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1. Bevezetés 

Jelen szakmai segédlet célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi 

létesítmények tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében résztvevő 

szakmagyakorlók számára, használata feltételezi az idevonatkozó szabványok, 

jogszabályok ismeretét. A medikai technológiák folyamatos fejlődése, illetve a 

hatályos, jelenleg még csak angol nyelven elérhető MSZ HD 60364-7-710 

szabvány alkalmazása számos kérdést vet fel, mely szemléletében is eltér a 

korábban hatályos MSZ 2040 szabványtól és terminológiájától. A segédlet célja, 

hogy az ezekkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdésekre választ adjon, 

valamint áttekintést kapjon az olvasó azokról a speciális követelményekről, 

amelyek a tárgyi területen jelentkeznek. 

Megjegyezzük, hogy várhatóan a közeljövőben az MSZ HD 60364-7-710 

szabvány magyar nyelvű változata, majd annak magyarázatos kiadása is 

megjelenik. 

 

Az MSZ HD 60364-7-710 szabvány az MSZ HD 60364 sorozat része. Ennek 

megfelelően szakaszainak számozása nem folytonos, hanem a sorozat 

alapszabványainak szakasz-számaira utal: 

– az első három számjegy mindig a jelen szabvány száma: 710, 

– az ezt követő három számjegy a sorozat, azaz a szabvány főfejezetének 

száma, amely a módosított követelményt tartalmazza, 

– az ezt követő számok is az eredeti követelmény számai, 

– majd ponttal van elválasztva a jelen szabvány százassal kezdődő, saját 

elkülönítő számozása. 

A szabvány harmonizációs dokumentum, amely annyiban különbözik az EN jelű 

szabványtól, hogy megenged nemzeti eltéréseket. Az egyes tagállamok 

általánostól eltérő követelményei a „ZA” függelékben találhatók. 

 

A fent említett szabvány a gyógyászati helyek biztonsági követelményeivel, az 

áramütés elleni védelemmel, a hibavédelemmel (közvetlen érintés elleni 

védelemmel), a villamos szerkezetek kiválasztásával, elhelyezésével és 

szerelésével foglakozik és követelményeket határoz meg gyógyászati helyek 

villamos energiával történő ellátásának folyamatosságát illetően. Csoportokba 

sorolja a gyógyászati helyeket egyidejűleg két szempontot vizsgálva : attól 

függően, hogy az ott használt villamos gyógyászati készülékek milyen módon 

kerülnek kapcsolatba a pácienssel és a villamos energia ellátás megszakadása 

veszélyt jelenthet –e a páciens számára? 

Meg kell említeni, hogy a követelmények meghatározásánál meghatározó 

szerepe van a gyógyászati villamos készülékeket kiválasztó, az alkalmazási 

helyeket, az ott folytatandó tevékenységeket meghatározó orvostechnológusnak. 
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A villamos szakági tervezés feladata a készülékek és tevékenységek 

működtetésének villamos feltételeinek megoldása. 

 

Jelen segédlet elsősorban a biztonsági követelményekre koncentrál, és nem 

foglakozik részletesen az egészségügyi létesítmények egyéb sajátos témáival, így 

az üzemi (nem tartalék) világítási megoldásokkal, az egyre kiterjedtebb 

informatikai rendszerekkel, a tisztasági követelményekkel. Ezen a témák 

tárgyalására a segédlet anyagán alapuló szakmai továbbképzési előadások 

alkalmával kerül sor, tehát az itt nem szereplő témák a MMK kötelező szakmai 

továbbképzésén, illetve jelen anyag későbbi kiadásában fognak szerepelni. 
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2. Legfontosabb vonatkozó jogszabályok, szabványok, ajánlások 

- 96/2003.(VII.15.) Korm. r. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról 

- 60/2003.(X.20.) ESZCSM  az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről 

- 2/2004.(XI.17.) EüM  az egészségügyi szolgáltatók és működési 

engedélyük nyilvántartásáról, valamint az 

egészségügyi szakmai jegyzékről  

- 1/2012.(IX.18.) EMMI  a 60/2003. (X. 20.) ESZCSMr, valamint a 

2/2004. (XI. 17.) EüMr módosításáról 

- 27/2012.(IX.18.) EMMI  egyes egészségügyi tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról 

- 54/2014.(XII.5.) BM r. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) 

- MSZ 447:2009 Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra való 

 csatlakoztatás 

- MSZ 2040:1995 Egészségügyi intézmények villamos 

berendezéseinek létesítése (érvényes 

2015.jan.1-ig) 

- MSZ EN 50171:2001 Központi energiaellátó rendszerek 

- MSZ EN 61140:2002/A1:2007 Áramütés elleni védelem. A villamos 

berendezésekre és a villamos szerkezetekre 

vonatkozó közös szempontok 

- MSZ EN 61140:2003 Áramütés elleni védelem. A villamos 

berendezésekre és a villamos szerkezetekre 

vonatkozó közös szempontok 

- MSZ EN 50172:2005 Biztonsági világítási rendszerek 

- MSZ 2364 sorozat Épületek villamos berendezéseinek létesítése 

- MSZ EN 12464-1:2012 Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1.rész: 

Belső téri munkahelyek 

- MSZ EN 1838:2014  Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás 

- ΜSZ ΗD 60364-4-41:2007 Biztonság. Áramütés elleni védelem 
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- MSZ HD 60364-4-42:2015 Biztonság. Hőhatások elleni védelem 

- MSZ HD 60364-4-43: 20110 Biztonság. Túláramvédelem 

- MSZ HD 60364-5-51:2010 A villamos szerkezetek kiválasztása és 

szerelése. Általános előírások 

- MSZ HD 60364-5-52: 2011 A villamos szerkezetek kiválasztása és 

szerelése. 

Kábel- és vezetékrendszerek 

- ΜSZ ΗD 60364-5-54:2012 Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 

Földelőberendezések és védővezetők 

- MSZ HD 60364-5-56:2010 Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 

Biztonsági berendezések 

- MSZ HD 60364-5-551:2010 A villamos szerkezetek kiválasztása és 

szerelése.  Egyéb szerkezetek. 551. fejezet: 

Kisfeszültségű áramfejlesztők 

- MSZ HD 60364-7-701:2007 Különleges berendezésekre vagy helyekre 

vonatkozó követelmények. Helyiségek 

fürdőkáddal vagy zuhannyal 

- MSZ HD 60364-7-702:2011 Különleges berendezésekre vagy helyekre 

vonatkozó követelmények. Úszómedencék és 

szökőkutak 

- MSZ HD 60364-7-710:2012 Különleges berendezésekre vagy helyekre 

vonatkozó követelmények. Gyógyászati helyek 

- MSZ HD 60364-7-729:2010 Különleges berendezésekre vagy helyekre 

vonatkozó követelmények. Kezelési vagy 

karbantartási folyosók 

- MSZ 1600-11:1982 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem 

nagyobb feszültségű erősáramú villamos 

berendezések számára. Villamos kezelőterek és 

laboratóriumok  

- MSZ EN 60038:2012 CENELEC szabványos feszültségek 
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- MSZ EN 62040-1:2008/A1:2013 Szünetmentes energiaellátó rendszerek (UPS). 

1. rész: UPS általános és biztonsági 

követelményei 

- TvMI 1.1:2015.03.05. Tűzterjedés elleni védelem 

- TvMI 7.1:2015.03.05. Villamos berendezések, villámvédelem és 

elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem 

- A Magyar Mérnöki Kamara kiadványai (orvostechnológiai alapismeretek I-II., 

Tervezési segédlet az 1/2012 EMMI rendelethez, Gép-műszer tervezési segédlet, 

orvostechnológiai műszaki terv tartalma stb.) 

- Egészségügyi Minisztérium kiadványai (A kórház, mint műszaki létesítmény) 
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3. Csoportosítás építészeti kialakítás szerint, építészeti követelmények 

Az egészségügyi létesítmények építészeti kialakítása alapvetően meghatározza a 

villamosenergia-ellátás kialakításának módját. Emiatt célszerű a létesítmények 

építészeti jellegű csoportosítását is bemutatni. 

 

- pavilon rendszerű kórház 

- tömbkórház 

- hotelkórház 

- strukturált elrendezésű kórház 

 

A pavilon rendszerű kórházak hagyományosan a 19. században és a 20. század 

elején alakultak ki. Több, különálló épületből állnak, melyek jellemzően kis 

magasságúak. Az épületek között alapvetően nincs közvetlen összeköttetés. A 

széttagoltságot később a földszinten, a föld alatt, vagy az emeletek közötti 

folyosó rendszerekkel próbálták csökkenteni. 

A tömbkórház egyetlen épülettömbben helyezkedik el, ez lehet T-, Y-, H- és I- 

alakú. Kialakítását az orvosi szakmáknak megfelelő betegosztályok 

egymásrautaltsága és munkaszervezési igények határozták meg, Ezen épületek 

többnyire a 20. század közepén alakultak ki. 

