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ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 

A létesítendő hálózat, vezeték által érintett területek: 

 8087 Alcsútdoboz, külterület 

 Hrsz.: 071/11,27,15; (079); 082/16,15,8,12; (967); 110  

A létesítendő hálózat, vezeték által érintett területek tulajdonosa(i): 

Ujfalusi Péter (Hrsz.: 071/11) 1125 Budapest XII. ker. Mátyás király utca 45. (tulajdoni 

hányad: 8736/10000), 

Ujfalusi József (Hrsz.: 071/11) 1125 Budapest XII. ker. Mátyás király utca 45. (tulajdoni 

hányad: 632/10000), 

Ujfalusi Józsefné (Hrsz.: 071/11) 2045 Törökbálint Volf Gy. utca 3. (tulajdoni 

hányad: 632/10000), 

Bőcs Ferencné (Hrsz.: 071/27) 8087 Alcsútdoboz Petőfi utca 8. (tulajdoni hányad: 24/29396),  

Zsár Istvánné (Hrsz.: 071/27) 8088 Tabajd Kossuth utca 76. (tulajdoni hányad: 420/29396),  

Puskás Andrásné (Hrsz.: 071/27) 2800 Tatabánya Dózsakert utca 40. (tulajdoni 

hányad: 3314/29396),  

Magosi Lajosné (Hrsz.: 071/27) 8088 Tabajd Dózsa Gy. utca 12. (tulajdoni hányad: 1378/29396),  

Czinke Gyula (Hrsz.: 071/27) 1048 Budapest Nádasdy Kálmán utca 19. 2. em. 6. ajtó (tulajdoni 

hányad: 2586/29396),  

Patkóné Bátori Erzsébet (Hrsz.: 071/27) 2060 Bicske Vasvári Pál utca 48. (tulajdoni 

hányad: 962/29396),  

Horváth Dezsőné (Hrsz.: 071/27) 2473 Vál Csokonai utca 21. (tulajdoni hányad: 1378/29396),  

Füri Éva (Hrsz.: 071/27) 2400 Dunaújváros Kossuth Lajos utca 4. 1. em. 2 (tulajdoni 

hányad: 689/29396),  

Füri Anikó (Hrsz.: 071/27) 2400 Dunaújváros Október 23. tér 3. fszt. 3. (tulajdoni 

hányad: 689/29396),  

Füri Lajos (Hrsz.: 071/27) 8088 Tabajd Petőfi utca 61. (tulajdoni hányad: 1377/29396),  

Füri Attila (Hrsz.: 071/27) 8088 Tabajd Petőfi utca 61. (tulajdoni hányad: 1377/29396),  

Magyar László (Hrsz.: 071/27) 8088 Tabajd Dózsa György utca 5 (tulajdoni hányad: 738/29396),  

Kiss-Mészáros István (Hrsz.: 071/27) 8086 Felcsút Fő utca 311/5 (tulajdoni 

hányad: 11004/29396),  

Gazsó Péter (Hrsz.: 071/27) 5331 Kenderes Somogyi utca 16 (tulajdoni hányad: 1730/29396),  

Gazsó Zoltán (Hrsz.: 071/27) 5331 Kenderes Bocskai utca 5/a (tulajdoni hányad: 1730/29396),  

Alcsútdoboz Község Önkormányzata (Hrsz.: 071/15) 8087 Alcsútdoboz József Attila utca 5,  
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Hrsz.: (079) 

 Tulajdonos: Magyar Állam  

Kezelő: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 8000 Székesfehérvár 

Balatoni út 6  

  Alcsútdoboz Település Önkormányzata (Hrsz.: 082/16) 8087 Alcsútdoboz József Attila utca 5,  

  Trankerné Vörös Andrea (Hrsz.: 082/15) 8087 Alcsútdoboz Szabadság utca 1/29. 

  Alcsútdoboz Község Önkormányzata (Hrsz.:082/8) 8087 Alcsútdoboz József Attila utca 5, 

  Trankerné Vörös Andrea (Hrsz.: 082/12) 8087 Alcsútdoboz Szabadság utca 1/29. 

