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2. ALÁÍRÓLAP 
 

MEGRENDELŐ, BERUHÁZÓ 
 

   BDK KFT. 

   1203. BUDAPEST, CSEPELI ÁTJÁRÓ 1-3. 
 

ÜZEMELTETŐ 
 

   BDK KFT. 

   1203. BUDAPEST, CSEPELI ÁTJÁRÓ 1-3. 

 

TERVEZŐ 

 

   ZARKA ZOLTÁN 

   MMK 13-7828 

   EN - VI 

 

BUDAPEST, 2018. ÁPRILIS 

 

3.   TERVRAJZOK ÉS MELLÉKLETEK 

 
  TERVRAJZOK 
 

   LÉTESÍTÉS rajz    2018_ VIR - 8/ 1 

 

  MELLÉKLETEK 
 

 BONTÁS LELTÁR 
 ÉPÍTÉS LELTÁR 
 ORGANIZÁCIÓS JKV. 
 ÁRAZOTT TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS 

 
 

4.   MŰSZAKI LEÍRÁS        
  

 4.1 ELŐZMÉNYEK  
 

A BDK KFT. társaságunkat bízta meg a 

BUDAPEST XI.ker.  

B U D A F O K I    Ú T    79. 

GYALOGOS ÁTKELŐ VILÁGÍTÁS 

című tervezési feladat elvégzésével. 

A tervezés megkezdése előtt:KapiZoltánterület felelőssel  

a szükséges előzetes egyeztetéseket elvégeztük. 

      

 4.2 A MUNKA LEÍRÁSA        

A tárgyi gyalogos átkelő világítását jelenleg 1db 10m fpm. acél oszlopon, 1,0 m karon 

elhelyezett,MEGMARADÓ PHILIPS SGS 253PC 1xSON-TPP 150W OR lámpatest biztosítja. 
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A BDK KFT. által megrendelt és Tervező rendelkezésére bocsátott felmérési világítástechnikai 
mérési jkv.-ben foglalt javaslat alapján kerül sor a tervezésre. 

 
A mért értékek:  Eátl= 14,22luxNEM FELEL MEG U 0 =0,68MEGFELEL. 
 

Tervezett állapot: 
A tervezett világítási berendezés DIALUXméretezésealapján a gyalogátkelő mellett meglévő 
M1 jelű 10m fpmoszlopon+1m karonMEGLÉVŐ1 db PHILIPS SGS 253 PC 1xSON-TPP 150W 
OR lámpatest és a 2018_VIR-8/1 sz. LÉTESÍTÉS rajzon jelölt helyen tervezett T2jelű 10m-es 
kúpos talpcsavaros oszlop + 1m karon tervezett PHILIPS SGS 453 PC 1xSON-TPP 150W OR 
lámpatest biztosítja.Az új lámpatest NYY-J 3x2,5mm² lámpakábellel kerül bekötésre a tervezett 
GURO-EKM 1261 1xE27 2x5x16mm szerelvény lapra. 
A meglévő M4 lámpaoszloptól 18m kábelárokban 22m NYCWY 4x10/10mm² kábel és a T2 
lámpaoszlop mellett 1db 3m-es földelő rúd került tervezésre. 

 
A PHILIPS gyártmányú M1 és T2 jelű lámpatestekméretezése alapján a számított értékek: 

    E átl= 38lux  U 0 =0,44 Mindkét érték MEGFELEL. 
 

FORGALOMTECHNIKA 

Forgalomtechnikai terv készítése nem szükséges, nem kerül sor számottevő mértékben a 

közlekedési útvonalak igénybe vételére, ill. a forgalom akadályozására. A munkálatok ideje alatt 

az utakon biztosítani kell a közlekedés zavartalanságát. Utak mellett végzett kivitelezési munkák 

időtartama alatt sebesség korlátozó táblákkal kell az érintett szakaszokon a közlekedés és a 

munkavégzők biztonságát szavatolni. 

 

ÉRINTÉSVÉDELEM 

Az érintésvédelem módja MSZ 2364 szerinti NULLÁZÁS (TN rendszer).  

