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7. ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓK ÉPÜLETVILLAMOS-

SÁGI MUNKARÉSZÉNEK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI-

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

Az építési engedélyezési terv alapszolgáltatásként elkészítendő épületvillamossági része, az 

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló Korm. rendelet[1] alapján elkészített épületvillamossági műszaki 

leírás. Ennek a továbbiakban leírt tartalma e jogszabállyal együtt kezelendő.  

A tervdokumentáció összeállításának alapjául az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 

tevékenységekről szóló Korm. rendeletben[2] meghatározott tervezési program és az 

alábbiakban leírt folyamat szolgál. A tervdokumentációban fel kell tüntetni a tervezett műszaki 

tartalom megvalósításához szükséges egyéb lefolytatandó engedélyezési eljárásokat (például: a 

villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló Korm. rendelet[4] 

alapján készülő engedélyezési eljárások). 

A tervdokumentáció készítése során a villamos szakági műleírást összeállító villamos tervező: 

• foglalkozik az építmények, és szabad terek közép- és kisfeszültségű- felhasználói 

(fogyasztói) tulajdonú rendszereivel, a felhasználói (fogyasztói) oldaltól a közcélú 

hálózati csatlakozási pontig; 

• konzultál és egyeztet a társtervezőkkel (építész, tartószerkezeti tervező, épületgépész 

tervező, tűzvédelmi tervező, stb.) a szakágak kölcsönös összefüggései vonatkozásában, 

különös tekintettel: 

o a villamos készülékek, berendezések elhelyezésére, hely- és teljesítményigényére, 

működtetésére; 

o a villamos vezetékek fő nyomvonalainak kialakítására; 

o a nyomvonalak épületszerkezeti vonatkozásaira (pl. áttörések); 

o a villamos hálózatról történő lekapcsolásra; 

o szükség szerint a tűzjelzésre, valamint 

o a hő- és füstelvezetésre is kiterjedően; 

• foglalkozik az erősáramú, valamint az ún. gyengeáramú: infokommunikációs, 

audiovizuális, műsorvételi és zártláncú TV, beépített tűzjelző, beléptető, kamera-

megfigyelő, elektronikus vagyonvédelmi, tájékoztató, épületgépészeti automatika, 

épületfelügyeleti rendszerekkel és az egyéb villamos épülettechnikai rendszerekkel, 

valamint ezek funkcióival; 

• egyeztet a villamos energia ellátás módjáról a megrendelővel és a területileg illetékes 

hálózati engedélyessel, az egyeztetések eredményeit dokumentálja. 

7.1. Műszaki leírás 

Az épületvillamossági munkarész műszaki leírást tartalmaz, mely ismerteti a következőket: 

7.1.1. Teljesítményigény, energiaellátás, elosztó hálózat 

a) Az épület villamos teljesítményigénynek meghatározása a különböző fogyasztói 

csoportoknak megfelelő bontásban. 
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b) A villamos (üzemi és tartalék) energiaellátás megoldása, a megújuló energiaforrások 

alkalmazásának, a villamos energiával való ésszerű gazdálkodásnak lehetőségei, a 

villamos hálózatra csatlakozás módja. 

c) Az elosztóhálózatok elvi kialakítása az elosztó berendezések telepítési helye. 

7.1.2. Világítás, erőátvitel, vezérlés 

a) Az üzemi és tartalékvilágítás, szükség esetén térvilágítás, díszvilágítás megoldása és 

minőségi jellemzői. 

b) Az erőátviteli berendezések. 

c) A gépek, készülékek és berendezések vezérlésével és szabályozásával kapcsolatos elvi 

megoldások. 

7.1.3. Védelmek, létesítési előírások 

a) Áramütés elleni védelem, villámvédelmi és túlfeszültség-védelem elvi megoldásai. 

b) Az épület villamos berendezéseinek létesítési, védettségi előírásai, a szerelésmódok és 

lehetőségek. 

c) Új építésnél, illetve meglévő épület rendeltetésváltása esetén tervezői nyilatkozat a 

norma szerinti villám- és túlfeszültség-védelem létesítéséről és a kockázatkezelési 

számítás elvégzésének szükségességéről. 

d) Az érvényes jogszabály által megkövetelt minimális villám- és túlfeszültség-védelmi 

intézkedések felsorolása, illetve annak rögzítése, ha az épületre jogszabály szerint nem 

kötelező villámvédelmi rendszer kiépítése. 

e) Meglévő építmény bővítésekor, átalakításakor tervezői nyilatkozat a meglévő nem 

norma szerinti villám- és túlfeszültség-védelem alkalmazhatóságáról, az áttervezés 

esetleges szükségességéről. Lehetőség szerint a meglévő villámvédelemről kivitelezési 

tervek, ill. felülvizsgálati jegyzőkönyvek becsatolása mellékletként. 