  Alcsútdoboz Község Önkormányzata (Hrsz.: 967) 8087 Alcsútdoboz József Attila utca 5, 

  Savanyó Istvánné (Hrsz.: 110) 8087 Alcsútdoboz Szabadság utca 1/2. (tulajdoni hányad: 2/4),  

Koltainé Savanyó Erzsébet (Hrsz.: 110) 8087 Alcsútdoboz Szabadság utca 16. (tulajdoni 

hányad: 1/4), 

Savanyó Éva (Hrsz.: 110) 8087 Alcsútdoboz Szabadság utca 6 (tulajdoni hányad: 1/4)  

A létesítendő hálózat, vezeték megnevezése: 

8087 Alcsútdoboz, hrsz. 071/11, Ujfalusi Napelemes Kiserőmű Kft., 498 kW-os napelemes 

kiserőmű 22 kV-os termelői vezeték 

A létesítendő hálózat, vezeték engedélyese (Tulajdonos): 

 Ujfalusi Napelemes Kiserőmű Kft . 

 2045 Törökbálint, Volf György utca 3. 

A létesítendő hálózat, vezeték üzemeltetője (Termelő): 

 Ujfalusi Napelemes Kiserőmű Kft. 

 2045 Törökbálint, Volf György utca 3. 

A termelői vezeték tulajdonosa: 

 Ujfalusi Napelemes Kiserőmű Kft. 

 2045 Törökbálint, Volf György utca 3. 

A kiserőmű üzemeltetője (Üzemeltető): 

 Ujfalusi Napelemes Kiserőmű Kft.  

 2045 Törökbálint, Volf György utca 3. 

A közcélú 22 kV-os szabadvezeték tulajdonosa, üzemeltetője: 

 E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.  

 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13. 
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A létesítendő hálózat, vezeték tervezője (Tervező): 

 VPP Energy Zrt 

1113 Budapest, Bocskai út 134-146. C. ép. III. em. 

Németh Lajos energetikai villamosmérnök tervező (V, EN-HŐ; EN-ME; EN-VI, Vn) 

Kamarai ny.sz.: 01-11800;   
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ELŐZMÉNYEK 

Az Ujfalusi Napelemes Kiserőmű Kft. a 8087 Alcsútdoboz 071/11 hrsz.-ú külterületen egy 498 kW 

egységteljesítményű, napelemmel működő kiserőművet szándékozik telepíteni és üzemeltetni. 

A kiserőmű megvalósítása 2018. évben van előirányozva. 

A kiserőmű a megtermelt villamos energiát kitáplálja az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. közcélú 

22 kV-os hálózatára.  

Jelen engedélyezési terv a 8087 Alcsútdoboz, külterület, 071/11 hrsz.-ú ingatlanon létesülő, Ujfalusi 

Napelemes Kiserőmű Kft., 498 kW-os napelemes kiserőmű 22 kV-os termelői vezetékét tartalmazza. 

 

ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK ÉS ELŐÍRÁSOK 

MSZ 172-2 Érintésvédelmi szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű, nem 

közvetlenül földelt berendezések. 

MSZ 453:1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára. 

MSZ 1585:2001 Erősáramú Üzemi Szabályzat 

MSZ 1610 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű 

erősáramú villamos berendezések számára. 

MSZ ÉN 61936-1:2016 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények. 

1. rész: Általános szabályok (IEC 61936-1:2010, módosítva) 

MSZ 4581 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. 

MSZ 13207:2000 Erősáramú kábelvonalak 0.6/1 kV-tól 40/69 kV-ig terjedő  

 névleges feszültségre. A kábelek fektetése.    

MSZ EN 50160 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia 

feszültségjellemzői. 

MSZ HD 60364:2007 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 

MSZ EN 62305:2011 Villám és túlfeszültségvédelem 

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.  Elosztói Szabályzat, Elosztói Üzletszabályzat 

1993. évi XCIII. törvény  a munkavédelemről. 

1995. évi LIII törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

1996. évi XXXI. törvény  a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről, tűzoltóságról. 

54/2014.(XII.5.)BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

TvMI 7.2. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv. Villamos berendezések, 

villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem 

191/2009.(IX.15.) Korm.rendelet az építőipari kiviteli tevékenységről 

2012. évi CLXXXV trv. a hulladékról 

225/2015(VIII.7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól 

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról (VET) 

273/2007.(X.19.) Korm.rendelet a VET végrehajtásáról 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokról 

 



VPP Energy Zrt 
1113 Budapest,  
Bocskai út 134-146. C ép. III.em. 

