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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

 

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

498 kW teljesítményű napelemes kiserőmű építési 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 villamos mérnök 

tervező 

Kamarai ny.sz.: 01-11800 

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

1 ELŐZMÉNYEK 

Ujfalusi Napelemes Kiserőmű Kft. Alcsútdoboz 071/11 hrsz.-ú külterületén 498 kW teljesítményű, 

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.  

A külterületi telken jelenleg épület nem áll, a tulajdonos legelőként hasznosítja. Jelen tervezési programban a 

területre egy 498 kW teljesítményű naperőmű park építését tervezik.  

 

2 A NAPERŐMŰ LEÍRÁSA 

A naperőmű Alcsútdoboz külterületén, a 071/11 hrsz.-ú ingatlanra kerül telepítésére az elrendezési terveknek 

megfelelően. A solar panelek pontosan déli tájolással kerülnek felszerelésre a lehető legjobb termelési 

eredmények elérése érdekében. A vagyonvédelmi kerítés a telekhatártól 0.5m-rel beljebb helyezkedik el, a 

szomszéd ingatlanokat nem érinti. 

Az erőmű építése során beton vagy vasbeton alappal rendelkező építmény nem kerül telepítésre, a telepített 

eszközöket maradéktalanul el lehet távolítani. A napelemek terepszint alatti tartószerkezetét cölöpverő gép 

ütőmunkával a felszín alá sajtolja a geotechnikai szakvéleményben meghatározott talaj fizikai paraméterei 

alapján készített tartószerkezeti kiviteli terv szerint. A tartószerkezet föld feletti része ezekhez a cölöpökhöz 

kerül rögzítésre csavaros kötésekkel. Az elkészült tartószerkezetre a paneleket szintén csavaros 

kötőelemekkel kell rögzíteni. 

 

2.1 Az erőmű főbb műszaki adatai 

 Erőmű címe:     Alcsútdoboz külterület 071/11 

 Solar panelek tervezett száma:   2280 db 

 Solar panelek tervezett elhelyezése:   4-es fekvő elrendezés 

 Solar panelek típusa:     HANWHA Q-CELLS 

 Solar panelek DC oldali teljesítménye:  599kWp 

 Tartószerkezet dőlésszöge:    max. 25°  

 Tartószerkezet típusa:    CWF 

 Sorok száma:      11 

 Sorok távolsága:     max. 5.50 m 

 Inverterek száma:     13 db x 36 kW + 1 db x 30 kW 

 Inverterek típusai:    HUAWEI SUN2000-36KTL,  
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HUAWEI SUN2000-33KTL-A 

 Inverterek összes AC teljesítménye:   498 kW 

 BHTR Transzformátorállomás típusa: KSW 30-25 -630 kVA 

 Transzformátor típusa:   IMEFY OIT 630 kVA 

 Transzformátor névleges feszültsége:  22000/420 V 

 Transzformátor kapcsolási csoportja:  Dyn5 

 Transzformátor drop:     6% 

2.2 Átnézeti helyszínrajz 

 

 
A naperőmű telepítési helye 
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2.3 Napelem modulok 

A naperőmű moduljai polikristályos technológiával készülnek. A technológiának köszönhetően a panelek 

kiemelkedő hatásfokkal működnek alacsony sugárzási intenzitású téli és forró nyári időszakokban egyaránt. 

A modulok hatásfoka akár 17.1 % is lehet. Hosszú távú hozambiztonság az Anti-PID technológia, és a Hot-

Spot Protect megoldásnak köszönhetően. Kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkező alumínium 

ötvözetű keretben gyártják. 

 

2.4 Inverterek 

A napelemek egyenfeszültségű villamos energiáját az inverterek alakítják át stabil, szimmetrikus 3F 0.4 kV-

os, 50 Hz-es váltakozó feszültséggé. A hálózattal való szinkron kapcsolat létrehozása az inverterekbe beépített 

szinkronozó segítségével történik. Az inverterek kültéri elhelyezésűek, a napelem táblák soraiban lesznek 

telepítve, 8 db string fogadására alkalmas kivitelben.  

 

2.5 Tartószerkezet 

A napelem panelek 4 sorban, fekvő elrendezésben, max. 25 fokos dőlésszögben, déli tájolásban kerülnek 

elhelyezésre. Egy panel mérete 1.00 m x 1.67 m, vastagsága 2 cm. A déli tájolás eredményeképpen, mivel a 

sorok nem a telekhatárok irányához igazodnak, a sorhosszak változóak. A naperőmű tartószerkezete CWF 

típusú, egy központi támasztékkal kivitelezett megoldás. 

