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1. Bevezetés, általános ismertetés 
 
A tervezés terjedelme a meglévő épület elektromos felújítási munkáit jelenti.  
 
A dokumentációnak a 2. fejezete a tervezés terjedelmének megfelelő rendszerekre a tervezési és 
kivitelezési kritériumokat és a szerelési szabványokat sorolja fel. 
A dokumentáció terjedelme a 3. ponttól a 9. pontig leírja az elektromos rendszert erős- és gyengeáramú 
vonatkozásában, mely az épület üzemeltetéséhez megkívántatik. 
 
2. Szabványok: 
 
Az összes tervezés és specifikáció a magyar szabványoknak meg kell feleljen.  
  
 MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek  
 MSZ 447:2009 Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra  
 MSZ 1585:2009 Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2004 és nemzeti kiegészítései)  
 MSZ 2364-420:1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések 

létesítése. A villamos berendezés hőhatása elleni védelem  
 MSZ 2364-430:2004 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4.rész: Biztonságtechnika. 43. kötet: 

Túláramvédelem (IEC 60364-4-43:1977 + A1:1997, módosítva) 
 MSZ 2364-442:1998 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika 44. kötet: 

Túlfeszültség védelem. 442. főfejezet: A kisfeszültségű villamos berendezések védelme a 
nagyfeszültségű rendszerek földzárlata esetén. 

 MSZ 2364-450:1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések 
létesítése. Feszültségcsökkenés-védelem  

 MSZ 2364-460:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 46. 
kötet: Leválasztás és kapcsolás (IEC 60364-4-46:1981, módosítva) 

 MSZ 2364-473:1994 Legfeljebb 1000V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések 
létesítése. Túláramvédelem alkalmazása. 

 MSZ 2364-520:1997 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: Villamos szerkezetek 
kiválasztása és szerelése. 52. kötet: kábel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:1993, módosítva) 

 MSZ 2364-523:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: Villamos szerkezetek 
kiválasztása és szerelése. 523. főfejezet: kábel- és vezetékrendszerek megengedett áramai (IEC 60364-
5-523:1999, módosítva) 

 MSZ 2364-537:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: Villamos szerkezetek 
kiválasztása és szerelése. 53. kötet: Kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 537. főfejezet: A leválasztó 
kapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei (IEC 60364-5-537:1981 + A1:1989, módosítva) 

 MSZ 2364-714:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges berendezésekre 
vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 714. főfejezet: Szabadtéri világítóberendezések (IEC 
60364-7-714:1996, módosítva) 

 MSZ EN 12464-1:2003 Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész: Belső téri munkahelyek  
 MSZ EN 50160:2008 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői  
 MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszültségű 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. rész: Biztonság. Áramütés elleni 

védelem (IEC 60364-4-41:2005, módosítva)  
 MSZ HD 60364-4-43:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. 

Túláramvédelem (IEC 60364-4-43:2008, módosítva + 2008. októberi helyesbítés)  
 MSZ HD 60364-4-443:2007 Épületek villamos berendezései. 4-44. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és 

elektromágneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási túlfeszültségek elleni 
védelem (IEC 60364-4-44:2001/A1:2003, módosítva)  
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 MSZ HD 60364-5-51:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek 
kiválasztása és szerelése. Általános előírások (IEC 60364-5-51:2005, módosítva)  

 MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek 
kiválasztása és szerelése. Földelő berendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetők 
(IEC 60364-5-54:2002, módosítva)  

 MSZ HD 60364-5-559:2006 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5-55. rész: A villamos 
szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkezetek. 559. fejezet: Lámpatestek és világítási 
berendezések (IEC 60364-5-55:2001 (559. fejezet), módosítva)  

 MSZ HD 60364-5-56:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek 
kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések (IEC 60364-5-56:2009)  

 MSZ HD 60364-6:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (IEC 60364-6:2006, 
módosítva)  

 MSZ HD 60364-7-701:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-701. rész: Különleges 
berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal (IEC 
60364-7-701:2006, módosítva)  

 MSZ HD 60364-7-704:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-704. rész: Különleges 
berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Építési és bontási területek berendezései 
(IEC 60364-7-704:2005, módosítva)  

 MSZ EN 62305-1:2006 Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek (IEC 62305-1:2006)  
 MSZ EN 62305-2:2006 Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés (IEC 62305-2:2006)  
 MSZ EN 62305-3:2009 Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-

