált hálózat felépítése: 

A Megrendelői igények szerint a létesítmény területén kialakításra kerülnek WIFI 
AP egységek, melyek részére egyenként 1-1 RJ-45-ös csatlakozóval ellátott végpont 
kiépítése szükséges. A rendszer üzembe helyezéséhez szükség van a RACK 
szekrényben valamint a végpontoknál elhelyezésre kerülő eszközök közötti 
kábelezésre is. A kész hálózatot le kell mérni és a mérési jegyzőkönyvet az átadási 
dokumentációhoz csatolni kell. A csatlakozókat és patch paneleket maradandó 
módon feliratozni kell. 

4.2.3 Vezeték nélküli hálózat felépítése: 

A Megrendelői adatszolgáltatás alapján a tervezési területen kialakításra kerül 
vezeték nélküli WiFi hálózat. A WiFi hálózat a strandra érkező vendégek számára 
biztosítja az internet hozzáférést. A WiFi AP (Access Point) egységek az épületek 
homlokzatán, illetve térvilágítási oszlopon kerülnek elhelyezésre, PoE táplálásúak, és 
a RACK szekrényből kerülnek megtáplálásra. 
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4.4 Beléptető rendszer: 
A Megrendelői igényeknek megfelelően a létesítményben kialakításra kerül 

beléptető rendszer. A rendszernek két funkciója van: a létesítménybe érkező külső 
vendégek a porta épületben vásárolt vonalkódos belépésének kezelése, illetve a 
táborlakók mozgását felügyelni lehessen. A beléptető rendszer segítségével 
megvalósítható egy nyilvántartó rendszer, melyben a vendégek területen történő 
lehet nyomon követni. 

A nyilvántartó rendszer az informatikai LAN hálózaton keresztül kommunikál a 
saját központjával. A beléptető rendszernél használt órával, illetve vonalkódós 
karkötővel történő azonosítást követően a kezelő panelen lehet a szükséges opciót 
kiválasztani, melyet a rendszer regisztrál. 

A beléptető rendszer szintén az informatikai LAN hálózaton keresztül 
kommunikál a központjával. A kártyaolvasó egységek a kapuk, ajtók megfelelő 
oldalán kerülnek elhelyezésre és az azonosítást követően válik az ajtó nyithatóvá. A 
kártyaolvasók négy egységenként saját központtal rendelkeznek. A kártyaolvasó 
központok vezérlik az ajtók nyithatóságát vezérlő mágneszárakat is. A kártyaolvasó 
központok kommunikálnak a rendszer központjával. 

 
5. Általános műszaki követelmények a beépítésre kerülő villamos vezetékekre, 
szerelvényekre, és szerelési anyagokra vonatkozóan: 

A tervben szereplő villamos berendezésekre előírt részletes műszaki 
paramétereket a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza. Követelmény, hogy 
valamennyi beépítésre kerülő villamos szerkezet érvényes hazai 
minőségtanúsítással (MEEI minősítés) rendelkezzen, és az adott funkcióra alkalmas 
kivitelű legyen. 

 
5.1 Vezetékek: 

Réz vezetőjű; 1kV műanyag-szigetelésű vezetékek védőcsőbe 
húzva. Műanyag szigetelésű (MCu) réz vezetékek vakolat alá 
helyezett műanyag védőcsőbe húzva, illetve MMCU jelű 
vezeték vakolat alá helyezve. NYM-J és NYYJ jelű kábelszerű 
vezetékek aljzatban, oldalfalban elhelyezett műanyag 
védőcsőbe húzva, illetve horganyzott acél kábeltálcán 
elhelyezve. 

5.2 Világítótestek: 

Beépíthetőek a kiviteli tervdokumentációban specifikáltaknak 
megfelelő paraméterekkel rendelkező LED fényforrású 
lámpatestek. 
A fokozottan igényes megvilágítási feladatokra a megfelelő 
látási komfortot biztosító, magas műszaki színvonalú 
lámpatesteket kell alkalmazni.  

5.3 Elosztóberendezések: 

A villamos elosztó-berendezések acéllemez, illetve műanyag 
tokozásúak, falba süllyesztve vagy falon kívül helyezendők el. 
Leágazások túláramvédelme kismegszakítókkal történjen. 
Érintésvédelmi kikapcsolószervként igény szerint áramvédő 
kapcsoló szükséges. Beépített szerelvényekkel szemben 
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követelmény a megbízható működés, kis szerkezeti mélység, 
tartós kivitel, belső maszk, mely nyitott ajtónál is min. IP20 
védettséget biztosít. 