7.1.4. Gyengeáramú rendszerek 

Az épület ún. gyengeáramú (infokommunikációs, audiovizuális, műsorvételi és zártláncú TV, 

beépített tűzjelző, beléptető, kamera-megfigyelő, elektronikus vagyonvédelmi, tájékoztató, 

stb.) rendszerei, rövid ismertetése építtetői igény szinten vagy tervezési program szerint. 

7.1.5. Épületfelügyelet, épületautomatika rendszerek 

Épületgépészeti automatika, valamint épületfelügyeleti rendszer, és az egyéb villamos 

épülettechnikai rendszerek. Rövid ismertetése építtetői igény szinten vagy tervezési program 

szerint. 
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12. ÉPÍTÉSI KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓK ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI 

MUNKARÉSZÉNEK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI-

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló Korm. rendelet[7] szerint kamarai hatáskörben 

kötelezően nem szabályozott, vagy különszolgáltatásként készítendő tervfázisok ajánlott 

tartalma a különszolgáltatásokkal kapcsolatos 17. fejezetben található. 

12.1. Általános követelmények 

Az alapszolgáltatásként elkészítendő tervdokumentáció az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló Korm. rendeletnek[7] megfelelően állítandó össze, a továbbiakban a 

követelményekre leírtak azzal együtt kezelendők. 

A dokumentáció összeállításának alapjául az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 

tevékenységekről szóló Korm. rendeletben[2] meghatározott tervezési program, az építési 

engedélyezési tervdokumentáció, valamint a továbbiakban leírt folyamat szolgál. A műszaki 

leírásban fel kell tüntetni a tervezett műszaki tartalom megvalósításához szükséges egyéb 

lefolytatandó engedélyezési eljárásokat (például: a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárásokról szóló Korm. rendelet[4] alapján készülő engedélyezési eljárások). 

12.2. Az épületvillamossági kisfeszültségű erősáramú, gyengeáramú és épületautomatikai 

rendszerek kivitelezési tervdokumentációjának közös kötelező tartalma (az egyes 

rendszerekre vonatkozó specifikus tartalmakat lásd a 12.5., 12.6. fejezetekben) 

A kivitelezési terv készítése során a tervdokumentációt készítő villamos tervező írásos 

formában adatokat szolgáltat és kap, konzultál és egyeztet a társtervezőkkel (építész, 

tartószerkezeti tervező, épületgépész tervező, tűzvédelmi tervező, technológiai tervező, 

környezetvédelmi tervező stb.) a szakágak kölcsönös összefüggései vonatkozásában. Az 

egyeztetések és adatszolgáltatások különös tekintettel kiterjednek a villamos készülékek, 

berendezések teljesítmény- és működtetési igényeire, elhelyezésére, helyigényére, a villamos 

vezetékek nyomvonalainak kialakítására, a nyomvonalak épületszerkezeti vonatkozásaira (pl. 

áttörések), a villamos hálózatról történő lekapcsolásra, szükség szerint a tűzjelzésre, valamint a 

hő- és füstelvezetésre. A villamos tervező a tervezési munkát az egyes épületvillamossági 

alrendszerek összefüggéseinek, egymásra épülésének (pl. informatikai hálózat és beléptető 

rendszer, vagy informatikai hálózat és videó megfigyelő rendszer, stb.) figyelembevételével 

végzi, a kivitelezési tervdokumentációban ezeket a kapcsolatokat pontosan megjeleníti. 

Megtervezésre kerülnek az épületek erősáramú és gyengeáramú (infokommunikációs, 

audiovizuális, műsorvételi és zártláncú TV, beépített tűzjelző, beléptető, kamera-megfigyelő, 

elektronikus vagyonvédelmi, tájékoztató, épületgépészeti automatika, valamint 

épületfelügyeleti) rendszerei és egyéb villamos épülettechnikai rendszerei, a továbbiakban 

részletezett műszaki leírásokban meghatározott tartalommal. 