8087 Alcsútdoboz, hrsz.: 071/11. 498 kW-os napelemes 

kiserőmű 

22 kV-os termelői vezeték  

Vezetékjogi engedélyezési terv.  

Dátum: 

2018.08.23. 

 

Megrendelő: 

Ujfalusi Napelemes 

Kiserőmű Kft. 

Azonosító jel: 

ADN-VPP-22-V001 
Változat: 

0 
Lap/lapok száma: 

7/17 

 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

 

 Alulírott felelős tervező kijelenti, hogy az Alcsútdoboz külterület, 071/11 hrsz.-ú ingatlanon 

létesítendő, Ujfalusi Napelemes Kiserőmű Kft., 498 kW teljesítményű napelemes kiserőmű 22 kV-os 

termelői vezeték engedélyezési tervdokumentációjában foglalt műszaki megoldások megfelelnek a 

vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak, 

alkalmazott szabványoknak, illetve az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által előírt 

követelményeknek és Elosztói Szabályzatának, Elosztói Üzletszabályzatának, továbbá biztosítja az 

élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét. 

 

 Tervező kijelenti, hogy az érintett közművekkel, kezelőkkel, üzemeltetőkkel és egyéb érintettekkel a 

szükséges egyeztetések megtörténtek. 

 

 A műszaki megoldások tervezésénél a munkavédelemről szóló 1993. XCIII. törvény pontban 

foglaltak betartásra kerültek. 

 A létesítés során betartandó munkavédelmi követelményeket a munkavédelmi tervfejezet tartalmazza. 

 

 A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 21. § (1) pontban foglaltak alapján a 

kidolgozott műszaki követelmények megfelelnek a hatályos tűzvédelmi előírásoknak. 

 A létesítés során betartandó tűzvédelmi követelményeket a tűzvédelmi tervfejezet tartalmazza. 

 

 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV trv. törvényben foglaltak alapján a kidolgozott előírások 

megfelelnek a hatályos hulladékgazdálkodási előírásoknak.  

 A megoldás módjait a környezetvédelmi tervfejezet tartalmazza. 

 

 Továbbá kijelentem, hogy tervezői jogosultsággal rendelkezem. 

 

 

 
…....................................... 

Németh Lajos 

energetikai villamosmérnök 

tervező 

Kamarai ny.sz.: 01-11800 

V, EN-HŐ; EN-ME; EN-VI, Vn 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

1 Létesítendő hálózat (vezeték) rendeltetése 

Jelen tervdokumentáció tárgyát képező 22 kV-os termelői vezeték rendeltetése a 8087 Alcsútdoboz, 

hrsz.: 071/11, Ujfalusi Napelemes Kiserőmű Kft., 498 kW-os napelemes Kiserőmű által termelt villamos 

energia közcélú hálózatba juttatása. 

A csatlakozási pont leírása: 22 kV-on, villamos energia kitáplálás céljából a Kiserőmű és az E.ON Észak-

dunántúli Áramhálózati Zrt. között: a Bicske 132/22 kV-os transzformátor állomásból induló „Vál” 

megnevezésű 22 kV-os hálózat, 87-33. sz. és 87-34. számú oszlopkapcsolók között lévő 134. számú 

oszlop. A csatlakozási ponton kézi földelésű függőleges oszlopkapcsolós leágazást kell kiépíteni a 

kiserőmű termelői kábelének fogadására. Az oszlopkapcsoló alá túlfeszültség korlátozót kell felszerelni. 

Tekintettel arra, hogy a csatlakozási pontként kijelölt oszlopon két kiserőmű független hálózati 

csatlakozása valósul meg két külön oszlopkapcsolóval, a tervezés és kivitelezés során fokozott figyelmet 

kell fordítani arra, hogy a két oszlopkapcsoló működtetése ne zavarja egymást. 

Jelen terv a 8087 Alcsútdoboz, hrsz.: 071/11, Ujfalusi Napelemes Kiserőmű Kft., 498 kW-os 

napelemes Kiserőmű 22/0.4 kV-os transzformátor állomását (1BHTR) és a 134 sz. meglévő oszlopra 

kerülő földelő szakaszolós oszlopkapcsoló közti 22 kV-os termelői vezeték szakaszt tartalmazza.  

A 8087 Alcsútdoboz, hrsz.: 071/11, Ujfalusi Napelemes Kiserőmű Kft., 498 kW-os napelemes Kiserőmű 

engedélyeztetése külön eljárásban kerül lefolytatásra. 

