
Társasházi összekötő 
berendezés létesítése, 

üzemeltetése

Gazdagh Péter

MEE VET 

2019. május 22.



Társasházak
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- Társasház a VET rendszerében

- Kötelezettségek

- Tulajdonviszonyok

- Tervek tartalma

- Gyakori hibák



Társasházak

MIÉRT FONTOSAK A TÁRSASHÁZAK?

- Számossága: a házgyári lakások száma közel 800 000, 

amelyekben 2,2 millió ember él. 

- A felhasználók közel negyedének villamos energia ellátása 

nem közvetlenül az Engedélyes hálózatából történik.

- Üzemeltetés a közösség feladata.

- Méretlen hálózaton végzett munka jogosultsághoz kötött 

(Regisztrált Szerelő)



Társasház a VET rendszerében

VET szerint: 

Összekötő berendezés: több felhasználó által 

használt ingatlan belső vezetékhálózatának nem az 

elosztó tulajdonában álló, a csatlakozási pont után 

lévő méretlen szakasza; (VET 3.§.49.)

Azaz: a felhasználók (lakók) és az Elosztói 

Engedélyes (Áramszolgáltató) kezelésében lévő 

berendezések között van a Társasházi közös 

tulajdonú méretlen berendezés.



Társasház a VET rendszerében

• A Társasház nem aláírója a Felhasználó (lakó) és a 

Szolgáltató között létrejött szerződésnek!

• Az MSZ 447 előírásai jelentik a kapcsolatot a 

szerződés szempontjából érdektelen harmadik féllel 

–a Társasházzal. 
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FELHASZNÁLÓ

ÖSSZEKÖTŐ
BERENDEZÉS



Társasház a VET rendszerében



Társasház a VET rendszerében

• Csatlakozóberendezés: átviteli vagy elosztó hálózat részét 

képező vezetékrendszer - a hozzá tartozó átalakító- és 

kapcsolóberendezéssel együtt -, amely az átviteli vagy 

elosztó hálózat leágazási pontját a csatlakozási ponttal köti 

össze. 

A fogyasztásmérő berendezés a csatlakozóberendezés 

tartozéka;

• Csatlakozási pont: a közcélú hálózat felhasználói 

berendezés tulajdoni határa.



Társasház a VET rendszerében

CSATLAKOZÓ-

BERENDEZÉS

MÁ 

MÁ 

MÁ 

FELHASZNÁLÓ VILLAMOSMŰ

(Áramszolgáltató)
ÜZEMELTETŐ



Társasház a VET rendszerében

A Társasházak működésének keretét a Társasházi Törvény 

szabályozza. (2003. évi CXXXIII tv.-ThT)

• A fővezeték a Társasház „központi berendezése”, mely közös 

tulajdon.

• Társasházi közös tulajdon fenntartása a tulajdonosokat terheli 

(közös költség).

• ThT 43. § (1) A közös képviselő vagy az intézőbizottság 

jogkörében eljárva köteles:

b) minden szükséges intézkedést megtenni az épület 

fenntartásának biztosítása érdekében

Társasházak kötelezettségei



Társasház a VET rendszerében

40/2017 (XII.4.) NGM r. alapján

• A fővezeték rendszer (összekötő berendezés) üzemeltetője 

saját hálózatát olyan módon tartsa karban, hogy az élet- és 

tűzveszélyt ne okozzon, és az azon keresztül ellátott 

felhasználók szerződéses teljesítményének szabványos 

minőségű ellátását folyamatosan biztosítsa.

• Ha az összekötő berendezésen át táplált felhasználó 

igényeinek változása az összekötő vezetékhálózat 

változtatását teszi szükségessé, e változtatás 

elvégzéséről a felhasználó és az összekötő berendezés 

üzemeltetője szabadon állapodhat meg.

Társasházak kötelezettségei



TERVEZÉSI ESETEK

• ÖSSZEKÖTŐ / CSATLAKOZÓ BERENDEZÉS 

(FŐVEZETÉK) FELÚJÍTÁS / ÚJ LÉTESÍTÉS

• ÚJ MÉRŐHELY LÉTESÍTÉSE

• MEGLÉVŐ MÉRŐHELY SZABVÁNYOSÍTÁSA, 

KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE

TERVEZŐI KÖRNYEZET, AVAGY KITŐL KAPJUK A 

MEGBÍZÁST?

• TÁRSASHÁZ-tól, mint üzemeltetőtől,

• FELHASZNÁLÓTÓL, pl.lakótól, 

• REGISZTRÁLT SZERELŐTŐL, mint kivitelezőtől.



TERVEZÉSI ESETEK

A fogyasztásmérés kialakítását tervben kell bemutatni.

Az Engedélyes a fogyasztásmérés kialakítására vonatkozó 

terv bemutatásától az alábbi feltételek együttes fennállása 

esetén tud eltekinteni (ELMÜ/ÉMÁSZ):

• a csatlakozó vezeték végpontja, valamint a 

mérőberendezés legalább IP44-es védettségű, 

rendszerengedéllyel rendelkező tipizált fogyasztásmérő 

szekrényben kerül elhelyezésre,

• a fogyasztásmérő hely kivitelezését regisztrált 

villanyszerelő, kivitelezői nyilatkozattal tanúsítottan végzi el

• kisfeszültségű földkábeles csatlakozású fogyasztásmérő 

hely esetén, azt közterületi telekhatáron, vagy attól mért egy 

méteres távolságon belül helyezi el



TERVEK TARTALMA

CSATLAKOZÁSI TERV  ≠ KIVITELI TERV

Többletkövetelményt az Üzletszabályzatok nem adnak  -

MMK követelmény teljesítése kötelező a 

szakmagyakorlóknak!