Az épületvillamossági (erős- és gyengeáramú) rendszerek tervdokumentáció az alábbi 

dokumentumokból áll: 
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12.2.1. Aláíró lap - Címlap 

Az aláíró lap - címlap a tervezés tárgya mellett tartalmazza a megrendelő megnevezését, 

valamint a tervező nevét, tervezési jogosultsági adatait, aláírását, elérhetőségét és a 

tervdokumentáció elkészítésének dátumát. 

12.2.2. Tartalomjegyzék és tervjegyzék 

a) A tartalomjegyzék felsorolásszerűen tartalmazza a tervdokumentáció egyes 

dokumentumainak, tervlapjainak pontos megnevezését, tervszámát és aktuális 

verziószámát, valamint azok elkészítéséhez, vagy módosításához tartozó dátumot. 

b) A tartalomjegyzéket a dokumentáció egyes részeinek módosítása esetén folyamatosan 

aktualizálni kell. 

12.2.3. Műszaki leírás, a későbbiekben részletezett tartalommal. 

12.2.4. Tervezői jogi nyilatkozat 

12.2.5. Tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szakági tervfejezet 

A vonatkozó jogszabályi és szakmai elvárások szerint, a tervezési feladat jellegéből adódó 

speciális tevékenységi területek, a kapcsolódó tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi 

szakági vonatkozású szempontok meghatározása. Egészségvédelmi előírások figyelembe 

vétele. 

12.2.6. A tervezés során alkalmazott legfontosabb vonatkozó szabványok, jogszabályok 

felsorolása 

12.2.7. Szükség esetén kivitelezési, üzembe helyezési, üzemeltetési és karbantartási 

utasítások 

12.2.8. Árazatlan költségvetés kiírás 

Az egyes költségvetési tételek műszaki meghatározásait úgy kell leírni, hogy az egyértelműen 

definiálja vagy a tervezett eszköz pontos típusát, vagy annak jellemzőit. 

12.2.9. Rajzos tervlapok 

12.3. Az épületvillamossági kisfeszültségű erősáramú rendszerek kivitelezési 

tervdokumentáció specifikus részeinek kötelező tartalma 

12.3.1. Műszaki leírás 

a) A műszaki leírásban szerepel a tervezés tárgya, az építmény helye, címe, megnevezése, 

a tervező neve, címe, elérhetősége, kamarai jogosultsági adatai, annak kinyilvánítása, 

hogy a tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, 

jogszabályi követelményeknek, szabványoknak, eseti hatósági előírásoknak. 

b) A vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás esetén a műszaki leírásban rögzíteni 

kell, hogy az eltérések esetében az alkalmazott műszaki megoldás a szabványossal 
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legalább egyenértékű. A műszaki leírás tartalmazza azt is, hogy a kivitelezési terv az 

építési engedélyezési tervvel összhangban van, illetve attól mennyiben tér el. 

c) A lényeges társtervezői, megrendelői, hatósági, stb. egyeztetések jegyzőkönyveit, 

emlékeztetőit, főbb adatait dokumentálni kell. 

d) A műszaki leírás tartalmazza a villamos berendezés kialakításának fő elveit, az épület 

villamos felszereltségének részletezését. Kitér az áramütés elleni védelemre és 

villámvédelemre, szükség szerint az általános elektromágneses zavarvédelmi és 

elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmi megoldásokra. 

e) Dokumentálni kell a fővezetékekre vonatkozóan a zárlati áramértékekre, a 

terhelhetőségre és a feszültségesésre készült számításokat, valamint a világítási 

berendezésekre, egy-egy jellemző helyiségre elkészített számításokat és méretezéseket. 