A földelések kialakítását és ellenőrzését az MSZ HD 60364 sorozat, MSZ-EN 50522, MSZ 1610 
szabványok, valamint az ELMŰ D_U-006-15 (Érintésvédelmi szabályzat) szerint kell végezni. 
Az elkészült hálózat érintésvédelmét ellenőrizni és jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 

4.3.  KIVITELEZÉSI ELŐÍRÁSOK 

a./  Általános előírások 

A tervdokumentáció az érvényben lévő MSZ; MSZ-EN és ágazati szabvány előírások, valamint 

a szakmai utasításokban foglaltak figyelembe vételével készült. 

A kivitelezést a tervdokumentációt érintő rendeletekben, utasításokban és egyéb hatósági 

előírásokban előírt engedélyek hiányában nem lehet megkezdeni. 

A Kivitelező köteles a munka megkezdése előtt 15 nappal a munkakezdés időpontját bejelenteni. 

A kivitelezési munkálatokat a közvilágítási hálózat és berendezései feszültségmentes állapotában 

lehet végezni az MSZ 1585 vonatkozó előírásainak betartásával. 

Különös gondot kell fordítani a feszültség mentesítések és a feszültség alá helyezések szabályos 

kérelmeinek benyújtására, valamint végrehajtására. 

A kivitelezés teljes időtartama alatt a gyalogos átkelő világítás folyamatos üzemét kötelezően 

biztosítani kell. 

 

5.   KÖRNYEZETVÉDELEM 

A  munkavégzés,  az  anyagmozgatás  úgy  történjék,  hogy  a  környezetben  kár  ne  

keletkezzen. Az érvényben lévő környezetvédelemmel kapcsolatos törvények és rendeletek   
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mellett  az  ELMÜ  NYRt.  U‐3/1  számú  környezetvédelmi  szabályzatát  is  be  kell  tartani.  

A  munkavégzés  során  felhasznált  veszélyes  anyagokat  az  ELMÜ  Rt.  VU‐253/1  számú  

a  „veszélyes anyagok és készítmények kezelésének ügyrendjéről” szóló végrehajtási utasítás  

szerint kell kezelni.  

A  kivitelezés  után  a  munkaterületet  az  eredeti  állapotnak  megfelelően  kell  helyreállítani.  

A  munka  befejeztével  gondoskodni  kell  a  beépítetlen,  felhasználatlan  anyagok  és  a  

hulladékok  összegyűjtéséről  és  gyűjtőhelyre  szállításáról.  A  keletkezett  

veszélyes hulladékot az ELMÜ NYRt. VU‐254/1 számú, a „veszélyes hulladékok kezelésének  

ügyrendjéről” szóló végrehajtási utasítás szerint kell a kijelölt lerakóhelyre szállítani. 

   

A munkát végző kivitelezők kötelesek a vonatkozó törvények, rendeletek, szabványok továbbá a 
Kft. környezetvédelmi szabályzata szerint végezni tevékenységüket. 
A környezetet veszélyeztető, vagy károsító környezethasználó köteles azonnal befejezni a 
veszélyeztető, vagy károsító tevékenységet. A környezethasználó köteles gondoskodni a 
tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet 
helyreállításáról úgy, hogy 
o a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, 
o megelőzze a környezetszennyezést, 
o kizárja a környezetkárosítást. 

 
A föld védelme: 
o a bontási és kivitelezési munkálatok során a szerelési hulladék anyagok szelektív gyűjtéséről 
és eltávolításáról naponta gondoskodni kell 
o A víz védelme: 
o a 33/2000. (III.17.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani 
o a vízhasználattal járó technológiai folyamatok során káros szennyezés élő vízbe, 
közcsatornába nem kerülhet 

A zöldterület védelme: 
o a munkálatokat körültekintően, minimális zöldkár okozással kell végezni 
o gallyazást, fakitermelést csak a szükséges engedélyek beszerzése után - megfelelő szakszerűséggel - 
lehet végezni ( végeztetni ) 
 

A környezet általános védelme: 

o a kivitelezés befejezése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani 
o Amennyiben a tevékenység folytán veszélyes hulladék keletkezik, úgy azt az ideiglenes 
gyűjtőhelyen úgy kell elhelyezni, hogy az a talajt, felszíni ill. felszín alatti vizet ne 
szennyezhessen. 
 