3:2006, módosítva)  
 MSZ EN 62305-4:2006 Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek építményekben (IEC 

62305-4:2006)  
 3/2002 (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet 
 54/2014 (XII.5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi szabályzat 
 MSZ EN 61140:2002A1:2007 Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos 

szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2001/A1:2004, módosítva) 
 
3. Bontási munkák 
Az épület óvodai funkcióval üzemelő, villamos ellátással berendezéssel rendelkező épület. 
A korábbi meglévő rendszer műszaki állapota és az átalakítások a meglévő villamos berendezés részleges 
elbontását igényli. A bontási munkákat a villanyszerelés szakmai szabályainak betartásával kell végezni. 
 
4. Az épületet ellátó elektromos csatlakozás 
  
Az épület villamos energia ellátása jelenleg a bejárat mellett a belső oldalon található ELMŰ 0,4kV-os 
tetőcsatlakozásról, önálló méretlen fővezetéken biztosított. A csatlakozási pontnál lévő biztosító 
csoportokról indított méretlen fővezeték megy a felette most újonnan kialakítandó szabványos 
fogyasztásmérőbe. 
 
A mért fővezeték hálózat az épületen belüli falakban vezetve csatlakozik a fogyasztókhoz. A 
fogyasztásmérő – ELMŰ-nél regisztrált szak-kivitelező bevonásával – elbontandó, és az áramszolgáltatóval 
egyeztetve szabványosítandó. 
 
A mérőhely kialakítása az Áramszolgáltatóval egyeztetve, a szabványoknak, előírásoknak megfelelően kell 
kialakításra kerüljön. A leendő kivitelező a mérőhely kialakítása előtt feltétlenül egyeztessen az illetékes 
osztállyal az ELMŰ-nél. 
 
5. Energiaigény 
 
A meglevő csatlakozási teljesítmény: 44kW (3x63A) 400/230V, 50Hz 
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Ez az épület jelenlegi áramszolgáltatói főbiztosító értéke. 
 
A villamos berendezések teljes lekapcsolására a bejárattól az alábbiak szerint van mód: 

- Tűzvédelmi főkapcsoló a főelosztónál 
 
6. Világítási és erősáramú installáció 
  
Általános: 
A világítási berendezéseket és fényforrásoknak az MSZ EN 12464-1 előírások szerinti átlagos megvilágítási 
értékeket kell kielégítse: 
 

- foglalkoztatók:      500 lux 
- Gépészeti helyiségek:     200 lux 
- Közlekedők:      200 lux 
- Szociális helyiségek:     200 lux 
- Raktárak:           100-200 lux 

 
6.1. Belső-, külső világítás 

A régi lámpák helyén mai korszerű energiatakarékos lámpatestek biztosítják ezeket az értékeket. 
A lámpák helyei nem változtak, a kábelezésüket a mennyezeten kábelcsatornában kell átszerelni. 
 
Irányelvek az alábbiak: 
Általános világítás céljára, korszerű, energiatakarékos, kompakt fénycsöves ill. T8 fénycsöves, elektronikus 
előtétű lámpatesteket írtunk ki.  
Általánosan, felületre szerelt lámpatesteket alkalmazunk. 
A világítási berendezések a helyiségek bejáratától kapcsolhatók, kivéve a kisméretű, ritkán használt 
helyiségeket (WC).  
 
6.2. Biztonsági és vészvilágítás 
A közlekedési, és menekülési, kiürítési útvonalakon kijáratmutató-, és irányfény világítás kerül kialakításra a 
vonatkozó MSZ EN 1838 szabvány, valamint az OTSZ alapján. Ennek megfelelően minden foglalkoztató 
kijárata felett, a kijárat felett és a közlekedő folyosón kell elhelyezni egy-egy lámpát a megfelelő 
piktogrammal. 
A biztonsági világítás céljára egyedi akkumulátoros lámpatesteket választottunk ki. 
Minden lámpatestet az alkalmazási környezet műszaki és esztétikai igényei szerinti típusból, méretezéssel 
választottuk ki. 
 
6.3. Kapcsolók és dugaljak szerelése, kábelezés 

A kapcsolók és dugaljak süllyesztett kivitelben vannak kiírva. 
Az épületen belül alapvetően a meglevő csatlakozók ellátására gondoltunk. 
 
