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1. Bevezetés 
E dokumentáció a 8045 Isztimér, Köztársaság utca 100., hrsz.: 34. alatt meglév  orvosi 
rendel  b vítésének és energetikai felújításának építési építési engedélyezési tervének 
villamos m szaki leírását tartalmazza. Az épület két részb l áll, egy orvosi rendel b l és egy 
szolgálati lakásból. Jelen felújítási koncepcióterv els sorban az orvosi rendel t érinti, 
melyben a jelenlegi állapot sz kös, korszer tlen, nem felel meg az érvényben lév  
el írásoknak (ÁNTSZ el írásai). Egy helyiségben dolgozik a doktorn  és az ápolón  is, 
valamint itt található a betegvizsgáló és a gyógyszertár is. Az el írás szerint 2 külön helyiség 
szükséges a betegellátáshoz: külön helyiségben dolgozik a doktorn , az ápolón  és külön 
helyiség szükséges a gyógyszertárnak. Új épületrész kerül kialakításra, az el kert területén, új, 
vasbeton bejárati lépcs vel és terasszal, valamint WG300 mobil mozgássérült emel vel. Az új 
épületrészben új el tér készül, elkülönítve a betegeket és a véd n höz érkez  egészséges 
kismamákat. Továbbá új betegváró került tervezésre, mely kapcsolódik az orvosi rendel höz. 
A tervezés során a beruházó kéréseit és a vonatkozó jogszabályokat, m szaki el írásokat 
vettük figyelembe.  
A tervezési munka határa, tárgya: 

• világítási hálózat, 
• földelt csatlakozó hálózat kialakítása /230V,/,  
• épületgépészeti rendszerek ellátása villamos energiával, 
• villám és bels  túlfeszültség-védelem. 

 
 
2. Energiaellátás, fogyasztásmérés 
Az ingatlan jelenleg rendelkezik villamos energiaellátással. 
Névleges feszültség: 3*400/230V, f=50Hz. 
 
 
3. Világítás 
Általános üzemi világítás 
Tervezett megvilágítási szintek (közösségi terek) a 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes 
rendelet 3. számú mellékletében el írt névleges megvilágítási értékek szerint. A tervezett 
szükséges megvilágítási szintek alapján a beruházó és az építész tervez vel közösen kerülnek 
kiválasztásra. A lámpatestek jellemz en modern elektronikus el téttel és nagy hatásfokú 
fényterel  elemekkel rendelkeznek. A fényforrások energiatakarékos kivitel ek (T5 fénycs , 
LED). 
Tartalék világítás 
A t zvédelmi tervfejezetben rögzítetteknek megfelel en az épületekben saját áramforrással 
rendelkez  készenléti tartalék világítási lámpák kerülnek felszerelésre. 
 
 



Kültéri világítás 
Az ingatlan gyalogos és gépjárm  közlekedésre igénybe vett útjain, küls  világítás kerül 
tervezésre. A világítási paramétereknek az MSZ EN 12464-2:2014 Fény és világítás – 
szabadtér szabvány követelményeit kell kielégíteniük. A küls téri világítás tervezése LED 
lámpatestekkel történik. 
 
 
4. Villamos hálózatok 
Er sáramú villamos hálózat 
Az áramköri elosztót a lakrészek bejárati ajtó fölötti falba célszer  elhelyezni süllyesztett 
szereléssel. A szükséges modulszámra méretezett elosztóban kell elhelyezni Ihiba= 30 mA 
hibaáramú áramvéd  kapcsolót, a szükséges túláramvédelmi és leválasztási célú kapcsoló 
berendezéseket. A szerelés süllyesztett szerelési technológiával készül. A villamos 
berendezések üzemeltetésére földelt csatlakozó aljzatok kerülnek telepítésre. A lámpatestek 
felületre szerelt kivitel ek. A gépészeti berendezések energiaellátását az épületgépész tervben 
feltüntetett helyen, el írásoknak megfelel en biztosítjuk. Az áramköri vezetékeken a leágazó 
vezetékkötések köt elem alkalmazásával készítend k. 
Gyengeáramú villamos hálózatok 
Riasztóhálózat 
Az épületben riasztóhálózat kerül tervezésre, rádiótelefonos átjelzési lehet séggel. 
 
 
5. Villámvédelem: 
A villámvédelmi rendszer létesítésér l a jogszabályi el írásoknak megfelel en önálló kiviteli 
tervben intézkedünk, az érvényben lév , hatályos jogszabályoknak megfelel  mértékben és 
módon. 
 
 
6. Érintésvédelem, munkavédelem: 
A helyszíni munkavégzés során a vonatkozó érintésvédelmi, munkavédelmi, t zvédelmi 
el írásokat be kell tartani. A tervezett érintésvédelem TN-rendszer (nullázás), a f elosztóból 5 
vezetékes rendszer kerül kiépítésre. Valamennyi I. év osztályú készüléket, berendezést, 
szerelvényt be kell kötni az érintésvédelembe. A földelt dugaszolóaljzatos és világítási 
áramköröket is áram-véd kapcsolóval kell ellátni. A villanyszerelési munkák befejezése után 
az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot el kell végezni. A villamos berendezéseken 
munkát csak az MSZ 1585 szabvány szerint történt feszültségmentesítés után szabad végezni. 
Az elosztókba a megvalósulási terv egy példányát el kell helyezni. 
 
 
7. T zvédelem: 
Az OTSZ el írásai szerinti t zvédelmi f kapcsolót, t zeseti f kapcsolót, elosztónként 
áramtalanító f kapcsolókat terveztünk. A túláramvédelmi szerveket a tervezett értékekre kell 
beállítani. Helyszíni szerelési munkák során t zveszélyes tevékenységet (hegesztés, csiszolás, 
forrasztás) a vonatkozó t zvédelmi el írások (hegesztési engedély, t zoltó készülék 
helyszínen tartása, stb.) betartásával szabad. A tervt l eltérni a tervez  írásbeli 
hozzájárulásával szabad. A beépített villamos berendezések rendszeres karbantartásáról és 
felülvizsgálatáról gondoskodni kell. Kapcsolók, ill. biztosítók hovatartozásának jelölésére 



gravírozott felirati táblákat terveztük. Biztonsági világítást, kijáratmutató irányfény világítást 
terveztünk. 
 
 
8. Organizáció, környezetvédelem: 
A létesítmény bekapcsolásáról és a szükséges áramszünetr l az érintett fogyasztókat értesíteni 
kell (nem FAM munka esetén). A munkaterületet és a környezetet eredeti állapotába helyre 
kell állítani (hulladék elszállítás, tereprendezés). Az idegen vállalkozásban végzett 
tevékenység esetében a megrendel nek és a vállalkozónak a környezet védelmével 
kapcsolatos kötelezettségeit szerz désben rögzíteni kell. Kivitelezés során különös gondot 
kell fordítani a környezet és a talaj védelmére. Törekedni kell a környezetbarát technológiák 
alkalmazására. A munkavégzés során keletkezett nem veszélyes agyagok (csomagoló anyag, 
törmelék, stb.) és a veszélyes hulladékok (festékes rongy, festékes doboz, olajos rongy, 
m agyag kábelhulladék, selejtes fénycs , fémhalogén fényforrások, stb.) elkülönített 
szakszer  tárolásáról, elszállításáról gondoskodni kell. 
 
Nagykanizsa, 2018. január 30. 
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