 

A talajba döngölt fémcölöpök feleslegessé teszik a betonalapok alkalmazását, és ezáltal munka- és 

anyagmegtakarításhoz vezetnek, és minimalizálják a környezet átalakítás szükségességét. A rendszer 

fotovoltaikus nagyprojektek gyors és gazdaságos megvalósításához optimalizált megoldás, tetszőleges 

modultípus felhasználásához. E gyártási sorozat valamennyi rendszerének optimalizált geometriájú döngölt 

acélprofilok képezik az alapját, amelyek hosszú élettartamot, ideális talajrögzítést, minimális talajburkolást 

és a későbbi gondozáshoz megfelelő hozzáférést biztosítanak. 

A cölöpökre szerelt, talajszint feletti, moduláris tartószerkezet alumíniumból készül, és csaknem 100%-ban 

előre gyártott összetevőkből, pontosan a kívánt mennyiségben kerül leszállításra az építés helyszínére. Magas 

várható élettartam, jelentős maradványérték, nincsenek ártalmatlanítási költségek. Egyszerű utólagos 

rendszer-átalakítás a moduláris koncepciónak köszönhetően Beigazítási lehetőségek a talaj 

egyenetlenségeinek kiegyenlítésére. Költséghatékony, általános szerkezet a statikai optimalizálás révén. 

Egyszerű területgondozás a központi támasztéknak köszönhetően, a geometria akár legeltetést is lehetővé 

teszi.  

A pontos statikai számítást a kiviteli tervezéskor kell elvégezni. A statikai tervezést az elkészített, és 

mellékletként csatolt geotechnikai szakvélemény alapján kell elvégezni, ezt a gyártó a németországi 

központjában készíti. Terhelés méretezése a DIN 1055 szerint, 4. rész (03/2006), 5. rész (06/2005), 100. rész 

(03/2001), Eurocode 1 (06/2002), DIN 4113, DIN 18800, Eurocode 9 és egyéb, illetve ezeknek megfelelő 

ország specifikus szabványok figyelembevételével történik. Védett profilgeometriák optimális 

anyagfelhasználása mellett, minden szerkezeti elem dokumentált ellenőrzése FEM-számítás alapján történik.  
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2.6 Naperőmű megközelítése 

A kiserőmű megközelítése Alcsútdoboz külterületéről a 071/11-as hrsz.-ú telken keresztül történik. Az erőmű 

bejárata a telek nyugati oldalán helyezkedik el. 

 

2.6.1  Megközelítési utak 

A kapun belül a belső közlekedés számára külön út nem kerül kialakításra. A napelem táblák sorközei 

közötti távolság és a kerítés mellett kialakított sáv alkalmas a belső közlekedésre. A naperőmű területén 

az üzemeltetés során a növényzet folyamatosan karbantartás alatt áll, így a közlekedés biztosított. 

 

2.6.2 Kerítés és kapu kialakítása 

A naperőmű területét az építtető, vagyonvédelmi szempontok figyelembevételével, biztonsági kerítéssel 

zárja le. A kerítés a telekhatároktól 0.5m-el beljebb épül, szerkezete horganyzott acél oszlopos, 

drótfonatos vagy ponthegesztett. Magassága 2.20 méter. 40x40x4mm-es tűzihorganyzott 

kerítésoszlopok 0.80 méter mélyen kerülnek cölöpözésre. Az oszlopokra ST14 220x0.50x0.60x3 típusú 

hegesztett hálós (vagy ezzel egyenértékű drótfonatos) tűzihorganyzott kerítés kerül. A kiépült 

biztonsági kerítésre egyéb, későbbiekben meghatározott biztonsági rendszer is telepítésre kerül, főként 

a biztosító által támasztott szempontoknak megfelelően. A kerítés nyomvonalvezetése a helyszínrajzon, 

a részletei az alábbi kerítésterven találhatók. 

 

 
A kétszárnyú kapu méretei 4 méter széles, 2.20 méter magas. Kétszárnyú, középen felnyíló, egyedi kapu 
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kerül beépítésre. A kapu, acél 40x40x4 zártszelvényekből hegesztett, tűzihorganyzott kivitelű. 