A hotelkórház esetén a betegeket egy külön épületben (az úgynevezett 

„hotelszárnyban”) helyezik el, amelyik magassága a 6-8 emeletet is elérheti. A 

nagyigényű orvosi szolgáltatásokat nyújtó központi diagnosztikai egységeket, a 

központi műtőblokkokat, a központi intenzív osztályt, a központi sterilezőt pedig 

szintén egy külön, a hotelszárnynál laposabb (3-4 emelet magas) épületrészben 

helyezik el, a két épületrészt zárt folyosóval kötik össze, és a két épületrész „T” 

betűformát alkot. A kiszolgáló műszaki egységek (például energiaközpont, 

konyhaüzem, mosoda, raktárak stb.) különálló épületekben helyezkednek el, de 

valamilyen zárt összeköttetésben a hotelszárnyat is magába foglaló 

épülettömbbel. Főleg az 1950-es évek utáni évtizedekben terjedtek el. 

A strukturált kivitelű kórházak úgy épülnek fel, hogy egy nagyméretű, tágas 

fogadóépülethez egy hosszú folyosón keresztül csatlakoznak egyik oldalról a 

gyógyító tevékenység végzéséhez szükséges központi orvosi egységek 

épületszárnyanként elhelyezve, míg a másik oldalon vannak a beteg elhelyezési 

egységek (osztályok), szintén több épületszárnyban, de már a hotelszárnyhoz 

képest alacsonyabb (2-3-4 emeletes) kivitelben. Szokás ezt a megoldást 

tömbösített hotelkórháznak is nevezni, mivel a betegek hotel ellátásban 

részesülnek, de az orvosi ellátó egységek is külön épületszárnyakban 



Magyar Mérnöki Kamara 

ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT 

Szakmai segédlet 2015 

 

 

 

10/35 

 

helyezked/het/nek el. Ez a rendszer az 1980-as évektől kezdve alakult ki, 

elsősorban Nyugat-Európában.  

 

Tapasztalati adatok alapján az összes nettó alapterület kb. 10 %-a szükséges a 

gépészeti és a villamos helyiségek számára, ezen területeket kell felosztani a 

szakágak között. 

A villamos helyiségek tervezése során a létesítési és üzemeltetési szempontokon 

felül az OTSZ-ben meghatározott tűzvédelmi előírásoknak is meg kell felelni. A 

feladat ugyanis ez esetben nem csak az, hogy tűz esetén a kiürítéshez és a 

tűzoltósági beavatkozáshoz szükséges rendszerek meghatározott ideig 

üzemeljenek, hanem az orvostechnológus által megjelölt hálózatok is 

működőképesek maradjanak mindaddig, amíg az előkészítéssel, vagy 

előkészítéssel sem menthető páciensek biztonságba helyezhetőek.  

A műtőket vagy központi műtői területeket – több műtőegység esetén – a 

technológiailag hozzá kapcsolódó gépészeti, villamos és orvostechnológiai 

helyiségekkel együtt önálló tűzszakaszban kell elhelyezni úgy, hogy a műtők hő 

ellátása és villamosenergia-ellátása, a légtechnikai és a műtéteket kiszolgáló 

bármely egyéb rendszerének működőképessége a szomszédos tűzszakaszok 

esetleges tüze esetén is biztosított legyen. A szükséges működési időt az orvos-

technológiai terv alapján kell meghatározni. A fentiek természetesen az intenzív 

terápiás osztályokra és hasonló helyiségekre is érvényesek (ld. MSZ HD 60364-

7-712 gyógyászati helyiségek besorolása). 

Villamos tervezői feladat ennek megfelelően a funkciótartó hálózat kiépítésén 

felül annak biztosítása is, hogy a hálózat a szabványban meghatározott 

átkapcsolási időn belül, meghatározott időtartamra villamos energiával el legyen 

látva. 

Gyakori eset, hogy a tápellátást, elosztást biztosító helyiségek határoló 

szerkezetei, továbbá a felszálló aknák nem megfelelő tűzállósági teljesítménnyel 

létesülnek, amiatt nem  lesz egyenszilárdságú a villamos berendezés. Hasonló a 

probléma áll fenn akkor, ha ezen helyiségekhez csatlakozó, keresztező gépészeti 

rendszerben nem létesül tűzgátló lezárás. 

 

A villamos helyiségek minimális alapterülete (tájékozató jelleggel): 

 

- 1,6MVA transzformátor kamrája 14m2 

- áramszolgáltatói kezelésű KÖF kapcsoló helyiség: 14m2 

- fogyasztói kezelésű KÖF kapcsoló helyiség: 10m2 

- általános villamos energia-ellátás főelosztó helyisége: 20m2 
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- biztonsági villamos energia-ellátás főelosztó helyisége: 20m2 

- 2db max. 800kVA aggregátor helyisége: 80m2 

- a biztonsági villamosenergia-ellátáshoz szükséges 160kVA központi 

akkumulátortelep helysége: 15m2 

 

A gyakorlatban az átalakító, áramfejlesztő és elosztó berendezések egy önálló 

egységben, ún. energiaközpontban kapnak helyet. Amennyiben lehetőség van rá, 

ezt célszerű a létesítmény terhelési súlypontjában elhelyezni. Ebben az esetben 

fokozottan ügyelni kell az üzemeltetés/karbantartás során fellépő káros hatások 

elleni védekezésre (pl. zaj, rezgés, kipufogógázok stb.). 

Az egyes helyiségeket egymástól is tűzgátló szerkezetekkel kell elválasztani, 

melyek elvárt paramétereit a tűzvédelmi szakértő és az orvostechnológus 

közösen határozza meg. 

 

4. Gyógyászati villamos (ME) készülékek 

Gyógyászati villamos (ME) készüléknek nevezzük az orvostechnikai eszközök 

azon csoportját, melyek páciensrészt (a készülék azon része, amely 

rendeltetésszerű használat közben szükségszerűen fizikai érintkezésbe kerül a 

pácienssel) tartalmaznak, energiát visznek át a páciensről, vagy a páciensre, 

illetve valamilyen jelet érzékelnek. 

Ezen készülékek csak egyetlen csatlakozóval csatlakoznak egy meghatározott 

villamos táphálózathoz, és gyártójuk diagnosztizálásra, kezelésre vagy 

megfigyelésre, vagy valamely betegség, sérülés vagy rokkantság 

kompenzálására vagy enyhítésére szánta.  

Az egészségügyi létesítmények legfontosabb villamos fogyasztói a gyógyászati 

készülékek, melyeket megismételhető, illetve többször nem ismételhető 

vizsgálatokra, továbbá életfontosságú és nem létfontosságú kezelésekre 

alkalmazunk, ezért a tápellátásukat ennek megfelelően kell megválasztani. 

 

5. Különböző berendezések egymásra hatása együttes alkalmazások 

esetén, külső hatások 

A gyógyászati létesítményekben üzemelő berendezések üzemét egyéb külső 

zavarforrások, rendszerek befolyásolhatják. Az orvostechnológussal egyeztetni 

kell azon berendezéseket, rendszereket melyek zavarérzékenyek lehetnek, vagy 

maguk is zavart bocsátanak ki. Egyedi megfontolások alapján kell dönteni a 

szükséges intézkedésekről (zavarvédelem kiépítése, berendezések egyidejű 

üzemének elhangolása, fizikai elkülönítés, áthelyezés stb.). 
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A szabvány konkrét távolságokat ír elő a nagy teljesítményű induktív készülékek, 

illetve a villamosenergia-ellátó kábelek keresztmetszetei függvényében, mely 

távolságok betartása esetén valószínűleg nem lép fel zavar. 

Bármely oxidáló vagy gyúlékony orvosigáz-vételihely alá szerelt villamos 

berendezést (fali dugaszolóaljzatok és kapcsolók) legalább 0,2 m-rel a gázvételi 

hely alá kell elhelyezni (középponttól középpontig mérve), hogy ezzel is 

minimalizáljuk a gyúlékony gázok gyulladásának kockázatát.  

Ahol veszélyes állapotok valószínűsíthetőek (például gyúlékony gázok és gőzök 

jelenléte), speciális óvintézkedések lehetnek szükségesek. A kialakuló 

elektrosztatikus feltöltődés elleni védekezés ajánlott. 
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6. Gyógyászati hely(iség)ek csoport besorolásának menete 

A tervezés megkezdése előtt a villamos tervező rendelkezésére kell bocsátani a 

helyiségek csoport besorolását. A besorolás elkészítése nem villamos, hanem 

orvostechnológiai tervezési feladat. A csoportbesorolás során mindig a páciens 

biztonságát kell szem előtt tartani, ezért kétség esetén mindig a magasabb 

biztonsági szintet jelentő csoportot kell választani. Mivel az egyes rendszerek 

kialakítását a csoportbesorolás alapvetően befolyásolja, a tervezési munka csak 

az adatszolgáltatás birtokában kezdhető meg. Az alábbi ábra tájékoztatásul 

szolgál a csoportbesorolás elvi menetéről: 
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7. Energiaellátás kialakítása 

7.1. Csatlakozás KIF illetve KÖF hálózatról 

 

A villamos hálózatok tervezésénél figyelembe kell venni a következő 

szempontokat:  

- funkciónak való megfelelőség;  

- közegészségügyi követelmények;  

- moduláris rendszer;  

- tartósság;  

- gazdaságos üzemelés;  

- alacsony összegű karbantarthatóság;  

- tűzrendészeti követelmények.  