Veszélyes hulladék kezelése: 
o a veszélyes hulladékot az egyéb hulladéktól el kell különíteni és azt fajtánként külön kell 
tárolni 
 

Veszélyes hulladék gyűjtése: 

o a bejelentésre kötelezett veszélyes hulladékok gyűjtési módjait a Kft. környezetvédelmi 
szabályzata tartalmazza 
 

Veszélyes hulladék elszállítása: 

o a kivitelező a munkálatok során keletkező veszélyes hulladékot köteles a vállalkozási 
szerződésben kijelölt – érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkező - partnerek részére 
elszállítatni. 
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6.   TŰZVÉDELEM  

A munkahelyi vezetők (szerelésvezetők, művezetők) felelősek munkaterületükön a felügyeletük 

alá tartozó munkahelyeken, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltak,valamint az 

ELMÜ Rt. U‐2/2 számú tűzvédelmi szabályzatának betartásáért.  

 

7.   MUNKAVÉDELEM  

A  kivitelezés  megkezdése  előtt  a  kivitelező  köteles  a  helyszínnel  

kapcsolatosveszélyforrásokról  tájékozódni,  és  a  szükséges  munkavédelmi  intézkedéseket  

arra  vonatkozóan megtenni.   

A kivitelezési munkákat a hálózat és a berendezés feszültségmentes állapotában kell végezni az 

MSZ 1585 vonatkozó előírásainak betartásával. Feszültség alatti hálózaton és berendezésen, vag

y annak veszélyes közelségében munkát végezni tilos!  

Munkát csak a munkavégzés személyi feltételeinek alkalmas, munkavédelmi vizsgát tett,  

szakképzett dolgozó végezhet. Munkát csak ép, biztonságos, az előírások szerint felülvizsgált  

szerszámokkal,  gépekkel,  illetve  védőeszközökkel  szabad  végezni.   

A  kivitelezésért  felelős  vezető  köteles  ellenőrizni  ezek  biztonságos  állapotát,  a  

védőeszközök szabályos használatát.   

A  munkavégzés,  az  anyagmozgatás  úgy  történjék,  hogy  az  senkit  ne  veszélyeztessen.  

A munkaterületen csak a szükséges létszámú dolgozó tartózkodhat.   

A munkaterületen csak a munkavégzéshez feltétlenül szükséges számú, azzal megbízott  

és kiképzett személy tartózkodhat. A munkacsoport vezetésére egyszemélyi felelőst ki  

kell jelölni.  

 

8. KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ SZABVÁNYOK 
 

A magyar nemzeti szabványokkal kapcsolatos törvény megszüntette a szabványokhatóságok 

által előírt kötelező alkalmazását.  

A villamos hálózatokon (közvilágítás) történő munkavégzés biztonsága érdekében az alábbi 

szabvány jegyzékben szereplő szabványok alkalmazása viszont kötelező jellegű. 

MSZ EN 50160:2011 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültség

    jellemzői  (29.020)   

MSZ EN 61140  Áramütés elleni védelem (91.140.50)   

MSZ 1: 2002  Szabványos villamos feszültségek (29.020),   

MSZ 1600 sorozat: Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V‐nál nem nagyobb névleges  

feszültségű erősáramú villamos berendezések számára (91.140.50) következő fejezetei:   

MSZ 1600‐14:1983  Közterületek   

MSZ 7487‐1:1979 Közmű‐ és egyéb vezetékek elrendezése közterületen.  

    Fogalommeghatározások  (01.040.93)   

MSZ 7487‐3:1980  Közmű‐ és egyéb vezetékek elrendezése a térszint felett (01.040.93)  

MSZ EN 13201 sorozat Útvilágítás  

D_U-006-15 Érintésvédelmi szabályzat 
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A közvilágítási berendezésekre vonatkozó üzemeltetői és karbantartási utasítás a 
40/2017.(XII. 4.) NGM rendelet szerint 

 
 

1 Közvilágításihálózatésberendezéseküzemeltetéseéskarbantartása: 
 

A Szolgáltató Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Budapest teljes közigazgatási területén a köz- és díszvilágítási 

hálózatot és berendezéseket üzemelteti és karbantartja: 