5.4 Szerelvények: 

A kapcsolók, dugaszolóaljzatok általában süllyesztett kivitelűek, 
a kiviteli tervben meghatározott műszaki paramétereknek 
megfelelő villamos jellemzőkkel.  

 
6. Biztonságtechnika: 

6.1 Eltérési engedélyek: 

A munka során az érvényben lévő szabványoktól, előírásoktól és jogszabályoktól 
eltérni nem kellett. 

6.2 Telepítés: 

A kezelést igénylő villamos berendezéseknél és készülékeknél a megközelítési 
útvonalat és a berendezések előtti kezelőteret mindenütt biztosítani kell. 

6.3 Veszélyforrások: 

Az alkalmazott villamos berendezések, készülékek, szerelvények védettsége 
mindenhol a környezetre vonatkozó MSZ 2364.sz. szabvány előírásainak 
megfelelően lett megválasztva. Ez a védettség egyúttal az üzemszerűen feszültség 
alatt álló fémrészek véletlen megérintésének a lehetőségét kizárja. 

Az üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás esetén feszültség 
alá kerülő fémrészek érintéséből bekövetkező balesetek elkerülése érdekében 
általános érintésvédelmi rendszerként NULLÁZÁS-t (TN) kell kialakítani. 

6.4 Leválasztás- működtetések: 

A központi leválasztás a létesítmény F jelű elszámolási fogyasztásmérő 
szekrényében, a létesítmény tűzeseti főkapcsolóval biztosított, mellyel valamennyi 
tervezett villamos berendezés leválasztható a hálózatról. A szakaszonkénti 
leválasztás a tervezett alelosztó-berendezésekben elhelyezendő leválasztó 
főkapcsolókkal biztosított. 

6.5 Feliratok, jelek: 

A beépítendő villamos elosztó és csatlakozószekrényekre „VIGYÁZZ! 400V!” 
feliratú figyelmeztető szabványos feliratokat kell elhelyezni. Az érintésvédelmi módot 
is jelölni kell. 

 
7. Érintésvédelem: 

A villamos berendezések érintésvédelme az áramszolgáltatói transzformátor 
körzetben alkalmazott érintésvédelmi módnak és a vonatkozó MSZ 2364 és az MSZ 
HD 60364-5-54:2007 sz. szabványok előírásainak megfelelően nullázással (TN) lesz 
megoldva. 

Az épületeken kívüli kisfeszültségű elosztóhálózatok 3L+PEN négyvezetékes 
rendszerűek, egyesített nulla és a nullázóvezetővel kell szerelni. 

Az épületeken belüli kisfeszültségű elosztóhálózat a tápponti elosztóktól 
kiindulva 3L+N+F ötvezetékes rendszerű, a nulla és a nullázóvezetőt 
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különválasztottan kell szerelni. 
Az épületekben az MSZ-HD-60364-7-705 szabvány szerinti EPH hálózat van 

kialakítva, illetve az épületeken belüli nagykiterjedésű fémtárgyaik egyenpotenciálra 
hozó hálózatba vannak kötve. A központi EPH csomópont az épületek főelosztó-
berendezéseinél van kialakítva és ide van bekötve az érintésvédelmi földelés is. 

 

8. Villámvédelem és túlfeszültség védelem: 
A meglévő, megmaradó épületek villámvédelmi rendszerei változtatás nélkül 

megmaradnak. A tervezett mobil színpad és rendezvénysátor villámvédelmi 
rendszere gyári tartozék, melyet a helyszínre telepítéskor kell kialakítani, ellenőrizni 
és dokumentálni. 

A tervezett gyengeáramú rendszerek erősáramú tápellátását biztosító 
hálózatoknál az SPD class I-II. fokozatú kombinált túlfeszültségvédelmi levezetőket a 
tervezett elosztó-berendezésekben szükséges telepíteni, míg az SPD class III. 
fokozatú finom védelmi készüléket közvetlenül a védelmet igénylő csatlakozási 
pontoknál (RACK szekrényekben) kell felszerelni. 

A gyengeáramú hálózatokat (informatika, beléptető rendszer stb.) is el kell látni a 
feszültségszintjüknek és jelalakjuknak megfelelő túlfeszültségvédelmi eszközökkel, 
melyek konkrét típusait a helyszíni telepítés során a véglegesen beépítésre kerülő 
berendezéseknek megfelelően kell kiválasztani. 