 

A beépítendő berendezések, hálózatok kiválasztása során a gazdaságossági 

vizsgálatot nem kizárólag a beruházási összegre vetítve kell készíteni, hanem az 

üzemelési költségek figyelembe vétele is szükséges.  

A villamos hálózat megfelelő méretezése rendkívül fontos szempont, mivel a 

gyógyászati létesítmények nagy része az év minden napján, megszakítás nélkül 

üzemel, így utólagos átalakítás nem, vagy csak igen nagy költséggel valósítható 

meg. A tervezés során a gyógyászati villamos berendezések egyidejű 

teljesítményigényét az orvostechnológus tervezőtől, a gépészeti berendezések 

egyidejű teljesítményigényét pedig a gépész tervezőtől be kell szerezni. A 

bővítési lehetőség érdekében a fővezetéki kábelrendszert, valamint az elosztókat 

20% tartalékkal javasolt tervezni. 

 

Megjegyzés: mivel az energiaellátás kiépítése az igénybejelentéstől számítva hónapokig 

tarthat, a társtervezőktől (gépész, orvostechnológus, tűzvédelmi) az adatszolgáltatást 

mihamarabb be kell szerezni, és az energiamérleget el kell készíteni. 

 

Az áramszolgáltató felé benyújtandó igénybejelentőre kapott műszaki-gazdasági 

tájékoztató szerint kerül a létesítmény villamos energia ellátása kialakításra. Azt, 

hogy melyik esetben célszerűbb KÖF, vagy a KIF hálózatról való vételezés, 

mindig a létesítés és a villamos energia díjából meghatározott költségek alapján, 

egyedileg kell elbírálni. A gyakorlatban 700kW csatlakozási érték felett a 

létesítmények KÖF hálózatról vételeznek, saját tulajdonú transzformátor 

állomással. 
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Amennyiben a gyógyászati létesítmény a közcélú KIF hálózatról vételez, abban 

az esetben a csatlakozó vezetéket az MSZ 447 szerint (1% a csatlakozó vezeték 

és legfeljebb 1% valamennyi fővezeték együttes feszültségesése) kell méretezni.  

 

A közcélú hálózaton alkalmazott érintésvédelem TN-C-rendszer (négyvezetős). 

Az egyes épületek között megengedett a TN-C-hálózat kialakítása, azonban a 

gyógyászati helyek és egészségügyi épületek főelosztó berendezéseitől 

kezdődően kizárólag TN-S-rendszer (ötvezetős) alkalmazható. 

 

Megjegyzés: gyakori eset, hogy az orvosi, fogorvosi rendelőket más rendeltetésű 

(lakóház, irodaház stb.) épületben alakítják ki. Többcélú épületben is a 

fogyasztásmérőtől kell kiépíteni a TN-S-rendszert a gyógyászati helyiségig. 

 

Amennyiben a létesítmény saját vagy áramszolgáltatói tulajdonú 

transzformátorról üzemel, az egyes épületek között megengedett a TN-C-hálózat 

kialakítása, azonban az épületek főelosztó berendezéseitől kezdődően kizárólag 

TN-S-rendszer alkalmazható. 

 

Az MSZ HD 60364-5-52:2011 szabvány ajánlása szerint a hálózat táppontja és 

bármelyik terhelési pont között a feszültségesés értéke állandósult állapotban ne 

haladja meg a következő értékeket: 

 

 világítás egyéb fogyasztó 

olyan KIF hálózat, ami 

közvetlenül a közcélú 

(méretlen) KIF hálózatról 

kapja táplálását 

3% 5% 

olyan KIF hálózat, ami 

közvetlenül magán 

(mért) KIF hálózatról 

kapja táplálását 

6% 8% 

 

A transzformátor és a főelosztó közötti összekötést rövid,- és földzárlatbiztos 

kivitelben kell kialakítani, ezzel minimalizálva az energiaellátás teljes kiesésének 

lehetőségét. 

 

Amennyiben a feszültség értéke magasabb a villamos berendezésre megengedett 

értéknél, akkor gyorsított élettartam csökkenésre (szigetelés elöregedésre), és a 
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veszteségek növekedésére számíthatunk. A feszültség további növekedése a 

berendezések gyors tönkremeneteléhez vezet.  

A feszültség csökkenése egy ideig csak teljesítménycsökkenéshez vezet (pl.: 

fényforrások fényárama stb.). További feszültségcsökkenés az informatikai és a 

teljesítményelektronikát tartalmazó berendezéseknél hibás működést, illetve 

tönkremenetelt okozhat. 

 

7.2. Kábelnyomvonalak kialakítása 

 

A kábelrendszereket úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy azok a tűzvédelmi 

és az üzemeltetési feltételeknek is megfeleljenek. A kábeleket az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott esetekben önálló villamos aknában kell 

elhelyezni. A kábelek tűzgátló átvezetéseire vonatkozólag a „Tűzterjedés elleni 

védelem” TVMI tartalmaz információt. A menekülési útvonalakon létesített 

vezetékrendszerekre vonatkozólag a TVMI 7.1 ajánlása az irányadó. Célszerűnek 

tartjuk továbbá, ha legalább az előkészítéssel, vagy előkészítéssel sem menthető 

páciensek elhelyezésére szolgáló területek ún. LSZH kábelekkel, 

vezetékrendszerrel, halogénmentes szerelési anyagokkal (kábelezés, 

védőcsövezés, tartószerkezet) létesülnek. A vezetékrendszerek 

működőképesség-megtartására vonatkozólag a TVMI 7.1-ben, az OTSZ-ben és 

az orvostechnológiai tervben leírtakat be kell tartani. 

2. csoportba tartozó helyen kizárólag e helyen lévő szerkezetek és azok 

tartozékainak ellátására szolgáló vezetékrendszert lehet létesíteni, a fentiekben 

leírt szempontok mellett tehát ezt is figyelembe kell venni. 

 

7.3. Gyógyászati hely(iség)ek és a biztonsági ellátás kapcsolata 

 

Az OTSZ-ben meghatározott esetekben a tűzeseti fogyasztók tápellátására 

biztonsági tápforrást kell alkalmazni. A közüzemi villamos hálózat biztonsági 

tápforrásként alkalmazható abban az esetben, ha az egyes tápforrásokat képező 

betáplálásoknak csak 120 kV-os vagy nagyobb feszültségű állomások 

középfeszültségű hálózatrészén van közös pontjuk (kettős biztonságú 

betáplálás). 

Az MSZ HD 60364-7-710 szabvány viszont az 1. és 2. csoportba tartozó 

biztonsági tápforrások céljára nem engedi meg egy második hálózati betáplálást 

használni az általános célú villamosenergia-hálózatról. A biztonsági tápforrás 

ennek megfelelően akkumulátor teleppel, illetve aggregátorral biztosítandó. 
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Az OTSZ 33.§ (7) alapján többek között a főelosztóknak is külön, megfelelő 

tűzgátló építményszerkezetekkel határolt helyiségekbe kell kerülniük. 

 

Az MSZ HD 60364-7-710 csupán az ellátásbiztonság fokozati csoportba 

sorolásával és az egyes csoportok követelményeivel foglalkozik. Azt, hogy hová 

milyen fokozat választása szükséges, az orvostechnológus tervezőre hagyja, és 

csupán „B” tájékoztató mellékletében ad javaslatot. Koncepcionális különbség az 

is, hogy a most átvett európai szabvány nem a komplett kórház, hanem csupán 

az egyes gyógyászati helyiségek villamos kérdéseire szorítkozik. Ennek alapján 

tehát a kórház egészének biztonságtechnikai kialakítása, a biztonság 

követelményeinek meghatározása kikerül a villamos tervező feladatköréből. A 

villamos tervező feladata, hogy meghatározza a villamos berendezés 

kialakításának azon módját, amely alkalmas a más tervezők (pl. 

orvostechnológus tervező) által megadott követelmények teljesítésére. 

 

Az MSZ 2040 ugyanúgy három főcsoportba sorolta a helyiségeket, mint a 

jelenlegi. Ez továbbra is megmaradt az alábbiak szerint: 

 

0. csoportba sorolt az a gyógyászati hely, ahol páciensrészt nem használnak és 

ahol az energiaellátás kimaradása (hibája) nem okoz életveszélyt. 

 

1. csoportba sorolt az a gyógyászati hely, ahol az energiaellátás kimaradása nem 

veszélyezteti a pácienst, és ahol a villamos berendezést a következőképpen 

alkalmazzák: 

- külsőleg; 

- a páciens bármely belső részébe behatolva, a 2. csoportba soroltakon 

kívül. 

 

2. csoportba sorolt az a gyógyászati hely, ahol a villamos berendezést a 

következőképpen alkalmazzák: 

- intrakardiális beavatkozások; vagy 

- létfontosságú kezelések vagy műtétek, ahol a villamosenergia-ellátás 

kimaradása (hibája) veszélyezteti a páciens biztonságát. 