A TERVEZÉS SAJÁTOSSÁGA

• NEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÖTELES TEVÉKENYSÉG 

(felújítás)

• ÜZEMELTETŐJE NEM SZAKKÉPZET (jellemzően), 

MŰSZAKI ELLENŐR KÖZREMŰKÖDÉSE NINCS 

ELŐÍRVA

• A VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA A 

FOLYAMATBAN RÉSZTVEVŐK FELELŐSSÉGE

• KIVITELI TERVET AZ ENGEDÉLYES „CSATLAKOZÁSI, 

MÉRÉSTECHNIKAI SZEMPONTBÓL” VÉLEMÉNYEZI



A TERVNEK TARTALMAZNIA KELL:

- hálózati leágazó pont és csatlakozási pont adatait, csatlakozóvezeték 

nyomvonalát, 

- tulajdoni határok pontos megadását, 

- a tárgyban történt egyeztetések eredményeit, azok jegyzőkönyveit,

- a figyelembe vett / igényelt / rendelkezésre álló teljesítményeket, 

- a csatlakozó-főelosztó tervét,

- védelmi és biztosító készülékek méretezését, 

- túlfeszültségvédelmi intézkedéseket,

- hibavédelem módját, kialakítását; 

- méretlen fővezeték egyvonalas rajzát, adatait, hosszát, 

- szintenkénti leágazás módját, leágazó fővezeték adatait,

- fogyasztásmérő elhelyezését, mérőhely kialakítását,

- mért fővezeték; lakás/üzlet stb. elosztó tábla helyeit, 

- méretezési számításokat – melegedés, ÉV, feszültségesés, zárlati 

áramok



A TERVNEK TARTALMAZNIA KELL:

EGYÉB TERVFEJEZETEK:

• TŰZVÉDELMI

• MUNKAVÉDELMI

• KÖRNYEZETVÉDELMI

• ÜZEMELTETÉSI



A TERVEZÉSI HIBÁK FORRÁSAI

MIBŐL EREDNEK?

• ADATSZOLGÁLTATÁS

• ENGEDÉLYESI KÖVETELMÉNYEK 

• TERVEZÉSI HATÁROK TÉVES ÉRTELMEZÉSE

• TULAJDONI HATÁROK 

• FELHASZNÁLÓI IGÉNYEK

• ELŐÍRÁSOK TÉVES ÉRTELMEZÉSE

MIKOR DERÜL KI?

- TERVBÍRÁLAT SORÁN

- BEKAPCSOLÁST / ÜZEMBEHELYEZÉST  / ÁTVÉTELT 

MEGELŐZŐ ENGEDÉLYESI ELLENŐRZÉSKOR

273/2007 (X.19.) Korm.r. – 2. melléklet 9.3. pont. Szerint jogosul a 

berendezést ellenőrizni.



A TERVEZÉSI HIBÁK FORRÁSAI

MSZ 447- Feszültségesés 

(Σ 2%)

1%....……………1%

Méretezési 

teljesítmény

Szerelési 

magasság

ÉV

1965, 

1978,

1983,
Csatlakozó 

és betápláló 

fővezetékre

Minden egyéb 

méretlen 

fővezetékre

12 / 10 / 4 kW 0,3 – 2 m. TT

(NEFH)

1994
10 / 6,6 / 3,3 kW

0,6– 1,8 m.

.

TN

1998 Csatlakozó 

fővezeték

Betápláló és 

összes 

méretlen 

fővezetékre

10 / 6,6 / 3,3 kW

2009 11,04 / 6,6 / 7,36 

kW

2019 Mint 2009., de megengedi, a 

2%-ot arra az esetre, ha nincs 

csatlakozóvezeték

13,8  / 7,36 kW



A TERVEZÉSI HIBÁK FORRÁSAI

Vigyázz! Ez TT-rendszer! 



A TERVEZÉSI HIBÁK FORRÁSAI

• 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet, 5.1.4. Érintésvédelem

A csatlakozó- és fogyasztói vezetékek eltérő potenciálon lévő szakaszait 

egyen-potenciálra kell hozni.



TERVEZÉSI SZEREPLŐK, 
VISSZACSATOLÁS



MŰSZAKI AJÁNLÁSOK, TÍPUSMEGOLDÁSOK 

a kívánatos gyakorlat elterjesztésére

TÍPUSTERVEK :  (Kötelező)

• A típusterveket a helyszínre alkalmazva, a hatálybalépést 

követően közzétett előírásoknak megfelelően, az alapvető 

műszaki és funkcionális megoldások változatlanul 

hagyásával kell felhasználni.

TIPIZÁLT TERVEK :  (Ajánlott)

• A tipizált terveket a tervező saját felelősségére, külön 

engedély nélkül megváltoztathatja vagy mellőzheti.



MŰSZAKI AJÁNLÁSOK, TÍPUSMEGOLDÁSOK 

a kívánatos gyakorlat elterjesztésére

Egy berendezés, amelyet az eredeti gyártó a 

szabvány szerint igazol, és azt más szereli 

össze, nem igényli az eredeti konstrukció 

igazoló ellenőrzések megismétlését, ha az 

eredeti gyártó által előírt követelmények és 

útmutatások teljességgel be vannak tartva. 



K Ö S Z Ö N Ö M  A  

F I G Y E L M E T !

Gazdagh Péter

GP Energia Kft .

T: 70 629 8973