2 A létesítendő hálózat (vezeték) adatai: 

2.1 8087 Alcsútdoboz, hrsz.: 071/11, Ujfalusi Napelemes Kiserőmű Kft., 498 kW-os napelemes Kiserőmű 

22 kV-os termelői vezeték 

Üzemi feszültség:  12/20 kV 

Nyomvonalhossz: 313 m 

Vezetők száma: 3x1 

Vezetők keresztmetszete: 95 mm2 

Vezetők anyaga: alumínium 

Vezeték típusa: NA2XS(F)2Y 3x1x95RM/16 

Vezetők elrendezése: háromszögben fektetve 

 

3 A létesítendő hálózathoz (vezetékhez) csatlakozó berendezések adatai: 

3.1 8087 Alcsútdoboz, hrsz.: 071/11, Ujfalusi Napelemes Kiserőmű Kft., 498 kW-os napelemes Kiserőmű 

Transzformátor állomás (1BHTR) 

A kiserőmű kitápláló 22/0.4 kV-os transzformátorállomása külső kezelőterű betonházas állomásban kerül 

elhelyezésre.  

A transzformátorállomás fontosabb berendezései: 

 Betonház 

 22 kV-os kapcsoló berendezés 
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 22 kV-os elszámolási mérőváltó szekrény és mérőóra szekrény 

 22/0.42 kV-os 630 kVA-es transzformátor 

 0.4 kV-os 1000 A-es főelosztó 

 230 V-os segédüzemi elosztó 

 24 VDC egyenáramú segédüzem 

 Helyi telemechanikai egység 

 22/0.23 kV-os 5 kVA-es segédüzemi transzformátor  

 

Betonház (1BHTR): 

A transzformátorállomás alapanyaga beton, amely megfelel az MSZ EN 62271-202 

szabvány szerinti villamos, termikus és mechanikai követelményeknek. Az állomás 

monolitikusan egy darabból van kiöntve és hézag nélkül van megépítve. Az állomás két 

térrészből áll, a kapcsolótérből és a transzformátor térből. A beton nyomószilárdsága 

megfelel a C30/37-es osztálynak. 

Az állomás méretei: 

Szélesség: 2 550 mm. 

Hosszúság: 3 000 mm. 

Magasság: 2 720 mm (föld felett: 1 970 mm) 

 

A tetőkinyúlás mértéke 100 mm az állomás körül. 

 

22 kV-os kapcsoló berendezés (1BHTR): 

 01 mező: vonali/földelőkapcsolós betáplálási kábelcsatlakozás 

 02 mező: elszámolási mérőváltók 

 03 mező: távműködtetésre alkalmas motoros rúgófelhúzású megszakítós és kézi vonali-földelő 

szakaszolós mező+védelem a TR1 jelű transzformátor betáplálására 

 04 mező: Segédüzemi TR cella: 1 db. TP1HSN-5/24 típusú 5 kVA teljesítményű kétpólusú 

feszültségváltó, 2 db. biztosító betét tartóval és 2 db. középfeszültségű biztosítóval. 

 

Névleges feszültség (50 Hz):  24 kV 

Névleges áram: min. 200 A 

Zárlati szilárdság (Itherm): min. 16 kA/1 sec.  

Környezeti hőmérséklet: max. 40˚C 

 

 Típus: Siemens 8DJH20 RMLM típusú SF6 gázszigetelésű kapcsolóberendezés  

 

Transzformátor (1BHTR): 

Típus:  olajos 

Névleges teljesítmény: 630 kVA 

Nagyobb feszültség: 22000 ± 2x2.5% V 



VPP Energy Zrt 
1113 Budapest,  
Bocskai út 134-146. C ép. III.em. 

8087 Alcsútdoboz, hrsz.: 071/11. 498 kW-os napelemes 

kiserőmű 

22 kV-os termelői vezeték  

Vezetékjogi engedélyezési terv.  

Dátum: 

2018.08.23. 

 

Megrendelő: 

Ujfalusi Napelemes 

Kiserőmű Kft. 