 

Megjegyzés: az intrakardiális eljárás olyan eljárás, amelynek során villamos vezetőt 

helyeznek el egy páciens szívének belsejében, vagy az valószínűleg kapcsolatba kerül a 

szívvel, az ilyen vezető hozzáférhető a páciens testén kívül. Ezzel összefüggésben, egy 

villamos vezető szigetelt huzalokat tartalmaz, mint például a szívütem adó elektródok, 
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vagy az intrakardiális EKG-elektródok, vagy a vezetőképes folyadékkal feltöltött szigetelt 

csövek. 

 

Tehát egyetlen készülék szándékolt (de akár nem is rendszeres) jelenléte is már 

átsorolja a helyiséget az 1. csoportba. (pl. kórtermek, fogászati rendelők stb.). 

 

A tájékoztató jellegű „B” melléklet tartalmaz példákat gyógyászati helyekre, a 

csoportba sorolásukkal együtt, melyben megadja a hozzájuk tartozó biztonsági 

táplálásra történő átkapcsolási időket is (≤ 0,5 s és >0,5 s ≤ 15 s).  

Útmutatónk ezt a mellékletet kibővítve tartalmazza. Mivel az egyes helyek 

csoportba sorolása és átkapcsolási időkövetelménye országonként eltérő 

lehet, a B.1 táblázat csak útmutatóként szolgál. 

A 2. csoportba sorolt gyógyászati helyeken külön elosztó berendezést kell 

létesíteni az általános és a biztonsági villamosenergia-ellátás számára.  A 2. 

csoportú gyógyászati helyek elosztóit a 2. csoportú gyógyászati helyek közvetlen 

közelében kell létesíteni, továbbá világosan beazonosíthatóknak kell lenniük. 

Ugyan a szabványban csak ajánlás szinten szerepel az elosztók zárhatósága, 

nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen elosztók illetéktelen 

személyek elleni hozzáférését biztosítani kell.  

 

A 2. csoportba sorolt gyógyászati helyeken előírás, hogy a táplálás egyszeres 

hibája esetén a gyógyászati helyet védeni kell az energiaellátás teljes kiesésétől 

az alábbi megoldások valamelyikével: 

 

- két független táplálás (automata forrásátkapcsolóval), 

- körvezeték kialakítása, amely lehetővé teszi a tartalék hálózati ellátást, 

- helyi kiegészítő tápegység, 

- több, 2. csoportba sorolt gyógyászati helyiséget ellátó közös kiegészítő 

tápegység, 

- más, azonos műszaki megoldás a hálózati ellátás biztosítására. 

 

7.4. Normál és biztonsági hálózatok felépítése, megkülönböztetése 

 

A 710.313.101 pont a gyógyászati helyek fontos fogyasztói számára előírja a 

normál energiaforrás mellett biztonsági villamos tápforrás tervezését és 

létesítését automata forrásátkapcsolóval. A fontos fogyasztók körét az MSZ HD 

60364-5-56:2010 adja meg (pl. tartalékvilágítás, tűzoltó szivattyúk, biztonsági 

felvonók, vészjelző rendszerek, kimenekítési rendszerek, hő- és füstelvezető 
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rendszerek, CO riasztó készülékek, fontos orvosi rendszerek, orvosigáz-ellátó 

rendszerek). 

 

Az automata forrásátkapcsolóra a 710.536.101 pont ad követelményeket. 

Eszerint az automata forrásátkapcsolót úgy kell kialakítani, hogy a tápforrások 

biztonságosan el legyenek választva egymástól. Ez elérhető úgy, hogy a max. 

működési idő (első hibától a kapcsolóeszközben az ívkialvásig) kisebb, mint az 

automata átkapcsoló rendszer időkésleltetett átkapcsolási ideje.  

 

Az automata forrásátkapcsoló és a róla táplált első túláramvédelmi készülék 

között a kábel rövidzárlat és földzárlat ellen védett kell, hogy legyen. Az 

automata forrásátkapcsoló meg kell, hogy feleljen az MSZ EN 60947-6-1-nek. 

A villamos berendezések általános létesítési szabályai között a 710.510.102 pont 

szerint, ha van nemzeti szabályozás, akkor azt kell követni. Nemzeti szabályozás 

hiányában külön főelosztó helyiséget kell biztosítani a normál hálózati ellátásnak, 

a biztonsági ellátásnak, a helyhez kötött aggregátoros biztonsági ellátásnak és a 

központi akkumulátoros biztonsági ellátásnak.  

 

Megjegyzés: ez összhangban van az OTSZ által előírtakkal. 

 

A biztonsági ellátás kiválasztása és létesítése rész (710.56) bevezetőjében 

általános követelményként fogalmazza meg, hogy gyógyászati helyeken 

biztonsági betáplálás szükséges, amely a szabvánnyal összhangban ellátja a 

folytonos táplálást igénylő hálózatot a normál hálózati rendszer hibája esetén az 

előre meghatározott, beállított átkapcsolási időn belül. Az orvostechnológus 

tervből kell kiderülnie annak, hogy mely gyógyászati helyek igényelnek 

biztonsági ellátást. 

A biztonsági ellátás automatikusan üzembe kell, hogy lépjen ha az épület 

főelosztójában a fő betáplálás bármelyik fázisában a feszültség több, mint 0,5 s-

ig a névleges érték 90%-a alá esik. A biztonsági tápforrásokat és ellátást úgy kell 

kialakítani, hogy az időszakos felülvizsgálatokat és a karbantartást végre 

lehessen hajtani azok korlátozása nélkül. 

 

Azon fogyasztók, amelyek biztonsági tápforrásának átkapcsolási ideje kisebb 

vagy egyenlő 0,5 s, és legalább 3 órás biztonsági ellátást igényelnek:  

- műtőlámpák 

- azok a gyógyászati villamos készülékek (ME), amelyek a berendezés 

alkalmazásához nélkülözhetetlen fényforrást tartalmaznak, endoszkópok, és 

azok fontos tartozék berendezései, pl. monitorok 
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- kritikus, életfenntartó gyógyászati villamos készülékek 

 

Az energiaellátásnak 0,5 s átkapcsolási időn belül helyre kell állnia. A biztonsági 

táplálású dugaszolóaljzatokat egyértelműen meg kell különböztetni a többitől.  

A tartalékvilágítást (biztonsági világítást) 15 s-on belül rendelkezésre álló, min. 

24 órás áthidalási idővel rendelkező biztonsági áramforrásra kell csatlakoztatni, 

ha a feszültség a biztonsági főelosztóban egy vagy több fázisban a névleges 

érték 90%-a alá esik több, mint 3 s-ig. A 24 órás áthidalási idő 3 órára 

csökkenthető, ha a gyógyászati követelmények, a gyógyászati hely használati 

módja (beleértve a kezelést) ezt megengedi és az épület 3 óránál rövidebb idő 

alatt kiüríthető. 

A biztonsági ellátás részletes követelményeiben a 710.560.6.104.3 pont azokkal 

a tápforrásokkal foglalkozik, amelyek átkapcsolási ideje nagyobb, mint 15 s. Ide 

azok a berendezések tartoznak, amelyek nem tartoznak az előző kettőbe, de 

szükségesek a kórház szolgáltatásainak fenntartásához. Ezeket megengedett 

automatikusan vagy kézzel átkapcsolni a biztonsági ellátásra, amely legalább 24 

órás áthidalási idővel kell, hogy rendelkezzen. 

 

Megjegyzés: a 0. és 1. csoportba sorolt helyiségekben, pl. orvosi rendelőkben sok 

esetben csak a helyiségek, illetve a menekülési utak tartalékvilágítása szükséges, egyedi 

vagy központi akkumulátoros hálózattal kialakítva. Biztonsági ellátás kialakítása az 1. 

csoportba sorolt helyiségekben csak akkor szükséges, ha a tartalékvilágításon kívül 

egyéb fontos gyógyászati villamos készülék is üzemel. 

 

Biztonsági ellátás eszközei lehetnek: 

- akkumulátortelep 

- fixen telepített, a normál táplálástól független áramfejlesztő 

 

Megjegyzés: a „normál táplálástól független” kifejezést úgy kell érteni, hogy a 

aggregátort meghajtó egységnek függetlennek kell lennie az általános energiaellátástól, 

pl. dugattyús belsőégésű motor. A biztonsági ellátás kialakításakor fokozottan figyelembe 

kell venni, hogy a gyógyászati villamos készülékek a feszültség és a frekvencia 

minőségére fokozottan érzékenyek. 

 

Egy második, független hálózati betáplálás az általános célú villamosenergia 

hálózatról nem tekinthető biztonsági tápforrásnak e szabvány értelmében, így az 

a gyógyászati villamos készülékek tápellátására nem alkalmazható. 
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Megjegyzés: az OTSZ-ben előírt biztonsági tápforrás a tűzeseti fogyasztók számára 

biztonsági tápforrásként alkalmazható akkor, ha az egyes tápforrásokat képező 

betáplálásoknak csak 120 kV-os vagy nagyobb feszültségű állomások középfeszültségű 

hálózatrészén van közös pontjuk.  