 

2.6.3 Belső közlekedés 

A kapun belül belső közlekedésre külön burkolt útfelületek nem épülnek. A karbantartások, javítások 

elvégzéséhez és havária esetén az esetleges tűzoltói felvonuláshoz a panelsorok közötti min. 5.00 m 

távolság elegendő helyet biztosít a közlekedéshez. A kerítés és a panelek között minimálisan 3.50 m 

széles távolság marad szabadon, melyben a gépjármű közlekedés biztosított. Az üzemeltető az 

erőművek teljes területén rendszeres és teljes körű zöldkarbantartást végez, mivel a túlburjánzó 

növényzet rontja a napelemek termelését. A belső közlekedési lehetőségek az év minden szakában 

biztosítottak. 

 

2.7 Közműellátás 

Az erőmű területén nem áll rendelkezésre közmű csatlakozás. Mivel az erőmű kezelő személyzet nélkül, 

automatikus üzemben működik, az emberi tartózkodás feltételeit nem szükséges kiépíteni. Ivóvíz és 

szennyvízcsatlakozás kiépítése nem szükséges. A közművek érintettségét igazoló nyilatkozatok a 

dokumentáció mellékletében találhatóak. 

 

2.8 Villamos hálózati csatlakozás 

A kiserőmű az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő közcélú hálózatra csatlakozik. 

A csatlakozó 22 kV-os termelői földkábel a kiserőműi BHTR felől a 22 kV-os oszlopkapcsoló elmenő 

kábelcsatlakozó pontjára csatlakozik. A nyomvonal hossza a kiserőmű BHTR állomása és az oszlopkapcsoló 

között 313 m.  

Az egyenáramú napelemes modulok – stringekbe fűzve - invertereken keresztül állítják elő a stabil 

háromfázisú 400 V-os feszültséget, melyek a BHTR 22/0.42 kV-os, 630 kVA-es transzformátora segítségével 

táplálják ki a megtermelt villamos energiát a közcélú hálózatra. A transzformátor KÖF oldalán elszámolási 

mérőrendszerrel ellátott 22 kV-os kapcsoló berendezés létesül, villamos védelmekkel és telemechanikával 

ellátva. 

 

A Kiserőmű hálózatra csatlakozásának és belső villamos hálózatának további részleteit a melléklet villamos 

szakági tervfejezet részletesen tárgyalja. 

 

A hálózatcsatlakozáshoz szükséges betonházas transzformátor állomás döngölt kavicságyat kap alapnak, 

betonalap építése nem szükséges.  

 

3 KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET 

 

Kivitelezéskor különös gondot kell fordítani a talaj és termőföld védelmére. Törekedni kell a környezetbarát 

technológiák alkalmazására. Be kell tartani a Földhivatal hatósági előírásait a földterület kivonási engedélye 

szerint, a Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat szakhatósági hozzájárulásában tett előírásokat a más 

célra igénybevett földterületek hasznosítására vonatkozóan.  
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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: a felszerelt elemek göngyölegei, a munkavégzés 

során eltávolított növényzet maradékai, vissza nem tölthető föld. Veszélyes hulladékok: festékes rongy, 

hígítók, kábelmassza, olajos rongy, olajos kábelhulladék, műanyagos kábelhulladék. A keletkezett hulladékok 

szakszerű tárolásáról valamint az építési munka befejezése után azok elszállításáról a kivitelező köteles 

gondoskodni. 

 

3.1 Zajvédelem 

 

A transzformátor folyamatos üzemben, napi 24 órában üzemel. A transzformátor állomás zajterhelési értéke 

gyártói gépkönyv alapján (38 dB) alatta marad mind a nappali (50 dB), mind az éjszakai (40 dB) előírt 

értékeknek. A telepítés helyszínéhez képest 450 méter távolságon belül nincs lakóépület.  

A terület külterület. A talaj teljesen megfelel a naperőmű létesítésére, onnan semmilyen ásványi anyagot, 

talajt elhordani nem kell. A területet út, beépítetlen terület határolja. 

 

 
 

3.2 Talajvédelem 

A projekt helyszínén a legeltetés megszűnik. A művelés alóli kivonás megindításához külterületen 

talajvédelmi terv készítése szükséges. Az erőmű területén szilárd betonalappal rendelkező építmény nem 
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kerül elhelyezésre. 

 

4 MUNKAVÉDELMI TERVFEJEZET 

 

A tervezés során, a létesítményekkel kapcsolatos, ill. azokra vonatkozó hatályos jogszabályokat, az országos 

és szakági szabványok előírásait, valamint az érvényben lévő műszaki irányelvek ajánlásait figyelembe vették 

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

villamos berendezések létesítésénél, kábelek elhelyezésénél, érintésvédelménél be kell tartani az “ MSZ HD 

60364-5-51:2010 Épületek villamos berendezéseinek létesítése” c. szabvány, valamint az MSZ 1610 ide 

vonatkozó előírásait.  