Közlekedő terekben takarítógép számára, szerviz célokra szükséges csatlakozási lehetőség. Kiszolgáló 
helyiségekben, konyhában a tervezett gépesítés, bútorozás által meghatározott elhelyezésű, és 
darabszámú, önálló áramkörről táplált csatlakozás készüljön. 
 
A kapcsolók szerelési magassága a foglalkoztatókban +1,6m, a dugaljaké +1,80m, a konyhai dugaljak a pult 
felett legyenek. Egyéb helyeken a dugaljak és szerelvények szerelési magassága 1,4m. Vizesblokkokban a 
dugalj szerelési magassága +1,80m.  
A dugaszoló aljzatok áramköreit, az MSZ HD 60364 szabvány szerinti FI relével (30mA) védjük. Csoportos FI-
relé alkalmazása esetén maximum 6db 16A/C 1f leágazást tápláljunk meg 1db 4P25A 30mA-es FI relével. 
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6.4. EMC/LEMP túlfeszültség védelem, érintésvédelem 

Az MSZ EN 62305-4 szabványnak megfelelő belső villámvédelmi rendszert (koordinált túlfeszültség-védelmi 
rendszert) kell a főelosztóban elhelyezni.  
 
Az érintésvédelem módja: TN (nullázás) + EPH + ÁVK hálózat az MSZ HD 60364:2007 szerint. A vizes 
csoportok minden áramkörébe áramvédő kapcsoló kerül beépítésre. TN-C-S osztályú nullázás létesül, azaz 
három és ötvezetős leágazásokat kell kiépíteni az elosztóktól. 
A mérőóránál a nulla- és a védővezetéket össze kell kötni. Innen közös vezetéken vezetjük el a nullát és a 
védővezetőt az elosztóig. A mérőóránál lévő PEN vezetéket össze kell kötni a helyi földeléssel. Az EPH sínbe 
be kell kötni minden nagyobb kiterjedésű fém tárgyat szabványos 6mm2 vezetékkel az épületben, valamint 
a legközelebbi villámvédelmi földelőt is.  
 
7. Épületgépészeti rendszerek villamos csatlakozásai 
 
Az épület hőellátását, fűtését a gépészeti helyiségbe kerülő kazán és segédberendezéseik biztosítják. A 
tetőre kerülő napkollektor automatikáját be kell kötni. Ez a rendszer fogja vezérelni a kazán 
előnykapcsolását, ami ha szükséges a melegvízt tartályokra fog dolgozni. 
A frisslevegő ellátás a szükséges helyiségekbe ventillátorokkal biztosított. Vezérlésük kézi kapcsolóval. 
 
8. GYENGEÁRAMÚ RÉSZ 
 
Az informatikai rendszer telefon és számítógépes hálózat (strukturált hálózat) csatlakozóinak és 
vezetékhálózatának kialakítását az üzemeltető igényei szerint kell kialakítani.  
 
A villamos kivitelezés feladata csak a tervezett végpontok (aljzati csatlakozó dobozok) és az üzemeltető 
által megjelölt gerinc nyomvonalon szerelvénycsatorna kiépítése.  
 
Az akadálymentes mosdó számára vészjelző rendszert kell kiépíteni. 
 
9. MUNKAVÉDELEM 
 
9.1. Építési állapot 

Az elektromos berendezések létesítése során olyan eljárást, munkaszervezést és technológiát kell 
alkalmazni, ami a kivitelezést végző dolgozók testi épségét nem veszélyezteti. 
E célból szem előtt kell tartani - a kivitelező vállalat vezetője által hatályba léptetett munkavédelmi 
szabályzatot, az MSZ 1585:2009 - Üzemi szabályzat -ot, az 1993. évi XCIII. számú törvény (MvT) –t, valamint 
minden olyan rendeletet illetve szabványt, amely a tervezett berendezések létesítésénél mértékadó, illetve 
érvényes a kivitelezés időpontjában. 
A villamos berendezések létesítésekor a feszültség alatti munkavégzés elkerülhető, így nem megengedett. 
 
9.2. Üzemi állapot 

Üzemviteli tevékenységgel a vonatkozó ágazati előírásoknak megfelelő képesítéssel rendelkező dolgozót 
kell megbízni. 
 