Egyszer használatos (nem tölthető) szárazelem használata biztonsági 

áramforrásként nem megengedett. Belsőégésű motorral működő aggregátor csak 

az ISO 8528-1:2005 szerinti prime gép lehet. A biztonsági áramforrások 

rendelkezésre állását figyelni kell, és egy megfelelő helyen, célszerűen a 24 órás 

felügyelet alatt álló diszpécserhelyiségben ki kell jelezni. 

Járművek indítóakkumulátorait biztonsági tápforrás céljára nem szabad 

alkalmazni. 

A biztonsági tápforrásokat megfelelő helyen és oly módon kell elhelyezni, hogy 

csak szakképzett vagy kioktatott személyek (BA5 vagy BA4) számára legyenek 

hozzáférhetőek. 

Megjegyzés: egy biztonsági tápforrás a biztonsági berendezések táplálásán kívül más 

célokra is használható, feltéve, hogy a rendelkezésre állása a biztonsági berendezések 

számára nem sérül. A biztonsági berendezések táplálásán kívül más célokra használt 

áramkörben bekövetkező hiba nem okozhat zavart a biztonsági berendezések 

áramköreiben. Az egészségügyi létesítmény üzemvitelét szolgáló készülékeket, 

berendezéseket a (pl. automata ajtók, nyomásfokozó szivattyúk, szennyvízszivattyúk, 

különféle riasztórendszerek, hűtő/fűtőrendszerek, tájékoztató és betegfelvételi 

rendszerek, nem biztonsági felvonók) a tervezés során az orvostechnológus és a gépész 

tervezővel közösen kell meghatározni 

 

7.5. Biztonsági ellátás kialakítása akkumulátorral 

A fent részletezett fontos orvosi rendszerek szünetmentes tápellátására, valamint 

a gyógyító munka, illetve a kiürítés biztosíthatóságának érdekében a gyógyászati 

létesítményekben akkumulátorokat alkalmazunk.  

 

A nagyobb gyógyászati létesítményekben épületenként kialakított, egy vagy több 

központi szünetmentes tápegységről (UPS) táplált rendszerek kerülnek 

kialakításra. A gyógyászati helyek fontos fogyasztói számára és az egyéb (pl. 

informatikai) fogyasztók számára különálló UPS berendezés kialakítása javasolt 

az eltérő követelmények és biztonsági szint miatt. 

 

Megjegyzés: az UPS berendezés megfelelő kiválasztása, elhelyezése és a gyártói 

előírások szerinti üzemeltetése döntő fontosságú a biztonsági tápellátás 

üzembiztonságára nézve. A környezeti hőmérséklet tervezésének kiemelt jelentősége 

van, mivel az akkumulátor kapacitását, élettartamát 20°C hőmérséklet mellett 

garantálják a gyártók. 
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Kizárólag megbízható gyártótól származó, MSZ EN 62040-1 szabványnak 

megfelelő, hazai képviselettel és szerviz hálózattal, gyógyászati referenciákkal 

rendelkező berendezés és akkumulátor beépítése javasolt. 

 

Az alkalmazott UPS-rendszer a következő feltételeknek feleljen meg: 

- az akkumulátorok élettartama legalább 10 év legyen 

- az akkumulátorok legalább 1000 töltés-kisütés ciklust biztosítsanak 

- legfeljebb 6 óra újratöltési idő a névleges töltöttségi szintig 

- töltési folyamat felügyelete, szabályozása 

- egyen és váltóirányító felügyelete, hibajelzés 

- legalább 20% kapacitás tartalék legyen 

- a villamos készülékek teljesítmény felvételének, az orvostechnológus által 

meghatározott legkedvezőtlenebb üzemállapotra vonatkoztatva 

- a csatlakozó villamos készülékek bekapcsolási áramlökéseinek, a 

legkedvezőtlenebb üzemállapotra vonatkoztatva 

- a szükséges áthidalási idő megléte 

 

Üzemeltetési szempontok alapján moduláris, n+1 rendszerű szünetmentes 

berendezések alkalmazása javasolt. 

 

Megjegyzés1: az akkumulátortelep és az UPS között rövid,- és földzárlatbiztos kivitelű 

kábelezést kell kialakítani. Zárt ólom vagy Ni-Cd akkumulátorok használata javasolt, 

mivel azok alkalmazása építészeti és gépészeti szempontból kedvezőbb. A szellőzés 

légmennyiségét elsősorban természetes szellőzéssel kell biztosítani, egyéb esetekben 

mesterséges szellőzéssel. Mivel a hidrogén számos anyagon átdiffundál, az 

akkumulátortelep felett elszívóernyő telepítésére lehet szükség. Amennyiben az MSZ EN 

50272-ben meghatározott szellőzés kiépítésre kerül az akkumulátor helyiségben, nem 

kell számolni robbanásveszéllyel. 

 

Megjegyzés2: a szünetmentes tápegység és az akkumulátortelep elhelyezésére szolgáló 

helyisége(ke)t a többi helyiségtől tűzgátló szerkezettel kell leválasztani. A szünetmentes 

tápegység(ek) TVMI 7.1 szerinti tűzeseti lekapcsolását biztosítani kell. 

 

7.6. Biztonsági ellátás kialakítása áramfejlesztővel 

 

Benzinüzemű áramfejlesztő alkalmazása tűzvédelmi szempontok miatt nem 

megengedett. Belsőégésű motorral működő aggregátor csak az ISO 8528-1:2005 

szerinti prime gép lehet. Mivel az MSZ EN 60601-1 szabvány szerint a feszültség 
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toleranciának -10% és +10% között kell lennie, a frekvencia névleges értékétől 

±1Hz eltérés engedélyezett, ezért legalább az MSZ ISO 8528-1 szerinti G2 

osztályú berendezést szabad csak alkalmazni.  

 

Megjegyzés: Nagyszámú IT-transzformátor, nagy teljesítményű motorok, nagy 

teljesítményű UPS alkalmazása esetén G4 osztályú áramfejlesztőre lehet szükség. A 

aggregátorok teljesítményét a gyártók kVA-ben adják meg, cosφ=0,8 terhelés mellett. 

  

Az aggregátor kiterheltsége ne haladja meg a 75-80%-ot. Amennyiben UPS 

berendezések kapcsolódnak a hálózatra, úgy azok névleges csatlakozási 

teljesítményét a THDI, töltőáram és veszteség miatt 25%-al növelve javasolt 

figyelembe venni. A motoros fogyasztók 2-5-szörös indító árammal csatlakoznak 

a hálózatra, az esetleges lépcsőzetes kapcsolódásról gondoskodni kell. Az 

egyidejűleg bekapcsolt motorok összteljesítménye az aggregátor névleges 

teljesítményének 20%-nál ne legyen nagyobb. 

Az elektronikus előtéttel szerelt lámpatestek felharmonikus torzítása miatt a 

világítási teljesítményt 50%-al növelve kell figyelembe venni. Aggregátoros 

üzemben a fázisjavítást le kell választani a hálózatról, mivel az a felharmonikus 

változás miatt lengéseket okozhat, csökkentve az aggregátor terhelhetőségét.  

Megfelelő intézkedésekkel (karterfűtés, hűtővíz melegen tartás stb.) biztosítani 

kell, hogy az aggregátor az előírt időhatáron belül a névleges terhelés felvételére 

alkalmas üzemállapotban a hálózatra csatlakozhasson. 

 

Megjegyzés: amennyiben az aggregátor épületen belül kerül elhelyezésre, a berendezés 

elhelyezésére szolgáló helyiséget a többi helyiségtől tűzgátló szerkezettel kell 

leválasztani. Az aggregátor egység(ek) TVMI 7.1 szerinti tűzeseti lekapcsolását 

biztosítani kell. 

 

7.7. A folyamatos energiaellátás követelményei (IT-rendszer kialakítása, 

szelektivitás túlterhelés, illetve zárlat esetén, elhelyezés) 

 

Olyan IT-rendszert kell kiépíteni, amely kielégíti az orvosi alkalmazások 

különleges követelményeit. 

 

Az 1. és 2. csoportba sorolt gyógyászati helyeken a következőt kell biztosítani: 

- IT-, TN- és TT-rendszerekben az UL megengedett érintési feszültség nem 

haladhatja meg a 25V AC-t (UL ≤ 25 VAC) vagy a 60 VDC-t (UL ≤ 60 VDC). 
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Nem kell IT-rendszerről táplálni ezekben a helyiségekben sem a műtőasztalt 

mozgató és rögzítő szerkezetek, a röntgenberendezések és az 5 kVA-nál 

nagyobb névleges teljesítményű fogyasztókészülékek táplálására szolgáló, 30 mA 

kioldási érzékenységű ÁVK-val védett áramköröket. Ajánlatos az e célra szolgáló 

TN-S-rendszer szigetelési ellenállásának folyamatos ellenőrzése, és 

csökkenésének a műszaki szolgálat felé való jelzése. A műtőasztalt mozgató és 

rögzítő készülékek általában 1 kVA-nél kisebb teljesítményűek. Ennél nagyobb 

teljesítményű szerkezet abban az esetben alkalmazható, ha az ÁVK kioldásának 

méretezése 10 mV érintési feszültségre történik. 