 

9. Tűzvédelmi fejezet: 
Tűzvédelmi besorolás: a tervezési terület „NAK” kockázati osztályú, a villamos 

hálózat ennek figyelembevételével készült. 
A külső-belső villamos hálózatok együttes leválasztása az F jelű elszámolási 

fogyasztásmérő szekrény tűzvédelmi főkapcsolójával lehetséges. 
A tervnek egyéb tűzvédelmi vonatkozása nincs, a fejezet az üzemeltetéshez 

előírt Tűzvédelmi Szabályzat készítését nem helyettesíti. 
Az építés során be kell tartani a jelenleg hatályos OTSZ (54/2014.(XII.5.) BM. 

számú rendelet) előírásait. Az építési területen megfelelő nagyságú tűzoltó készülék 
legyen. A munka végén gondosan át kell vizsgálni a helyszínt, nehogy később tűz 
keletkezzen. Minden használatos villamos berendezés szabványszerű állapotban kell 
legyen. 

Tűzveszélyes anyagot csak a kijelölt helyen szabad tárolni. 
A közlekedő- és menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni, eltorlaszolni 

még átmenetileg sem szabad. Tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi 
szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. Tűzveszélyes anyagnak 
számító festéket, hígítót csak szabad területen lehet szállítani, tilos az autó 
fülkéjében, zárt térben. 

 

10. Munkavédelmi fejezet: 
Tervezésnél elvi iránymutatásként figyelembe vett főbb szabályok: MSZ 1, MSZ 

2364, MSZ 1600, MSZ 16040, MSZ 16041, MSZ 4851 
Ellenőrzés: szükséges, hogy a Kivitelező a munkavédelmi követelményeket a 

kivitelezés során megtartsa, az esetleges munkavédelmi hiányosságok 
megszüntetését kezdeményezze. 
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Minősítés: az elkészült villamos berendezéseken az MSZ 2364, MSZ 4851 sz. 
szabványok szerinti érintésvédelmi ellenőrzést el kell végezni, ill. a helyes működést 
bizonylatolni kell. 

Baleset megelőzés: az elosztó-berendezést a villamos készülékekkel szembeni 
magatartásra figyelmeztető táblával, a kezelésre utaló feliratokkal kell ellátni. 

Üzemeltetés: a villamos technológiai berendezés üzemeltetésénél – 
áramtalanítás, feszültségmentesítés, tűzvédelmi lekapcsolás – az üzembentartó által 
összeállított és a biztonságos munkavégzési feltételeket is tartalmazó üzemeltetési 
utasítás előírásait kell betartani. 

A meglévő villamos hálózat bontását csak az MSZ 1585. sz. szabvány 
szerinti feszültségmentesítés és rövidre zárás, illetve a feszültségmentes 
állapot ellenőrzése után lehet elvégezni. 

A munka kivitelezése a tárgyi tervdokumentáció, a vonatkozó szabványok, 
rendeletek, utasítások típustervek és technológia alapján végzendő. A munkavégzés 
során a vonatkozó biztonságtechnikai és munkavédelmi elírásokat szigorúan be kell 
tartani. A munkavégzés technológiájának megfelelő és előírt védőruhák, 
védőeszközök használata a munkaközi szünetek kivételével kötelező.  

A munkavezetőnek a munka megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy a 
kiszállított anyagok a tervdokumentációnak megfelelő típusban, méretben, 
mennyiségben, minőségben állnak-e rendelkezésre. Meg kell győződni, továbbá a 
dolgozók szerszámainak kifogástalan állapotáról, valamint a mentődoboz vonatkozó 
előírások szerinti felszereltségéről.  

A munkavezetőnek a munka megkezdése előtt ismertetnie kell a dolgozókkal a 
munka technológiáját, a feladatok személyekre való lebontását és balesetvédelmi 
oktatást kell tartania. A közvetlen munkavégzés előtt a csoportvezető minden 
alkalommal köteles a dolgozók részére oktatást tartani a munkaterület határairól, 
feszültségmentesítés esetén az elhelyezett földelő-rövidre zárók helyéről. 

 

11. Környezetvédelmi fejezet 
Környezetvédelmi szempontból károsnak kell tekinteni mindazokat a hatásokat, 

amelyek az érintett környezetben tartózkodó személyek életfeltételeire, egészségére, 
közérzetére, továbbá az ott lévő anyagi javak, létesítmények és egyéb értékek, 
valamint a természeti kincsek állagára, állapotára kedvezőtlen hatást gyakorol. 