Azonosító jel: 

ADN-VPP-22-V001 
Változat: 

0 
Lap/lapok száma: 

10/17 

 

Áram, 22 kV-on: 16.53 A 

Kisebb feszültség: 420 V, 50 Hz 

Áram, 420 V-on: 866 A 

Kapcsolási csoport: Dyn5 

Rövidzárási feszültség: 6 % 

Olaj tömege: 480 kg 

 

A kiserőműi 0.4 kV-os kapcsoló berendezés (1BHTR): 

Névleges feszültség (50 Hz): 1 kV 

Névleges áram: min. 1000 A 

Zárlati szilárdság (Itherm): min. 15 kA/1 sec.  

Távműködtetésre alkalmas, védelmekkel ellátott motoros rugófelhúzású 1 kV-os, 

1000 A-es betáplálási megszakító, 

250 A-es biztosítós leágazások a terepi gyűjtőszekrények betáplálására, 

Környezeti hőmérséklet: max. 40 ˚C 

4 A létesítendő hálózat (vezeték) nyomvonal leírása: 

Az Ujfalusi Napelemes Kiserőmű Kft. számára létesítendő 498 kW-os napelemes kiserőmű 22 kV-os 

termelői vezetéke a 8087 Alcsútdoboz, 071/11 helyrajzi számon elhelyezett Napelemes kiserőmű azonos 

hrsz.-on elhelyezett 1BHTR állomásának 1 sz. mezőjéből merőlegesen indul ki és 3.1 m után a 

panelsorokkal párhuzamosan halad 79.2 métert, majd ÉK-i irányba törik, úgy hogy a korábbi szakasszal 

152°-os szöget zár be. 9 méter múlva átlépi a telekhatárt. Útját irányváltás nélkül a 071/27 hrsz.-on (87 m), 

071/15 hrsz.-on (4.1 m), (079) hrsz.-on (29.8 m), 082/16 hrsz.-on (4 m), 082/15 hrsz.-on (20,9 m), 082/8 

hrsz.-on (3.3 m), 082/12 hrsz.-on (34.3 m) folytatja. Ezen a határon 20°-al É-felé módosul az irány, és itt, a 

(967) hrsz.-on, 2.8 métert halad összesen. Belépve a 110 hrsz.-ra 32.3 méter múlva eléri 134. számú 

oszlopot . 

A kábelhossz az 1BHTR-tól a 134. számú oszlopig, a szerelési hosszak figyelembevételével 313 méter. 

A kábelt minimum 1m mélyen kell vezetni, a vezeték pontos nyomvonalát a melléklet nyomvonalrajz 

tartalmazza . 

 

A napelemes kiserőmű átnézeti helyszínrajzát az alábbi ábra mutatja: 
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5 Érintésvédelem, véletlen érintés elleni védelem, villámvédelem, túlfeszültség védelem 

5.1 Érintésvédelem: 

A villamos berendezések érintésvédelme az MSZ 172-2, MSZ HD 60364 szerint kerül megtervezésre úgy 

a középfeszültségű, mint a kisfeszültségű és az egyenáramú oldalon (földelés, védőnullázás, EPH 

rendszer): 

 22 kV-on védőföldelés IT 

 0.4 kV-on nullázás TN-C-S 

 DC-IT rendszer vagy kettős szigetelési mód a napelemeknél a gyártó előírásai alapján (a 

földeletlen rendszer van előirányozva) 

A kiserőmű földelőhálót kap, a transzformátorállomás földelő kerete 4 db, min. 2.5 m mély függőleges 

rúdföldelővel kiegészítve. A földelő keretbe bekötésre kerül a transzformátorállomás belső EPH hálózata.  

A transzformátorállomáson belül az EPH-hoz bekötésre kerülnek a villamos berendezések fémszerkezetei, 

kábeltálcák, elosztók szekrényei, transzformátor háza, valamint a háziüzemi berendezések fémszerkezetei 

is. 

Külön leföldelendő a transzformátor csillagpontja, valamint a 0.4 kV-os főelosztó PEN-sínje. 
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A vasbetonházas 1BHTR ajtaja előtti rész lépésfeszültség korlátozóval van ellátva. 

A PV-rendszer üzemszerűen feszültség alatt nem álló fémszerkezetei bekötendők a földelt rendszerű 

EPH-hálózatba. 

5.2 Véletlen érintés elleni védelem: 

A villamos kapcsolóberendezések fémtokozott szekrényekbe vannak beépítve, melyeknél a véletlen 

érintés lehetősége nem merül fel. 

A transzformátorkamra ajtó belső oldalán középmagasságban lánccal vagy léccel történő figyelmeztető 

elkerítés van a feszültség alatti részek véletlen megközelítésének megakadályozására. 