 

Megjegyzés: Magyarországon mind az 1., mind a 2. csoporthoz tartozó gyógyászati 

helyeken elhelyezett röntgen-készülékeknél 100 mA-es névleges kioldóáramú áram-

védőkapcsolók alkalmazhatók. 

 

A gyógyászati IT-rendszer részletes követelményei: 

A 2. csoporthoz tartozó gyógyászati helyeken IT-rendszerű elektromedikai 

hálózatot kell alkalmazni, minden olyan gyógyászati villamos készüléket és 

gyógyászati villamos rendszert tápláló végáramkörhöz, amely életfenntartást 

szolgál, vagy sebészeti alkalmazású és más villamos készülék is van a "páciens 

környezetben", vagy a "páciens környezetbe" bevihető, kivéve a fentiekben 

felsorolt készülékeket. 

 

Páciens környezet bármely olyan tartomány, amelyben szándékos, vagy nem 

szándékos összeköttetés jöhet létre a páciens és a gyógyászati villamos 

készülék, vagy a paciens és a gyógyászati villamos rendszer részei között, vagy 

a páciens és olyan másik személy között, aki a gyógyászati villamos készülék, 

vagy a gyógyászati villamos rendszer bármely részét megérinti. 

 

1 megjegyzés: lásd a 710A ábrát 

2 megjegyzés: ezt kell alkalmazni, ha a páciens helyzete előre meghatározható, ha nem, 

akkor a páciens minden lehetséges helyzetét figyelembe kell venni 
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710A ábra – példa a páciens környezetre (EN 60601-1:2006) 

 

Az azonos funkciót szolgáló gyógyászati helyek minden egyes csoportja számára, 

legalább egy elkülönített IT-rendszerű elektromedikai hálózat létesítése 

szükséges. A gyógyászati IT-rendszert el kell látni egy szigetelés figyelő 

készülékkel, amely megfelel az EN 61557-8:2007 A ill. B mellékletének 

(gyártmányszabvány). 

Minden gyógyászati IT-rendszer számára hang- és fényjelző rendszert kell 

kialakítani olyan alkalmas helyen, ahol az egészségügyi és műszaki személyzet 

folyamatosan figyelemmel kísérheti a hang- és fényjelzést: 

- zöld jelzőfény a normál üzem jelzésére 

- sárga jelzőfény, amely azt mutatja, hogy a szigetelési ellenállás elérte az 

előre beállított minimum értéket. Az ehhez tartozó hangjelzés 

kikapcsolható. 

- a sárga jelzőfény meg kell, hogy szűnjön, ha a hibát elhárították és a 

normál üzem helyreállt. 
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1 megjegyzés: a gyógyászati helyen ajánlott egy írásos magyarázat jól látható helyen, 

amely megadja minden típusú jelzés, riasztás jelentését és a tennivalókat az első hibajel 

megjelenésekor. 

 

A gyógyászati IT-rendszer transzformátorainak túlterhelés- és túlmelegedés 

figyelése kötelező. Nem alkalmazható viszont kikapcsolást eredményező 

túlterhelésvédelem. 

 

2 megjegyzés: ha a szigetelés figyelő készüléket használják a túlterhelés- és 

túlmelegedés figyelésére is, az meg kell, hogy feleljen az EN 61557-8:2007 A ill. B 

mellékletének (gyártmányszabvány). 

 

Egy szigetelés figyelő készülék mellé felszerelhető egy kiegészítő berendezés, 

amely képes a szigetelési hiba helyét behatárolni a gyógyászati IT-rendszer 

bármely pontján. 

A szigetelési hiba helyét behatároló berendezés meg kell, hogy feleljen az EN 

61557-9-nek (gyártmányszabvány). 

A 2. csoportba tartozó helyiségek gyógyászati IT-hálózatait tápláló 

transzformátor szekunder kapcsainál túlterhelésvédelem nem alkalmazható. Az 

innen táplált végáramkörökhöz túlterhelésvédelmet és zárlatvédelmet is kell 

alkalmazni, praktikusan ezeket a hálózati végpontokon, a vételezési pontok 

(dugaszolóaljzatok) mellett kell elhelyezni. A szekunder hálózatok vezetékeit az 

IT-transzformátor primer túlterhelés védelme védi. Hasonló módon a szigetelés 

vizsgáló berendezés védelmét is a primer olvadóbiztosító látja el, hogy a 

hálózatfigyelés semmilyen körülmények között se eshessen ki. 

Az IT-hálózat táptranszformátora az általa táplált gyógyászati helyiség 

közelében, a legtávolabbi villamos készüléktől legfeljebb 25m vezetékhosszra 

legyen. Gyógyászati helyek, vagy a gyógyászati helyek funkcionális csoportjának 

ellátásához, legalább egy darab, egyfázisú transzformátort kell alkalmazni, az IT-

rendszerű elektromedikai hálózatok táplálására, a hordozható és a rögzített 

készülékek villamosenergia-ellátására. A névleges kimeneti teljesítmény nem 

lehet 0,5 kVA-nél kisebb, és nem szabad meghaladnia a 10 kVA-t. Ahol egy 

gyógyászati helyen a villamos készülékek villamosenergia-ellátására több 

transzformátor létesítése szükséges, ott nem szabad azokat párhuzamosan 

kapcsolni. Mivel nincsen olyan nemzeti követelmény, mely megengedné a 

háromfázisú transzformátor alkalmazását egyfázisú terhelések táplálására, ezért 

azok alkalmazása ilyen célra nem megengedett. Amennyiben háromfázisú 

fogyasztók IT-rendszerű táplálása szükséges, akkor erre a célra egy külön 

háromfázisú transzformátorról kell gondoskodni.  
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Általános (a helyiség besorolási fokozatától független) követelmény, hogy a 

rövidzárlat védelmet szelektíven kell kialakítani, a végáramkörök zárlata esetén 

nem oldhat le elosztóban lévő zárlatvédelem (különösen nem az IT-hálózat 

transzformátorának primer védelme). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 

kismegszakítóval védett áramkörök esetén az elosztón közös védelemként 

olvadóbiztosítót kell alkalmazni. 

 

7.8. Világítási áramkörök  

 

Az általános világítás kialakításával az MSZ EN 12464-1 szabvány foglalkozik. 

Vannak kialakult megoldások kórtermek általános célú, olvasó- kezelő-vizsgáló 

és éjszakai ügyeleti világítására, különféle gyógyászati általános és speciális 

vizsgáló helyiségek, műtők, képalkotó diagnosztika céljára szolgáló helyiségek, 

dialízisre szolgáló helyiségek világítására, fontos a fényforrások megfelelő 

színhőmérsékletének megoldása. Szempont lehet a világítás szabályozásának 

kérdése is. 

A biztonsági világítás tekintetében az OTSZ, az MSZ EN 1838 és az MSZ EN 

50172-ben meghatározott követelmények a mérvadóak. 

Az 1. és 2. csoportba tartozó gyógyászati helyeken legalább két különböző 

betáplálásról kell gondoskodni. A két betáplálás egyikét a biztonsági 

villamosenergia-ellátó rendszerhez kell csatlakoztatni. A menekülési útvonalakon 

a lámpatesteket a biztonsági berendezések tápforrásához kell csatlakoztatni. 

 

Megjegyzés: kórházakon kívüli, vagy azonos intézményekben (pl. orvosi, fogorvosi 

rendelőkben), ahol 1. csoportba sorolt gyógyászati hely található, az egyedi 

akkumulátoros tartalékvilágítás gazdaságos megoldást jelenthet. Ebben az esetben 

lehetséges, hogy egyáltalán nem szükséges biztonsági táplálás, ha a táplálás kiesése 

nem okoz veszélyt az eljárás befejezésében, vagy a helyiség kiürítésében. 

 

A hálózati villamosenergia-ellátás hibája esetén, a biztonsági berendezések 

átkapcsolási ideje nem haladhatja meg a 15 s-ot. A szükséges minimális 

megvilágítást biztosítani kell a következő helyiségek esetén:  

- olyan helyiségekben, amelyben a biztonsági áramfejlesztő berendezések 

kapcsoló- és vezérlőkészülékének főelosztói, valamint a normál táplálás- és 

a biztonsági táplálás főelosztói vannak; 

- az alapvető szolgáltatásokra szánt helyiségekben. Minden ilyen 

helyiségben legalább egy lámpatestet a biztonsági táplálásról kell táplálni;  

- a központi tűzjelző és megfigyelő rendszerek helyiségeiben; 
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- az 1. csoport gyógyászati helyeiben. Minden szobában legalább egy 

lámpatestet a biztonsági táplálásról kell táplálni; 

Megjegyzés: lehetséges, hogy a kórházakon kívüli, vagy azonos intézményekben az 1. 

csoportba tartozó helyiségekben egyáltalán nem szükséges biztonsági táplálás, ha a 

táplálás kiesése nem okoz veszélyt az eljárások befejezésében, vagy a hely kiürítésében. 