A tervezett létesítmény nyomvonal kialakítása a környezetvédelmi szempontok 
figyelembevételével készült, ennek megfelelően a kellő körültekintéssel végzett 
munkálatok a környezetre nem ártalmasak. 

A kivitelezés során be kell tartani a technológiai és kezelési utasításokat. A 
munkálatok során tekintettel kell lenni a lakosokra, a helyszínen tartózkodókra, a 
növényzet és egyéb létesítmény épségére. A bontási munkák során folyamatosan 
biztosítani kell mind az anyagi javak, mind az élőlények védelmét. 

Az építkezéshez szükséges anyagok tárolása kizárólag sík terepen lehetséges. 
A tárolási terület kijelölésekor kerülni kell az árkokat, csatornákat, nyíltszelvényű 
csapadék csatornákat, csatorna összefolyókat. A munkák során keletkező 
hulladékok szabályszerű tárolása majd elszállítása a kivitelező kötelezettsége. A 
szállítás során a rakományt biztonságosan kell rögzíteni, hogy az ne 
veszélyeztethesse a szállítási útvonal környezetét. 
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Környezetre ártalmas anyagot külön biztonsági intézkedések mellett kell 
szállítani és tárolni. Kiemelten kell ügyelni arra, hogy ezek az anyagok csatornába, 
nyílt vízfolyásba ne kerülhessenek. 

 

12. Kivitelezés, üzembe helyezés: 
A villamos berendezések kivitelezése részletes, kiviteli szintű tervdokumentáció 

birtokában, az abban típus szerint meghatározott szerelési anyagok felhasználásával 
végezhető. 

A szerelés befejezése után a kivitelező a tervlapokhoz a szerelés közbeni 
esetleges változtatásokat felvezetve átadási dokumentációt köteles összeállítani és 
az üzemeltetőnek átadni. Az üzembe helyezés előtt el kell végezni a vonatkozó 
szabványok szerinti érintésvédelmi, kábel szigetelésmérési, stb. méréseket és csak 
kielégítő mérési eredmények esetén szabad a villamos berendezéseket üzembe 
helyezni. 

 

13. Üzemelési előírások: 
A berendezést csak a terv szerinti üzemre lehet használni, s az üzemelés során meg 
kell tartani a berendezéssel kapcsolatos előírásokat. A berendezések használatára, 
kezelésére, javítására és karbantartására az MSZ 1585. sz. üzemi szabályzat, 
valamint az MSZ 2364. sz. létesítési szabályzat, kábelvezetékekre az MSZ 13207. 
sz. szabvány előírásai a mértékadók. A villamos berendezés figyelmeztető táblái az 
MSZ 453. szerintiek, a felirati táblák pedig tartós kivitelűek és jól rögzítettek 
legyenek. 

Az érintésvédelmi előírásokat és az ilyen vonatkozású felülvizsgálatok rendjét az 
MSZ 2364 sz. szabvány tartalmazza. 

Az üzemelés során rendszeresen el kell végezni a rendeletileg előírt ismétlődő 
felülvizsgálatokat: 

 villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata; 

 érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata; 

 villámvédelem szabványossági felülvizsgálata. 
A tervben szereplő villamos berendezések TMK jellegű karbantartási munkákon 

túlmenően különleges karbantartást nem igényelnek. 
A villamos berendezések javítását és a villamos berendezések felnyitásával járó 

karbantartási munkákat csak villamos szakember végezheti. 
 
 
 

 
Békés, 2018. január hó 

 
_______________________________ 
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V-Vn/04-223-2001 
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Dánfok kültér
Darabszám Lámpa (Fénykilépés)

11 Philips Lighting - BDP001 PCF 1xECO25/840 DW
Fénykilépés 1
Felszerelés: 1xECO25/840/-
Üzemi hatásfok: 58.28%
Lámpafényáram: 2727 lm
Világítótest fényárama: 1589 lm
Teljesítmény: 22.0 W
Fényhasznosítás: 72.2 lm/W

Színmetrikai adatok
1xECO25/840/-: CCT 3000 K, CRI 100

10 Philips Lighting - BGP203 T25 1 xLED54-4S/740 DW50
Fénykilépés 1
Felszerelés: 1xLED54-4S/740
Üzemi hatásfok: 83.40%
Lámpafényáram: 5400 lm
Világítótest fényárama: 4504 lm
Teljesítmény: 37.0 W
Fényhasznosítás: 121.7 lm/W

Színmetrikai adatok
1xLED54-4S/740: CCT 3000 K, CRI 100

A világítótestrol fényképet
világítótest-katalógusunk

tartalmaz.