12.3.2. Rajzdokumentáció, tervek, tervlapok 

a) A villamos kivitelezési tervdokumentáció a műszaki leíráson kívül méretarányos 

tervrajzokat tartalmaz az épület valamennyi szintjének, valamint az épületen kívüli, a 

tervezés tárgyát képező területnek erősáramú és gyengeáramú villamos berendezéséről, 

hálózatáról. 

b) A különálló tervlapokon szerepeltetni kell az aktuális verziószámot és dátumot, továbbá 

a méretarányos rajzos dokumentumokon a méretarányt, valamint az együttműködő 

összes szakági tervező nevét szakáganként. 

c) Az alaprajzokon és a külső villamos terven meg kell jeleníteni minden, a szerelés tárgyát 

képező villamos készüléket, berendezést, csatlakozási pontot, ezek elhelyezésére, 

áramköri kiosztására, a szerelés módjára vonatkozó információkkal. Fel kell tüntetni a 

vezetékek fő nyomvonalait, áramkörönkénti részletezés nélkül. 

d) Jelmagyarázat: a tervlapokon szereplő rajzjelek szöveges magyarázata, az alkalmazott 

készülékek és anyagok elvárt jellemző adatainak meghatározásával. A jelmagyarázat 

lehet külön dokumentum is, ebben az esetben minden rajzon utalni kell arra, hogy mely 

rajz vagy dokumentum számon található meg.  

e) A tervrajzok méretarányát úgy kell megválasztani, hogy azok kinyomtatott formában 

áttekinthetőek, az azokon szereplő feliratok és rajzjelek tisztán láthatóak legyenek. 

Ennek elősegítésére egyes részletekről – szükség esetén – az alaprajzok léptékétől eltérő 

léptékű részletrajzokat kell készíteni. Mindezek adatszolgáltatásul szolgálnak a nem a 

villamos szakág által készítendő, különböző szakágak által (építészet, épületgépészet 

stb.) tervezett építészeti elemeket (álmennyezet), vezetékrendszereket együtt ábrázoló, 

összerajzolt („genplán” jellegű) alaprajzi és metszetrajzokhoz. 

f) A közcélú hálózattól indulóan, az ellátó villamos energiaforrások csatlakozási pontjától 

kezdődően – az elszámolási fogyasztásmérést is beleértve – fővezeték terven kell 

ábrázolni a hálózat elvi kialakítását, megadva a jellemző műszaki adatokat. Ezen a 

terven – de a műszaki leírásban is – szerepeltetni kell az építmény beépített és egyidejű, 

üzemi és tartalék villamos teljesítmény adatait, feltüntetve az áramütés elleni védelem 

módját.  

g) Erősáramú fővezeték tervek: a berendezéshez tartozó energiaforrások, energia 

átalakítók, főelosztók, elosztók és egyedi nagy fogyasztók (felvonók, hűtőgépek stb.) 

elhelyezésének, az azokat összekötő fővezetéki hálózatnak ábrázolása az épület szintjeit 

illetve vízszintes és függőleges tengelyeit feltüntető fa- struktúraszerű ábrán, az 

elosztók, nagy fogyasztók tervjeleinek, teljesítményigényének, a fővezetékek vezeték 
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keresztmetszetek, anyagok, hosszak, készülékek, berendezések névleges feszültségére, 

áram nemre, frekvenciára, terhelhetőségre, zárlati szilárdságra, stb. vonatkozó 

adatokkal. 

h) Elosztó tervek: a villamos elosztó berendezések kapcsolási rajzai, szükség esetén 

áramút-rajzai a villamos készülékek és a berendezések jellemzőinek (névleges áram, 

zárlati szilárdság, túláramvédelmi beállítások, védettség, méretek stb.) feltüntetésével, 

továbbá a táplált áramkörök jellemző értékeinek (beépített és egyidejű 

teljesítményigény, névleges áram, indokolt esetben fáziskiosztás, vezetéktípus, 

vezetékszerkezet, stb.) megadásával, konkrét típusmegjelöléssel, a készülékeket egyedi 

tervjel azonosítóval ellátva. Elosztó berendezés főbb méreteinek ábrázolása, az elosztó 

berendezés felszerelésére, elhelyezésére, környezetére vonatkozó információkkal, 

sorkapocs-tervek és szerelési részletrajzok nélkül. 