 

- a 2. csoport gyógyászati helyeiben. Minden szobában a megvilágítás 

legalább 50 %-át a biztonsági hálózatokról kell táplálni; 

- az OTSZ-ben és az MSZ 1838 szabványban meghatározott helyiségekben. 

 

Ha olyan védelem van, amely a tápellátást megszakítja, akkor a világítási 

áramkört úgy kell kialakítani, hogy a védelmi készülék ne szakítsa meg a 

helyiség, vagy a menekülési útvonal minden világítási áramkörét.  

 

8. Áramütés elleni védelem 

8.1. TN-rendszer, áramvédő kapcsoló 

Az 1. csoportba tartozó gyógyászati helyen a legfeljebb 32 A névleges áramú 

végponti áramkörökben max. 30 mA érzékenységű áram-védőkapcsolót kell 

alkalmazni.  

A 2. csoportba tartozó gyógyászati helyen (kivéve a gyógyászati IT-rendszert) a 

táplálás automatikus kikapcsolására max. 30 mA érzékenységű áram-

védőkapcsolót kell alkalmazni a következő áramkörökben: 

 

- rögzített műtőasztal működtetése 

- röntgen berendezések áramkörei 

- 5 kVA teljesítményt meghaladó, nagyteljesítményű készülékek áramkörei 

 

8.2. TT-rendszer 

Az 1. és 2. csoportba tartozó gyógyászati helyeken áram-védőkapcsolókat kell 

alkalmazni a táplálás automatikus lekapcsolására, és a TN-rendszer 

követelményeit kell alkalmazni. 

 

8.3. Gyógyászati IT-rendszer készülékei, kialakítása 

A 2. csoportba tartozó gyógyászati helyeken gyógyászati IT-rendszert kell 

alkalmazni azokban a végponti áramkörökben, amelyek életfenntartó, műtéti és 

egyéb a páciens környezetében lévő vagy oda bevihető gyógyászati villamos 

készüléket (ME), és gyógyászati villamos rendszereket (ME) táplálnak, kivéve a 
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710.411.4-ben felsorolt berendezéseket. A gyógyászati IT-rendszerekben nem 

alkalmazható kiegészítő védelemként áram-védőkapcsoló.  

 

8.4. SELV és PELV rendszer 

Ha 1. és 2. csoportba tartozó gyógyászati helyeken SELV és/vagy PELV 

áramköröket alkalmaznak, akkor az alkalmazott fogyasztók névleges feszültsége 

nem haladhatja meg a 25 VAC effektív, vagy a hullámmentes 60 VDC értéket. 

Biztosítani kell az áramkörök alapvédelmét az üzemi részek szigetelésével az 

MSZ HD 60364-4-41:2007 A1. fejezete szerinti alapszigeteléssel, vagy az A2. 

fejezet szerinti védőfedéssel illetve védőburkolattal. 

A 2. csoportba tartozó gyógyászati helyen, ahol PELV-et alkalmaznak, a 

készülékek testét (pl. műtőlámpák) az egyenpotenciálú összekötéshez kell 

csatlakoztatni. Védőösszekötő-vezető az új elnevezése valamennyi áramütés 

elleni védelmi célú egyenpotenciálra hozó vezetőnek, tehát megszűnt az EPH-

vezető elnevezés. 

 

8.5. Földelés és egyenpotenciálra hozás (páciens központ, védővezető és 

potenciálkiegyenlítő vezetők) 

 

Az áramütés elleni védelemmel, ezen belül a villamos berendezésekre és villamos 

szerkezetekre vonatkozó közös szempontokkal az MSZ EN 61140:2003 és az azt 

részben módosító MSZ EN 61140/A1:2007 foglalkozik. 

A földelő berendezésekre és védővezetőkre az MSZ HD 60364-5-54:2012 és az 

MSZ EN 62305 szabvány tartalmaz előírásokat. 

Az MSZ HD 60364-7-710:2012 a 710.2 pontjában felsorolja azokat a 

szabványokat, amelyek alkalmazása gyógyászati helyek esetén 

nélkülözhetetlenek. Ezek között szerepel az MSZ HD 60364-4-41:2007, az 

áramütés elleni védelemről szóló szabvány.  

Megjegyzés: az összes fent említett szabványt figyelembe kell venni, és bár 2015. január 

1-től a korábbi MSZ 2040:1995 szabvány nem érvényes, annak idevágó előírásait 

továbbra is tanácsos alkalmazni hivatkozás nélkül. 

 

Az MSZ HD 60364-7-710:2012 a 710.41 pontjában foglalkozik az áramütés elleni 

védelemmel. Az általános követelmények között tiltja az MSZ HD 60364-4-

41:2007 B mellékletében szereplő védőakadályok és az elérhető tartományon 

kívüli elhelyezés védelmi módokat. Az MSZ HD 60364-4-41:2007 C 

mellékletében szereplő környezet elszigetelése, védelem földeletlen helyi 

egyenpotenciálú összekötéssel, villamos elválasztás egynél több 
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fogyasztókészülék táplálása esetén védelmi módok szintén nem megengedettek 

gyógyászati helyeken. 

A táplálás automatikus lekapcsolása védelmi módok alkalmazásakor figyelmet 

kell fordítani arra, hogy egy áramkörre csatlakozó több fogyasztó estén egy 

fogyasztó hibája ne okozza az áram-védőkapcsoló nem kívánt kioldását. Az 1. és 

2. csoportba tartozó gyógyászati helyeken, ahol ÁVK alkalmazása követelmény, 

csak „A” vagy „B” típusú ÁVK-t szabad használni a lehetséges fellépő hibaáram 

függvényében.  

Az MSZ HD 60364-7-710:2012 a 710.411.3.2.5 pontja az 1. és 2. csoportba 

tartozó gyógyászati helyeken a következő megengedett érintési feszültségeket 

írja elő: 

IT-, TN- és TT-rendszerekben az UL megengedett érintési feszültség nem lehet 

nagyobb, mint 25 VAC (UL ≤ 25 VAC) vagy 60 VDC (UL ≤ 60 VDC). TN-

rendszerben ezek az értékek helyi kiegészítő egyenpotenciálra hozással 

teljesíthetőek, amennyiben az általános szabvány szerinti lekapcsolási idők 

teljesülnek.  

 

Minden 1. vagy 2. csoportba tartozó gyógyászati helyen kiegészítő védő 

egyenpotenciálú összekötést kell kiépíteni és a védőösszekötő-vezetőket 

csatlakoztatni kell az egyenpotenciálú gyűjtősínhez abból a célból, hogy a 

páciens környezetében lévő vagy ott üzemelő részek potenciálkülönbségeit 

kiegyenlítsük: 

- védővezetők 

- idegen vezetőképes részek 

- villamos tér elleni árnyékolás, ha létesült 

- vezetőképes padló, ha létesült (ha a padló bekötése az egyenpotenciálú 

összekötésben földhurkot hozna létre, az összekötés elhagyható) 

- szigetelő transzformátorok fém árnyékolásának összekötése a legrövidebb 

úton a védőföldelő-vezetőig. 

 

A 2. csoportba tartozó gyógyászati helyen elegendő számú egyenpotenciálú 

csatlakozási pontot kell létrehozni a gyógyászati villamos készülékek (ME) 

csatlakoztatása számára és ugyanez javasolt az 1. csoportba tartozó gyógyászati 

helyeken is. Azokat a rögzített, vezetőképes de nem villamos tartószerkezeteket, 

amelyek a pácienst tartják, (pl. műtőasztal, fizikoterápiás ágy, fogászati szék) 

célszerű csatlakoztatni az egyenpotenciálú összekötő hálózathoz, hacsak nem 

szándékoznak azokat a földtől elszigetelni. 

Az 1. csoporthoz tartozó gyógyászati helyeken a védővezetők és csatlakozások 

együttes ellenállása nem haladhatja meg a 0,7 ohmot, beleértve a dugaszoló 
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aljzatok védővezetői és a rögzített készülék, vagy annak bármely vezetőanyagú 

burkolata, és az egyenpotenciálú gyűjtősín közötti csatlakozások ellenállását is. 

Az 2. csoporthoz tartozó gyógyászati helyeken a védővezetők és csatlakozások 

együttes ellenállása nem haladhatja meg a 0,2 ohmot, beleértve a dugaszoló 

aljzatok védővezetői és a rögzített készülék, vagy annak bármely vezetőanyagú 

burkolata, és az egyenpotenciálú gyűjtősín közötti csatlakozások ellenállását is. 

 

Megjegyzés: a csatlakozások számát a lehető legkevesebbre kell csökkenteni, mivel azok 

összességében az ellenállás értékét akár meg is duplázhatják. 

 

Az egyenpotenciálú gyűjtősínnek a gyógyászati helyen, vagy annak közelében 

kell elhelyezkednie, és csatlakoznia kell a fő védővezetőhöz egy olyan vezetővel, 

amelynek keresztmetszete azonos, vagy nagyobb azon vezetékek 

keresztmetszeténél, amelyek csatlakoznak az egyenpotenciálú összekötéshez. A 

csatlakozásokat úgy kell elrendezni, hogy azok hozzáférhetőek, feliratozottak, 

világosan azonosíthatóak, és egyenként könnyen oldhatóak legyenek.  