A kiserőmű telephely kerítéssel védett, a napelemek megközelítése csak a szakszolgálat jelenlétében 

történhet. 

5.3 Villámvédelem: 

A kiserőmű építményei (napelemek, 1BHTR, stb.) megfelelő magasságú villámvédelemi felfogókkal 

lesznek ellátva. 

A villámvédelmi felfogók, levezetők tűzihorganyzott kivitelűek. A villámvédelmi levezető a földbe 

telepített földelőhöz csatlakoznak, melyek az 1BHTR-nél a földelő keret, a napelemeknél a tartókeret 

földben lévő lábszerkezetének felhasználásával kerül kialakításra. 

A villámvédelem a „norma szerinti” villámvédelmi szabványnak megfelelően kerül megtervezésre.  

A kiserőmű nem okozza közszolgáltatás kiesését és nem okozza a kulturális örökség elvesztését így nem 

vonatkozik rá az L2 és L3 veszteségtípusra elvégzendő kockázat elemzés, elegendő az L1 „emberi élet 

elvesztése” veszteségtípusra vonatkozó kockázatelemzést elvégezni. 

5.4 Túlfeszültség védelem: 

Túlfeszültség védelem van betervezve: 

 Termelői kábel végén a 22 kV-os oszlopkapcsoló alatt, 

 22/0.23 kV-os 1BHTR állomás segédüzemi elosztójában (1+2 típusú), 

 1BHTR transzformátor 22 kV-os oldalán, 

 1BHTR 0.4 kV-os oldalán (1+2 típusú), 

 Kiserőműi inverterek AC és DC oldalán. 

5.5 Szabványossági vizsgálatok 

Villámvédelem: 

A villámvédelmi berendezések felülvizsgálatára az OTSZ 281.  § (1) bekezdése vonatkozik. 

Az 1. pont részletezi az új, norma szerinti villámvédelmi berendezések felülvizsgálatát, mely előírja: 

a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt, 

b) a létesítést követően az átadás előtt, 

c) a 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt időszakonként és 

d) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki 

követelményekben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni. 

  

A 2. pont: a villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 

El kell végezni a TvMI-ben előírt időszakos felülvizsgálatokat: 

9.4.1. A villámvédelem használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként 

nem rendelkezik, 
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a) LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként, 

b) egyéb esetben legalább 6 évenként a villámvédelem felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt 

hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, 

melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja. 

9.4.3.  A villámvédelem üzemeltetői szemrevételezéses ellenőrzését javasolt legalább évente elvégezni. 

 

Érintésvédelem, földelés 

A kisfeszültségű erősáramú berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatával az OTSZ 276. és a 277.§ 

foglalkozik. 

Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatával az 

OTSZ 278.§ foglalkozik 

Az „MSZ HD 2364-442 Épületek villamos berendezéseinek létesítése” c. szabvány utolsó fejezetei 

foglalkoznak: 

 mérések a földelési rendszereken és a földelési rendszerek céljából földelési rendszerek helyszíni 

szemléje és dokumentációja (ellenőrzés megszemléléssel, méréssel, számítással) 

 Az „MSZ 2364-610 Épületek villamos berendezéseinek létesítése” c. szabvány foglalkozik az első 

ellenőrzés elvégzésével. 

 Az „MSZ 4851 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek” c. szabvány foglalkozik az érintésvédelem 

rendszerével, a földelési ellenállás mérésével, a villamos berendezések szigetelési ellenállás 

mérésével.  

6 Munkavédelmi tervfejezet 

Jelen Munkavédelmi tervfejezetben a tervezői gyakorlatban alkalmazott előírások lettek figyelembe véve.  

A villamos berendezések létesítésénél, érintésvédelménél, kábelek elhelyezésénél, be kell tartani az 

“MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése.” c., szabvány ide vonatkozó előírásait.  

A telepítési és szerelési munkaterületet - amennyiben feszültség alatt lévő berendezések közelében kell 

munkát végezni - az üzemeltetőnek figyelmeztető táblás elkerítéssel el kell választani a feszültség alatti 

munkaterülettől.  

A szükséges figyelmeztető táblák szövegére és kialakítására az MSZ 453 számú szabvány vonatkozik. 

A szerelés területén az üzemeltető állandó szakfelügyeletről kell, hogy gondoskodjon, kinek utasításait a 

szerelési dolgozóknak be kell tartaniuk. 