9.3. Véletlen érintés elleni védelem 

A berendezések üzemszerűen feszültség alatt álló minden elemét burkolattal kell ellátni úgy, hogy ahhoz 
üzemszerű kezelés vagy a berendezések közelében tartózkodás során sem szándékosan, sem véletlenül, 
akár kézzel, akár segédeszközzel hozzányúlni ne lehessen. 

 
10. KÖRNYEZETVÉDELEM 
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10.1. Hulladék, hulladékkezelés 

Az épület elektromos szerelése során keletkező hulladékok elszállításáról és elhelyezéséről a kivitelezőnek 
kell gondoskodnia, az erre a tevékenységre a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett cég 
segítségével, esetleg saját jogán. Ugyanez vonatkozik az üzemeltetés idejére is, ha bármely javítás 
szükséges lenne. A hulladékok jól elkülöníthetők legyenek. A veszélyes hulladékoknak minősülő műanyag 
védőcsövek, műanyag szigetelésű kábelek, az elosztó-berendezések és lámpatestek műanyag alkatrészei 
szelektív begyűjtésre kerüljenek. Így eleget lehet tenni a veszélyes hulladékokról szóló 102/1996 (VII.12) 
Kormányrendelet vonatkozó előírásainak. 
Az egyéb, pl. fém anyagú berendezések újrahasznosíthatóságáról ill., amennyiben lehetséges újbóli 
felhasználásáról, a bontási anyagok szelektív gyűjtésével gondoskodni kell! 
A Kivitelező be kell, tartsa a Megrendelő környezetirányítási rendszerének ide vonatkozó rendelkezéseit, 
irányadásait. 
 
10.2. Légszennyezés 

Az elektromos berendezések építése és üzemeltetése során nem keletkezik légszennyezés.  
 
10.3. Zajártalom 

Az elektromos berendezések üzemeltetése zajártalom szempontjából nem érzékelhető.  

 
11. SZERELÉS 
 
A fővezetékek az épület kisfeszültségű főkapcsolójától indulnak. 
Általánosan (az építészeti adottságokhoz alkalmazkodva) rejtett, süllyesztett szerelés készül, mennyezet 
burkolat, álmennyezet fölött, mennyezeti kábel tálcákon) vezetett gerinc és leágazó (kábel klipszeken 
vezetett) kábel nyomvonalakkal és építészetileg kialakított falnyílásokban, illetve, szerelt falazat esetén 
szerkezetben vezetett védőcsőhálózattal. 
Az új padló burkolatok alatt – ahol szükséges - aljzati védőcsövezés készül.  
A bútorok csatlakozó védőcsövezésének helyét a belsőépítészeti búrtorozási tervek alapján fogjuk 
meghatározni! A munkahelyek ellátására tervezett csatlakozók telepítése a bútorozási terv alapján készül. 
Az áramköri hálózatok anyaga réz. Beltérben általánosan NYM köpenyes vezeték, illetve védőcsövezésben 
MCu vezeték kerül beépítésre. 
A vezetékek kötésére rugós (pl.:WAGO) kötőelemek használandók. 
Az álmennyezetben, valamint az elburkolt, vagy szabadon, falon kívül szerelt hálózatoknál tömített (pl.: 
OBO-ECO sorozat, IP54) kötődobozok alkalmazandók.  
A szerelvények süllyesztett elhelyezésére csavaros rögzítés biztosító, sorolható kötő-, és szerelvény 
dobozok kerüljenek beépítésre! Felfűzött szerelvényezésnél, a kötések elhelyezhetőségének biztosítására, 
mélyített szerelvénydoboz építendő be!  
A tervezett szerelvényezés: süllyesztett szerelésnél Schneider-Sedna (IP20-IP44), védett, falon kívüli 
szerelésnél: pl.: Nepteo, IP44, vagy ezekkel azonos műszaki-, esztétikai értékű egyéb gyártmány. 
A tűzvédelmileg fontos beavatkozó elemek, kapcsolók (füstcsappantyúk) vezetékeit funkciótartó kivitelű 
kábellel és tartószerkezettel kell kivitelezni, és ezt szabványosan dokumentálni!A vonatkozó szabványok 
értelmében a kivitelező kötelessége biztosítani az MSZ HD 60364:2007 szabvány értelmében minden olyan 
mérést, jegyzőkönyvet, mely feltétele a villamos üzemeltetési engedély kiadásának az erre jogosult szervek 
részéről.  
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