 

Ajánlatos csillag- vagy fa-topográfiájú vezetékezést használni, és kerülni a 

"földelési hurkokat", azonban hozzá kell tenni, hogy a gyakorlatban a kiterjedt 

hálózatoknál a csillag- vagy fa-topográfiájú topológia kialakítása teljesíthetetlen. 

Nagy kiterjedésű hálózatok esetében a hálós potenciálkiegyenlítés alkalmazása 

javasolt, bevonva a vasbeton szerkezeteket is. Kisebb (pl. egy helyiségre 

kiterjedő) hálózat esetében a fa-topológia javasolt. A tetőn lévő villamos és 

gépészeti berendezéseket (részben) elszigetelt villámvédelemmel kell kialakítani. 

 

Az MSZ HD 60364-7-710:2012 a 710.514.3.1.101 pontjában előírja a kiegészítő 

összekötés céljára létesített védőösszekötő-vezető jelölését, eszerint legalább a 

csatlakozásoknál zöld/sárga színű kell, hogy legyen. 

A jelenlegi szabványkövetelményeknek megfelelő egyenpotenciálra hozó hálózat 

kialakítása mindig a konkrét viszonyok figyelembe vételével kell, hogy történjen! 

 

8.6. Informatikai rendszerek megjelenése a gyógyászati helyiségekben 

 

Az egészségügyi létesítményekben kiterjedt informatikai hálózatokat létesítenek, 

nagy adatmennyiség közlekedik az egész létesítményt behálózó strukturált 

adatátviteli hálózaton. A telefonhálózaton kívül létesülhet beteghívó és 

tájékoztató rendszer, nővérhívó, beléptető és vagyonvédelmi, valamint kamera 

megfigyelő rendszerek, műsorvételi és zártláncú televízió rendszerek és a 

tűzvédelmi előírásoknak megfelelő tűzjelző rendszerek. 
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Az üzemvitelt épületgépészeti automatika rendszer irányítja és segíti. 

Az 1. és 2. csoportba gyógyászati helyeken üzemelő adatátviteli rendszerek 

egységeit a potenciálkiegyenlítő rendszerbe be kell vonni. Figyelembe kell venni 

azt, hogy ezen rendszerek belépve a gyógyászati helyiségbe kívülről potenciált 

közvetíthetnek. 

 

8.7. Mérések, jelentések készítése 

 

Az első üzembe helyezés előtt, átalakítás, illetve javítás utáni vizsgálatokra az 

MSZ HD 60364-6 követelményeire és a nemzeti előírásokra utal. 

Ezen felül a következő vizsgálatok elvégzése is ajánlott:  

- az IT-rendszerű elektromedikai hálózatok szigetelés-ellenőrző eszközeinek 

és túlterhelés-figyelő rendszerének, valamint az - akusztikus/vizuális riasztó 

rendszerének a funkcionális vizsgálata; 

- mérések annak igazolására, hogy a kiegészítő egyenpotenciálú összekötés 

megfelel a szabvány előírásainak. A mérést erősáramú módszerrel kell 

végezni, mivel a szabvány előírja a csatlakozásokkal együtt mérhető 

maximális ellenállás értékeket. A hiba esetén pedig a zárlatvédelmi szerv 

névleges árama is folyhat, tehát a mérést is ilyen magas áramértékkel 

(praktikusan 10A) kell végrehajtani; 

- a berendezések egyenpotenciálú összekötése sértetlenségének igazolása; 

- a biztonsági berendezések követelményei sértetlenségének igazolása; 

- szivárgó áram mérése a gyógyászati IT-transzformátorok kimeneti 

áramkörén és burkolatán; 

- a tervezési dokumentumok és a számítások tekintetében a biztonsági 

villamos energiaellátás kiválasztása megfelelőségének matematikai 

igazolása; 

- az alkalmazott védő intézkedések matematikai igazolása az 1. és 2. 

csoport követelményeinek való megfelelés szempontjából. 

 

Az időszakos vizsgálatok gyakoriságára általánosságban a nemzeti és gyártói 

előírásokra utal, de bizonyos berendezésfajtákra megad egyhavi, 12 és 36 havi 

gyakoriságot is. Az ÁVK vizsgálatára megelégszik 12 havi gyakorisággal. 

Természetesen a hazai jog szerint ez a szabvány sem kötelező, de a hazai 

jogszabályok szerint minden munkahelyen kell kockázat-értékelés alapján 

ellenőrzési tervet készíteni, s ez nem lehet kisebb biztonságú, mint a 

szabványos, tehát itt megadott. 
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9. Higiénia és a villamos rendszerek 

 

A betegek által látogatott gyógyászati helyiségekben a rendszeres takarítás, 

fertőtlenítés döntő fontosságú.  

A Gyógyászati helyiségekben történő időszakos fertőtlenítés technológiájához 

hozzá tartozik, egy un. záró fertőtlenítés, mely azt jelenti, hogy minden felületre 

(elektromos berendezésekre és készülékekre is) fertőtlenítő szert permeteznek, 

melyet a felületen hagynak megszáradni. 

Ennek megfelelően a villamos szerkezetek kiválasztásánál és telepítésnél 

figyelembe kell venni a vegyszerek korrozív hatását, a nedvességet és a 

mechanikai behatásokat. Az erős-, és a gyengeáramú szerelvényeknek emiatt 

legalább IP44 védettségűeknek kell lenniük, melyeket a falburkolat síkjába kell 

besüllyeszteni. 

A helyiségek légtechnikai érzékelését fali érzékelő egységek nélkül kell 

kialakítani, mivel azok szakszerű tisztítása gyakorlatilag kivitelezhetetlen. 
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10. Javaslat a szabványban nem szereplő gyógyászati hely(iség)ek 

csoport besorolására 

Gyógyászati hely 

Csoport Osztály 

0 1 2 ≤ 0,5 s 
 

≤ 15 s 

1. Nőgyógyászati vizsgáló   xd  xd 

2. Sebészeti kezelő, kötöző  xd   xd 

3. Fogászat, fogászati röntgenhelyiség  xd   xd 

4. Szájsebészet   xd xd  

5. Fül orr gégészeti vizsgáló  xd   xd 

6. Intervenciós CT, Átvilágító   xd xd  

7. SPECT CT, PET CT, PET MR  xd xe xd  

8. Sugárterápia  xd   xd 

9. Sebészeti ambulancia  xd  xd xd 

10. CT helyiség  xd  xd xd 

11. ENG helyiség  xd  xd xd 

12. EOG helyiség  xd  xd xd 

13. EMG helyiség  xd  xd xd 

14. Fényterápiás helyiség  xd    

15. Orvosi rendelő (tapintásos vizsgálat, 

hordozható, beépített akkumulátoros EKG 

vizsgálat) 

xd     

d Javaslat a szabványban nem szereplő helyiségekre 

e Minősített, intervencióra is használatos képalkotásnál 

 

Megjegyzés: a helyiségek besorolására mindenkor az orvostechnológiai 

tervező által szolgáltatott adat a mértékadó! 
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11. A dokumentumban alkalmazott rövidítések 

 

KIF    kisfeszültségű villamos hálózat 

KÖF    középfeszültségű villamos hálózat 

ME készülék  gyógyászati villamos készülék 

TN-C-rendszer olyan rendszer, amelynél a nulla és a védővezető az egész 

   rendszerben közös 

TN-S-rendszer olyan rendszer, amelynél az egész rendszerben külön  

   védővezető van 

TN-C-S-rendszer olyan rendszer, amelynél a nulla- és a védővezető a rendszer 

   egy részében közös 

IT-rendszer  olyan rendszer, ahol minden aktív rész el van szigetelve  

   a földtől, vagy egyik pontja impedancián keresztül  

   földelt 

PE vezető  biztonság céljából alkalmazott vezető, más néven védővezető 

AC   váltakozó áram    

DC   egyenáram 

UL   megengedett érintési feszültség 

SELV   földeletlen érintésvédelmi törpefeszültség 

PELV   földelt érintésvédelmi törpefeszültség 

FELV   üzemi törpefeszültség 

ÁVK/RCD  áramvédő-kapcsoló (más néven „FI”-relé) 

THDI   teljes harmonikus torzítás      

 

 

12. Felhasznált, ajánlott irodalom 

 

Hans-Peter Uhlig: Elektrische Anlagen in medizinischen Einrichtungen 

ABB (www.abb.com): Practical guide for group 2 medical locations 

Bender (www.bender-de.com ): Electrical safety in hospitals 

MSZ HD 60364-7-710:2012: Különleges berendezésekre vagy helyekre 

vonatkozó követelmények. Gyógyászati helyek. 

Kádár Aba – Dr. Novothny Ferenc Gyógyászati helyek villamos biztonsága 

szakcikk 

http://www.abb.com/
http://www.bender-de.com/