Az anyagmozgatás, szállítás, közlekedés, csak az üzemeltető által kijelölt legrövidebb úton történhet. 

A kivitelezési munkálatokhoz alkalmazott villamos csatlakozású szerszámokat az előírt érintésvédelemmel 

el kell látni. 

Az egyéni védőeszközök használatát a vonatkozó rendelet alapján biztosítani kell. 

A munkaterületen a még készre nem szerelt berendezések fémrészeit a vonatkozó szabvány előírásai szerint 

ideiglenesen földelni kell. A készre szerelt berendezést feszültségmentes állapotban kell tartani az üzembe 

helyezési eljárásig. 

Az újonnan létesített berendezésekre a tervdokumentációban megadott jelöléseket jól láthatóan kell 

elhelyezni a téves működés kizárása, s az azonosítások könnyebb biztosítása érdekében. 

Karbantartási, javítási munka feszültség alatt, vagy közelében csak az „MSZ 1585:2010 Erősáramú Üzemi 

Szabályzat” előírásainak figyelembe vételével végezhető. 
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7 Tűzvédelmi tervfejezet 

Jelen Tűzvédelmi tervfejezetben a tervezői gyakorlatban alkalmazott előírások lettek figyelembe véve.  

A terjedelembe tartozó villamos berendezés: 

 1BHTR transzformátorállomás 

 kiserőműi napelem táblák 

Feszültségmentesítés 

Az 1BHTR transzformátorállomás teljes feszültségmentesítése a 22 kV-os betáplálási (-1QS1 jelű) 

terheléskapcsoló kikapcsolásával történik. 

A kiserőmű 0.4 kV-os oldalának teljes feszültségmentesítése az 1BHTR transzformátorállomás 

kisfeszültségű főmegszakítójának (-0Q1) kikapcsolásával történik. 

Az inverterek AC oldalról történő feszültségmentesítése a betáplálási biztosítójának kiszakaszolásával 

történik. Ebben az esetben az inverterben az AC oldali kimeneti kapcsoló automatikusan kikapcsol. 

Az inverterek DC oldalról történő feszültségmentesítése az inverterbe beépített betáplálási kapcsolójának 

kikapcsolásával történik. Ebben az esetben az inverter DC oldali betáplálása kikapcsolt állapotba kerül, 

azonban a napelem és a betápláló solar kábele feszültség alatt marad! 

A kiserőmű telephely tűzvédelmi kikapcsolása 

A kiserőmű telephely teljes tűzvédelmi kikapcsolása a 22/0.4 kV-os transzformátorállomás (1BHTR) 

transzformátoros leágazási megszakítójának (-3Q1) KI-működtetésével történik a megszakító KI-

tekercsén. Ekkor a teljes kiserőműi telephely kikapcsolásra kerül, kivéve a 22 kV-os kapcsolóberendezés 

a transzformátoros leágazási cella megszakítójáig. 

Érintésvédelem 

 22 kV-on védőföldelés IT 

 0.4 kV-on nullázás TN-C-S 

 DC oldalon IT 

Tűzveszélyes anyagok 

Éghető anyagot képeznek a: 

 transzformátorolaj, 

 helyi kábelezések, 

 napelem táblák. 

Tűzvédelem 

A helyszíni kivitelezések során végzendő esetleges hegesztéseknél, festéseknél megfelelő gondossággal kell 

eljárni (meglévő kábelek ideiglenes tűzvédelmi takarása, stb.). Tűzveszélyes tevékenységet csak előzetes 

írásbeli engedély alapján szabad végezni. 

Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol a tevékenység tüzet vagy robbanást okozhat 

mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárítják. 

Jogszabályokban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával 

rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy 

végezhet.  

Tűzveszélyes környezetben végzett tevékenységhez - kezdéstől a befejezésig – az engedélyező köteles 

biztosítani az oltáshoz alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket. 

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét köteles 

tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. 

A munka befejezését az engedélyezőnek, üzemeltetőnek be kell jelenteni. 
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8 Környezetvédelmi tervfejezet   

A Környezetvédelmi törvények előírásai, hatályai, kiterjednek azokra a munkavállalókra, kivitelezőkre is, 

akik a megrendelő vagy más üzemeltető által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek.  