 

A kivitelezés során előforduló legnagyobb balesetveszélyi források: 

 

 Feszültség közelében végzett munka 

 Feszültség alatti munkavégzés 

 Nyitott árkok mellett végzendő munka 

 Földkábelek mozgatása közben keletkezett veszélyforrások 

 Magasban végzendő munka 

 

A kivitelezés során munkát csak munkavédelmi vizsgát tett, arra alkalmas, szakképzett, a munkavégzéshez 

szükséges létszámú dolgozó végezhet. Munkavégzés csak ép, biztonságos, az előírások szerint felülvizsgált 

szerszámokkal, gépekkel, illetve védőeszközökkel történhet. A kivitelezési munkálatokhoz alkalmazott 

villamos csatlakozású szerszámokat az előírt érintésvédelemmel el kell látni. A munkacsoportnál egy 

dolgozót meg kell bízni a munka irányításával. A munkaterületen a közlekedési és szállítási útvonalak 

rendben tartásáról, a közlekedés, a szállítás, a munkavégzés biztonságáról gondoskodni kell. A munkavégzés 

előtt ismertetni kell a dolgozókkal a munka technológiáját, a feladatok személyre történő lebontását és a 

munkaterületre vonatkozó balesetvédelmi követelményeket. Mind a munkavégzés, mind az anyagmozgatás 

úgy történjék, hogy az senkit ne veszélyeztessen, a környezetben kár ne keletkezzék.  

 

Veszélyeztetett környezetben csak az arra kellőképpen kiképzett illetve kioktatott, és a munkavégzéshez 

feltétlenül szükséges személyek tartózkodhatnak. Veszélyeztetett területre az illetéktelenek bejutását meg kell 

akadályozni.  

 

Ha munkaterületen egy időben több kivitelező vállalat dolgozói végeznek munkát, a tevékenységüket 

munkavédelmi szempontból is össze kell hangolni. A munkaárok és gödrök elkerítéséről, beomlás elleni 

biztosításáról, biztonságos megközelítéséről gondoskodni kell. A munkahely vezetője (szerelésvezető) 

közteles ellenőrizni a szerszámok és védőeszközök biztonságos állapotát és az utóbbiak rendszeres használatát, 

a biztonságtechnikai előírások betartását, a munkahely rendjét és a munkahelyi fegyelmet.  

 

Feszültség alatti berendezésen, hálózaton munkát végezni egyedül tilos! A feszültségmentesítésről minden 

munkavégzés megkezdése előtt meg kell győződni. Azon kivételes esetekben, de legfeljebb a földhöz képest 

250 V feszültségig, amikor a feszültség alatti munkavégzés elkerülhetetlen (pl. biztosítócsere), csak 
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kellőképpen kioktatott, munkavégzésre alkalmas, szakképzett dolgozó – legkevesebb 2 fő – dolgozhat, 

maradéktalanul betartva az MSZ 1585 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. A napelemekkel végzett bármilyen villamos munkavégzést feszültség 

alatti munkavégzésnek kell tekinteni.  

A napelemek letakarása csak az átfolyó áramot csökkenti, a csatlakozó vezetékeinek végpontján folyamatosan 

a rájuk jellemző nyitófeszültség lép fel. Ennek oka, hogy a napelem a hátoldala irányából is kaphat akkora 

megvilágítást, hogy az felgerjessze a nyitó szintre.  

Egy-egy sor összes paneljének felszereléséig a panelek csatlakozó kábeleit összekapcsolni tilos. Az 

összecsatlakoztatások befejezéséig az inverterhez való kapcsolódás tilos!  

Üzemben lévő inverterhez a kábelek csatlakoztatása tilos! A Panelek kábeleit legelőször a csatlakozó 

kötődobozokba kell bekötni úgy, hogy a szakaszoló biztosítókat ki kell szakaszolni és a biztosítóbetétet el 

kell távolítani. Ezek után lehet a paneleket egymáshoz csatlakoztatni (a csatlakozók IP 20-as védettségűek, a 

feszültség alatti részek véletlen érintése nem lehetséges.). Az összes panel terv szerinti összecsatlakoztatása 

után a kötődobozok szakaszoló biztosítóit kell beszakaszolni, majd az inverter egyenáramú szakaszolóját 

beszakaszolni.  

Nagyfeszültségű berendezésen, illetve annak közelében munkát csak erre jogosító vizsgával rendelkező, a 

munkavégzésre alkalmas, szakképzett dolgozó végezhet, a munkavédelmi és egyéb személyi feltételek 

(megfelelő védő- és mentőeszközök) fennállása esetén.  