Ezek: 

1.1. kizárólagaközvilágításcéljátszolgálóhálózatielemeket(hálózatok,avezérlőés mérőberendezésekkel), 

összefoglaló néven: passzív közvilágításielemek, 

1.2. a közvilágítási és díszvilágítási lámpatesteket és a működésükhöz, elhelyezésükhöz tartozó 

közvilágítási berendezéseket (bekötővezetékek, kandeláberek, lámpakarok, egyedi túláramvédelmi 

készülékek, szerelő lapok, előtétek, gyújtók, fázisjavító kondenzátorok, fényforrások, és a lámpatestek 

egyéb elemei (sorkapcsok, a belső vezetékezés, foglalat, tükör, bura, tömítés, lámpatest- ház), összefoglaló 

néven: aktív közvilágításielemek. 

A Szolgáltató folyamatosan fogadja a lakossági és önkormányzati közvilágítási hibabejelentéseket (telefonon, elektronikus 

formában), a javítást a  minőségre vonatkozó előírásoknak megfelelőenelvégzi. 

 

2.1 A Szolgáltató, vagyMegbízottjakötelezettségei 

A Szolgáltató, vagy Megbízottja a közvilágítási berendezések aktív és passzív elemeit üzemelteti, karbantartja, 

üzemvitelét · irányítja és a hibabejelentéseket fogadja. 

Az üzemeltetési és karbantartási feladatokon belül a Szolgáltató, vagy Megbízottja: 

2.1.1 vezérlési hiba esetén a közvilágítási körzet napi be- éskikapcsolását; 

2.1.2 elhárítja a berendezések hibáit, és rendszeres  karbantartást  végez  az  5. pontban foglalt szolgáltatási 

minőség jellemzőknekmegfelelően. 

 

2.2. Azaktívelemeküzemeltetési, karbantartásifeladatairészletezetten a következők: 

Az aktív elemek üzemeltetése, karbantartása keretében a Szolgáltató, vagy Megbízottja feladata: 

2.2.1. A fényforrásokat rendszeres időközönként lecseréli (,,csoportos csere"),ezáltal 

a meghibásodásoknak legalább 65%-át megelőzi. A csoportos csere időpontjait a fényforrások típusa és jellemző 

paraméterei alapján a Szolgáltató határozza meg. 

2.2.2. A lámpatestek optikai elemeinek (tükör, bura, reflektáló felületek, tömítések, foglalatállás) 2 

évenkénti tisztítását, cseréjét, pótlását a csoportos fényforráscsere keretében a Szolgáltató, vagy 

Megbízottjaelvégzi. 
2.2.3. Acsoportoscsereidőszakaiközöttabejelentettüzemképtelenfényforrásokat és azok működéséhez szükséges 
áramköri elemeket (foglalat, előtét, gyújtó, sorkapocs, kondenzátor) cseréli, javítja,pótolja. 
2.2.4. Acsatlakozó(felszálló)vezetékeketelhasználódás,sérülésesetén-cseréli, javítja. 
2.2.5. Alámpahelyszerelvénylapját(csatlakozódobozát)karbantartjaabenne elhelyezett túláram védelemmel 
együtt. 
2.2.6. A hiányzó részegységeket· (kandeláber ajtók, lámpatest szerelvénytér fedlapok, burák) csoportos csere alkalmával 
teljes körűen, egyébként hibabejelentés alapján pótolja, különös tekintettel a feszültség alatt álló berendezésrészek zárt 
állapotánakbiztosítására. 
2.2.7.. A kizárólag közvilágítási célt szolgáló tartószerkezeteken 10 évente állékonysági vizsgálatot végez és a 
normál működés során keletkező rendellenességeket, hibákat elhárítja, a mechanikus kötéseket rögzíti. 