A munkavégző köteles betartani a helyi tűzvédelmi szabályzat előírásait, melyre az üzemeltető a 

munkavégzőt köteles kioktatni és a lehetséges veszélyekre a figyelmét felhívni. 

Az idegen vállalkozásban végzett tevékenységek esetében a megrendelőnek és vállalkozónak, kivitelezőnek 

a környezet védelmével kapcsolatos kötelezettségeit a keretszerződésben kell rögzíteni. Kivitelezéskor 

különös gondot kell fordítani a talaj, a termőföld védelmére. Törekedni kell a környezetbarát technológiák 

alkalmazására. 

A munkaterületet rendezett és tiszta állapotban kell visszaadni rendeltetésének. A létesítmények építése, 

bontása, felújítása során törekedni kell arra, hogy az előidézett környezeti hatások ne okozzák a talaj 

termőképességének csökkenését. 

Kivitelezéskor gondoskodni kell arról, hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek. 

A munkavégzés során keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a következők lehetnek: 

Nem veszélyes hulladékok: 

 Berendezések építésekor, szerelésekor a felszerelt elemek göngyölegei, a munkavégzés során 

eltávolított növényzet maradékai, vissza nem tölthető föld, betontörmelék, stb. 

Veszélyes hulladékok: 

 Festékes rongy, hígítók, kábelmassza, olajos rongy, olajos kábelhulladék, műanyagos kábelhulladék, 

aszfalt törmelék, stb. 

Építési-szerelési tevékenység során keletkező hulladékok: 

 Műanyag és papír hulladék (csomagoló, kötöző anyagok): ~10 kg 

A kivitelező köteles gondoskodni az építés-szerelési tevékenység során keletkezett hulladékok szakszerű 

tárolásáról, valamint az építési munka befejezése után azokat a hulladék anyagok átvételére és szakszerű 

tárolására, hasznosítására jogosult vállalkozó telephelyeire beszállítani és azokkal elszámolni.  

Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat az ide vonatkozó rendelet szerint kell besorolni és a 

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni. 

A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról, valamint az építési munka befejezése után azok 

elszállításáról a kivitelező köteles gondoskodni. 

Természetvédelem 

Az alkalmazásra kerülő technológiák és azok berendezései, készülékei bevizsgált környezetvédelmi 

engedéllyel rendelkezők legyenek. 

Zaj- és rezgésvédelem 

A munkaterület zajjal járó építési tevékenységeit a terület beépítettségeinek figyelembe vételével, az oda 

vonatkozó zaj-kibocsátási határértékek betartásával végezheti. 

Levegővédelem 

A létesítés során számottevő légszennyező hatással nem kell számolni. Minimális porzás lehetséges a 

transzformátor alap és a kábelárkok kiásásakor. Az üzemeltetés során légszennyező anyagok nem kerülnek 

a levegőbe. 

Elektromágneses sugárzás 

A 63/2004. (VII.26.) ESzCsM rendeletben előírt egészségügyi határértékeket be kell tartani.  

A transzformátorállomás/kiserőmű közvetlen közelében emberi tartózkodásra szolgáló, lakott település nem 

található. 
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MELLÉKLETEK 
 

 

1. Térképmásolat 

2. Tulajdoni lapok 

3. Tulajdonosi hozzájárulások 

4. Számlabefizetői nyilatkozat és meghatalmazás 

5. Vezetékjogi változási vázrajz  

6. Közmű nyilatkozatok 
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RAJZOK 
 

 

1. Alcsútdoboz Ujfalusi Napelemes Kiserőmű Kft., 498 kW-os naperőmű 

 Helyszínrajz  ADN-VPP-02-V300 

 

2. Alcsútdoboz Ujfalusi Napelemes Kiserőmű Kft., 498 kW-os naperőmű 

 Nyomvonal terv  ADN-VPP-02-V500 

 

3. Alcsútdoboz Ujfalusi Napelemes Kiserőmű Kft., 498 kW-os naperőmű 

 Egyvonalas séma  ADN-VPP-02-V100/100 

 

4. Alcsútdoboz Ujfalusi Napelemes Kiserőmű Kft., 498  kW-os naperőmű 

 +1BHTR elrendezési rajz  ADN-VPP-02-V400 

 

5. Alcsútdoboz Ujfalusi Napelemes Kiserőmű Kft., 498 kW-os naperőmű 

 +1BHTR földelési terv  ADN-VPP-02-V401 

 

 