 

A kivitelezés – arra való külön utasítás nélkül is – feleljen meg a vonatkozó szakmai és biztonságtechnikai 

előírásoknak, az MSZ és ágazati szabványoknak, a munkavédelemről szóló 1993. Évi XCIII. törvény, illetve 

a végrehajtásáról rendelkező 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelet, valamint a VILLMÜSZ előírásainak, és a 

kötelező érvényű típusterveknek.  

A megközelítésekre és keresztezésekre vonatkozó üzemeltetői és hatósági előírások maradéktalanul 

betartandók. A kivitelezéshez szükséges engedélyek birtokában, az azokban előírt szakközegek jelenlétében 

illetve, művezetésével végezhető.  

 

Gépi földmunka csak akkor végezhető, ha a kivitelező meggyőződött arról, hogy közműben kár nem 

keletkezik. A közművek közelében gépi fölmunka végzése tilos! A földmunkák kellő gondossággal 

végezendők a közművek épségének megóvása és az esetleges balesetek elkerülése érdekében. Felhívjuk a 

figyelmet, hogy a terven jelölteken kívül is lehetnek földalatti közművek (pl. magántulajdonban levő 

vezetékek). A közművekben okozott kárért a kivitelező egyetemlegesen felel.  

 

Az elkészült berendezés feszültség alá helyezését az adott területen szokásos módon, félreérthetetlenül ki kell 

hirdetni. A munkaárkok és gödrök körülkerítéséről, esti kivilágításáról, szükség szerint járópallók 

elhelyezéséről és a munka befejezése utáni eltávolításáról, az árkok és gödrök szerelés utáni haladéktalan 

betemetéséről – és annak ellenőrzéséről – a kivitelező tartozik gondoskodni. Az ennek elmulasztásából adódó 

esetleges balesetekért a kivitelező felel.  

 

Az árkok, gödrök betemetésénél ügyelni kell arra, hogy az utakon és járdákon szintkülönbség ne keletkezzen. 
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A munkaterületet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani. Az utak átvágása általában csak fél-

fél szélességben történhet. A bontásból kikerülő anyagokat és szerelvényeket a kivitelező tartozik az 

üzemeltető által meghatározott raktárba beszállítani, és tételesen átadni.  

A tervtől eltérni csak indokolt esetben, a tervező, a műszaki ellenőr és az üzemeltető együttes írásbeli 

engedélyével szabad. A tervező írásbeli jóváhagyása nélkül a tervtől való eltérés mentesít a tervezői felelősség 

alól.  

Az újonnan létesített berendezésekre a tervdokumentációban megadott jelöléseket jól láthatóan kell elhelyezni 

a téves működés kizárása, s az azonosítások könnyebb biztosítása érdekében A tervdokumentáció 

áttanulmányozása és a helyszín megtekintése után, még az anyagbeszerzés megkezdése és az alvállalkozói 

munkák kiadása előtt az esetleges vitás kérdéseket a kivitelező a tervezővel tartozik egyeztetni.  

 

Karbantartási, javítási munka feszültség alatt, vagy közelében csak az MSZ 1585 Üzemi Szabályzat 

Erősáramú Villamos Berendezések Szabályzata, előírásainak figyelembe vételével végezhető. A villamos 

berendezések karbantartását rendszeresen, a karbantartási tervben rögzített módon, a gépkönyvekben rögzített 

követelményeknek megfelelően kell végezni. A villamos berendezések szerelése, kezelése, karbantartása és 

ellenőrzése alkalmával a szükséges biztonsági felszereléseket és berendezéseket, valamint életvédelmi 

eszközöket, figyelmeztető táblákat kéznél kell tartani. 

 

5 TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET 

A tervezett létesítmény tervezésénél figyelembe vett tűzvédelmi szempontokat és előírásokat részletesen a 

mellékelt TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET tárgyalja. 
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6 MELLÉKLETEK 

 

 

1. Telekalakítási változási vázrajz és térképmásolat 

2. Tulajdoni lap 

3. Tulajdonosi nyilatkozat 

4. Számlabefizetői nyilatkozat és meghatalmazás 

5. Helyszínrajz 

6. Tartószerkezeti elrendezési rajz 

7. Tartószerkezet tanúsítványok 

8. Villamos szakági tervfejezet 

9. Tűzvédelmi szakági tervfejezet 

10. Talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervezési beszámoló 

11. Közműnyilatkozatok 

12. Adatlap környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához 

 