Teljes lámpafényáram: 83997 lm, Teljes lámpatest fényáram: 62519 lm, Összteljesítmény: 612.0 W, Fényhasznosítás: 102.2 lm/W

Dánfok kültér 2018. 03. 27.
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Terep 1

Philips Lighting BGP203 T25 1 xLED54-4S/740 DW50

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magasság [m]

1 133.417 397.855 6.123
2 133.133 396.345 6.123
3 174.699 390.097 6.123
4 174.415 388.587 6.123
5 135.899 411.923 6.123
6 135.615 410.413 6.123
7 177.332 404.290 6.123
8 177.048 402.779 6.123
9 156.673 408.124 6.123
10 156.390 406.614 6.123

Philips Lighting BDP001 PCF 1xECO25/840 DW

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magasság [m]

11 130.146 381.080 4.100
12 344.893 305.517 4.100
13 241.965 356.285 4.100
14 149.830 373.732 4.100
15 181.799 368.156 4.100
16 213.768 362.580 4.100
17 266.965 347.965 4.100
18 294.535 336.215 4.100
19 320.535 321.715 4.100
20 311.942 252.899 4.100
21 329.553 276.531 4.100
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Terep 1
Darabszám Lámpa (Fénykilépés)

11 Philips Lighting - BDP001 PCF 1xECO25/840 DW
Fénykilépés 1
Felszerelés: 1xECO25/840/-
Üzemi hatásfok: 58.28%
Lámpafényáram: 2727 lm
Világítótest fényárama: 1589 lm
Teljesítmény: 22.0 W
Fényhasznosítás: 72.2 lm/W

Színmetrikai adatok
1xECO25/840/-: CCT 3000 K, CRI 100

10 Philips Lighting - BGP203 T25 1 xLED54-4S/740 DW50
Fénykilépés 1
Felszerelés: 1xLED54-4S/740
Üzemi hatásfok: 83.40%
Lámpafényáram: 5400 lm
Világítótest fényárama: 4504 lm
Teljesítmény: 37.0 W
Fényhasznosítás: 121.7 lm/W

Színmetrikai adatok
1xLED54-4S/740: CCT 3000 K, CRI 100

A világítótestrol fényképet
világítótest-katalógusunk

tartalmaz.

Teljes lámpafényáram: 83997 lm, Teljes lámpatest fényáram: 62519 lm, Összteljesítmény: 612.0 W, Fényhasznosítás: 102.2 lm/W
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Terep 1

Karbantartási tényező: 0.80

Általános
Felület Eredmény Átlag (Előírt) Min Max Min/közepes Min/max

1 Parkoló Merőleges megvilágítási erõsség [lx]
Magasság: -0.099 m

10.7 2.31 23.1 0.22 0.10

Vízszintes megvilágítási erõsség [lx]
Magasság: -0.099 m

10.7 2.31 23.1 0.22 0.10

2 Járda Merőleges megvilágítási erõsség [lx]
Magasság: 0.300 m

3.94 0.10 11.1 0.03 0.01

Vízszintes megvilágítási erõsség [lx]
Magasság: 0.300 m

3.95 0.10 11.3 0.03 0.01
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Parkoló / Vízszintes megvilágítási erõsség

Karbantartási tényező: 0.80

Parkoló: Vízszintes megvilágítási erõsség (Rács)
Megvilágítási környezet: Megvilágítási környezet 1
Átlag: 10.7 lx, Min: 2.31 lx, Max: 23.1 lx, Min/közepes: 0.22, Min/max: 0.10
Magasság: -0.099 m

Dánfok kültér 2018. 03. 27.
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Izovonalak [lx]

Mérték: 1 : 500

Dánfok kültér 2018. 03. 27.
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Hamis színek [lx]

Mérték: 1 : 500

Dánfok kültér 2018. 03. 27.
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Értékraszter [lx]