2.2.8. A károkozás következtében kitört oszlopok, sérült lámpatestek helyreállítását a bejelentéstől számított 30 
napon belül elvégzi. 
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3. Apasszívelemeküzemeltetése,karbantartásakeretébenaSzolgáltató,vagy Megbízottjafeladata: 

 

3.1 Az érintésvédelem előírás szerinti ellenőrzését 3 évente és a szükséges pótlásokat, javításokatelvégzi. 
3.2 A közvilágítási célt szolgáló földkábeles, falikábeles vagy szabadvezetékes hálózatot üzemelteti, karbantartja, a 

közvilágítási kapcsoló- és vezérlőberendezéseket karbantartja, üzemelteti Uavítás,csere). 
A Szolgáltató, vagy Megbízottja a közvilágítási berendezések mennyiségéről és üzemi esemény adatairól naprakész 
nyilvántartást vezet. 

A beépített fényforrások teljesítményét és mennyiségi adatait tartalmazó nyilvántartást 
vezet (közvilágításileltár). 

A Szolgáltató, vagy Megbízottja gondoskodik a közvilágítási lámpák és egyéb berendezések eseményeinek 
követhető rögzítéséről (monitoring), amellyel ellenőrizhető a kötelező szolgáltatási minőség paraméterek betartása. 

 

4. Ezen kívül aSzolgáltatófeladata: 
 

4.1 Ahibabejelentéseketésajavításokatrögzíti, akülsővállalkozókszerződés szerinti elhárítási határidők betartását 
ellenőrizhetővéteszi. 

4.2 A tervezett karbantartási beavatkozásokatdokumentálja. 

 

5. Közvilágítás Üzemeltetési és Karbantartási tevékenységminőségjellemzői 
A közvilágításról szóló 11/1985.(Xl.30.) lpM rendelet szerint előírt hibaelhárítási idők: 

-Megegyezés szerinti nagy forgalmú csomópont, kijelölt gyalogos átkelő 48 óra, 

-Országos közutak átkelési szakaszain egyedi hibák, valamint három vagy több  egymás melletti lámpatest egyedi hibái 8  

nap,  egyéb helyeken  fellépő  egyedi hibák 14nap · 

5.1 Kötelező hibaelhárításiidők: 

Városrészt érintő üzemzavar elhárítási ideje 4 óra 

Egy transzformátor körzetet, áramkört, útszakaszt, folyami hidak egészét, kiemelt útkereszteződések teljes közvilágításának 

kiesését jelentő üzemzavarok  elhárítási ideje 24óra 

Lakosság vagy az Önkormányzat által bejelentett egyedi lámpatest hibák elhárítási ideje 8nap 

5.2 Kötelező karbantartások: 

Minden acél tartószerkezet, (lámpaoszlop és lámpakar) korrozióvédelmi festése 

szükség szerint. 

Az IP 64 tömítettséget el nem érő lámpatestek tisztítása csoportos cserék alkalmával 

max. 2 évenként. 
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MSZ 13201-1 SZABVÁNY 

„C” VILÁGÍTÁSI OSZTÁLY BESOROLÁSA 
 

 

Időfüggő jellemzők kiválasztása. C világítási osztály 

Jellemző Lehetőségek Leírás  
Súlyozási 
érték Vw 

Megállapított 
súlyozási érték 

Nagyon nagy v ≥ 100 km/h 3   

Nagy  70 < v< 100 km/h 2   

Közepes 40 < v ≤ 70 km/h 0 0 

Tervezési sebesség 
vagy sebességhatár 

Kicsi v ≤ 40 km/h -1   

Nagy   1 1 

Közepes   0   Forgalomnagyság 

Kicsi   -1   

Vegyes a nem 
gépjárművek nagy 

százalékával   
2   

Vegyes     1 1 Forgalomösszetétel 

Csak gépjárművek 
  

0   

Nincs   1   
Úttestelválasztás 

Van   0 0 

Vannak   1 1 
Parkoló járművek 

Nincsenek   0   

Nagy 
Kirakatok, fényreklámok, sportolási 

területek,  állomások, raktárak 
1   

Közepes Normál elhelyezkedés 0 0 

Környezeti fény- 
sűrűség 

Kicsi   -1   

Nagyon nehéz   2   

Nehéz   1 1 Navigációs feladat 

Könnyű   0   

Súlyozási 
értékek 

összege Vws 
4 

  

C=6-Vws C2 
 

 

 

 

 

Zarka Zoltán 

elektromos tervező 
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