Mérték: 1 : 500

Értéktáblázat [lx]
m -40.481 -36.573 -32.665 -28.757 -24.850 -20.942 -17.034 -13.126 -9.218 -5.311 -1.403 2.505 6.413 10.320 14.228 18.136
28.653 / / / 2.31 2.59 / / / / / / / / / / /
24.831 / / / 3.64 4.44 4.84 / / / / / / / / / /
21.010 / / 4.39 5.58 7.80 8.11 7.32 / / / / / / / / /
17.188 / / 9.55 11.6 11.4 13.4 12.0 10.6 8.33 7.69 / / / / / /
13.367 / / 6.68 10.0 15.8 23.1 19.6 13.9 10.9 11.4 11.1 9.62 8.25 / / /
9.546 / 5.35 7.86 11.8 14.6 16.8 16.5 19.2 22.8 17.7 17.0 14.5 12.0 9.22 8.25 7.33
5.724 / 8.13 9.09 13.2 15.0 15.3 15.0 12.6 12.7 16.0 22.6 22.0 17.1 12.7 11.8 11.6
1.903 / 8.32 14.6 18.5 20.1 16.4 13.5 11.2 11.4 13.1 13.8 15.1 15.3 20.9 20.9 19.0
-1.919 3.70 5.89 9.81 14.4 19.6 18.8 16.1 11.3 9.10 9.56 10.6 11.7 11.8 13.1 15.7 20.0
-5.740 3.05 4.78 7.52 10.1 11.8 11.9 8.94 9.32 8.19 6.96 7.89 8.82 10.6 13.5 15.0 14.3
-9.561 / / / / 7.60 7.41 6.21 5.33 5.01 5.15 7.32 11.6 12.8 13.6 15.7 14.6
-13.383 / / / / / 4.46 4.24 4.18 4.24 4.26 4.87 6.69 10.4 17.0 22.8 17.4
-17.204 / / / / 5.17 3.02 3.11 3.56 3.78 3.71 4.04 5.35 8.20 11.4 14.1 13.3
-21.026 / / / / / / / 5.77 5.18 3.32 3.19 3.88 5.28 6.82 8.18 8.95
-24.847 / / / / / / / / / / 2.41 2.55 / / / /

m 22.044 25.952 29.859
28.653 / / /
24.831 / / /
21.010 / / /
17.188 / / /
13.367 / / /
9.546 5.75 / /
5.724 9.12 7.16 /
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m 22.044 25.952 29.859
1.903 14.6 9.99 6.10
-1.919 19.0 14.7 8.88
-5.740 14.0 9.64 8.30
-9.561 12.9 8.80 5.84
-13.383 11.3 7.64 /
-17.204 13.4 11.0 /
-21.026 / / /
-24.847 / / /
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Járda / Vízszintes megvilágítási erõsség

Karbantartási tényező: 0.80

Járda: Vízszintes megvilágítási erõsség (Rács)
Megvilágítási környezet: Megvilágítási környezet 1
Átlag: 3.95 lx, Min: 0.10 lx, Max: 11.3 lx, Min/közepes: 0.03, Min/max: 0.01
Magasság: 0.300 m

Dánfok kültér 2018. 03. 27.
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Izovonalak [lx]

Mérték: 1 : 1250

Dánfok kültér 2018. 03. 27.
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Hamis színek [lx]

Mérték: 1 : 1250
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Értékraszter [lx]

Mérték: 1 : 1250

Értéktáblázat [lx]
m -157.939 -148.841 -139.743 -130.645 -121.546 -112.448 -103.350 -94.252 -85.153 -76.055 -66.957 -57.858 -48.760 -39.662
24.183 / / / / / / / / / / / / / 0.25
14.884 / / / / / / / / / / / / / /
5.584 / / / / / / / / / / / / / /
-3.715 / / / / / / / / / / / / / /
-13.015 / / / / / / / / / / / / / /
-22.315 / / / / / / / / / / / / / /
-31.614 / / / / / / / / / / / / / /
-40.914 / / / / / / / / / / / / / /
-50.213 / / / / / / / / / / / / / /
-59.513 / / / / / / / / / / / / / /
-68.812 / / / / / / / / / / / / / /

m -30.564 -21.465 -12.367 -3.269 5.829 14.928 24.026 33.124 42.223 51.321 60.419
24.183 / / / / / / / / / / /
14.884 / / / / 7.04 / / / / / /
5.584 / / / / / / / 11.3 / / /
-3.715 / / / / / / / / / / /
-13.015 / / / / / / / / / / 1.17
-22.315 / / / / / / / / / / 0.10
-31.614 / / / / / / / / / / /
-40.914 / / / / / / / / / / /
-50.213 / / / / / / / / / / /
-59.513 / / / / / / / / / / /
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m -30.564 -21.465 -12.367 -3.269 5.829 14.928 24.026 33.124 42.223 51.321 60.419
-68.812 / / / / / / / 3.85 / / /
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