12.3.3. Villámvédelem 

a) Tervezői állásfoglalás a létesülő épület villámvédelmi környezetéről. Ha az új épület 

építészetileg hozzákapcsolódik egy meglévő építményhez, és amennyiben az nincs 

leválasztva tűzszakasszal, akkor annak villámvédelmi meglétéről a villamos tervező 

nyilatkozik. Ebben minősíti a meglévő, valamint a tervezett épületek 

villámvédelmeinek összeköthetőségét, és szükség esetén a régi épület villámvédelmét 

áttervezi NV rendszerűre. 

b) Tervezési alapadatok begyűjtése tűzvédelmi, építész, épületgépész, technológiai, 

statikai, és az összes elektromos jellegű installációs szakterületről. A tervezett 

építményhez kapcsolódó fémes vezetékek és installációk villámvédelmi szempontból 

jelentős műszaki adatainak feltérképezése. Az építményben, valamint annak mértékadó 

környezetében tartózkodó emberek létszámáról, és tartózkodási idejükről 

adatszolgáltatás megszerzése. A tervezett építményben és annak közvetlen 

környezetében a robbanásveszély kiértékelése a villámvédelmi berendezés 

szempontjából. Megrendelőnek a villamos tervező részére kell bocsátania a 

robbanásvédelmi tervdokumentációt, ill. robbanásvédelmi zónatérképeket. 

c) Villámvédelmi kockázatkezelési számítás elvégzése az emberi élet elvesztésének R1 

kockázatára, jogszabályi kötelezettség alapján további R2, R3 kockázatfajtákra. Az 

alkalmazandó NV fokozatának meghatározása, tervezői villámvédelmi 

intézkedésekkel. Kockázatkezelési számítások részletezett dokumentálása. 

d) Villámvédelmi (LPS) és elektromágneses villámimpulzus elleni védelmi rendszerek 

(SPM) szöveges dokumentációjának elkészítése. Túlfeszültség védelmi eszközök 

méretezése, azok elhelyezése a zónakoncepció elvének alapján. Meghatározó helyekre 

a biztonsági távolság kiszámítása, és alkalmazása. 

e) Villámvédelmi (felülnézeti és oldalnézeti) rajz elkészítése az épületről, az LPZ zónák 

(védett terek) meghatározó síkban, illetve nézetben történő ábrázolásával. Szabvány 

szerinti villámvédelmi felfogók, levezetők és földelők rajzos ábrázolása a vizuális 

érthetőséghez szükséges léptékben. 

f) Áramütés elleni védelem, villámvédelem és az épület fő földelő-sín összekötés rajzon 

való ábrázolása. 
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12.4. Az épületvillamossági középfeszültségű rendszerek kivitelezési tervdokumentációja 

specifikus részeinek kötelező tartalma 

A dokumentáció tartalma: 

12.4.1. Műszaki leírás 

a) A műszaki leírásban szerepel a tervezés tárgya, az építmény helye, címe, megnevezése, 

a tervező neve, címe, elérhetősége, kamarai jogosultsági adatai, annak kinyilvánítása, 

hogy a tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, 

jogszabályi követelményeknek, szabványoknak, eseti hatósági előírásoknak. 

b) Részletes műszaki paraméterei. 

c) Segédüzemi ellátás módja, paraméterei. 

d) Működtetések, kapcsolatok, funkciók, retesz feltételek meghatározása, séma szintű 

vázlat. 

e) Számítások: üzemi- és zárlati viszonyok, feszültség változások. 

f) A kialakításra kerülő villamos védelmi és automatika rendszer elvi leírását, séma szintű 

vázlata. 

g) Az egyes berendezések saját - részben vagy teljesen a gyártó által szállított - védelmi 

rendszerének követelményeit, elvi leírását, séma szintű vázlata. 

h) A kialakításra kerülő villamos felügyeleti rendszerhez történő csatlakozás, elvi leírása 

és séma szintű vázlata. 

i) Az elszámolási vagy egyéb funkciójú villamos fogyasztásmérések, ill. egyéb villamos 

mérések leírása. 

12.4.2. Rajzdokumentáció, tervek, tervlapok 

A villamos kivitelezési tervdokumentáció a műszaki leíráson kívül méretarányos tervrajzokat, 

elvi sémákat tartalmaz az alábbi bontásban: 

a) A rendszer nyomvonalának terv lapjai, a szükséges tartószerkezetekkel. 

b) A rendszer elvi sémája. 

c) A rendszer kapcsolási rajza a berendezések nézeti, telepítési rajzaival. 

d) Túlfeszültség védelem és érintésvédelem (áramütés elleni védelem), villámvédelem és 

földelés. 

12.5. Az épületvillamossági gyengeáramú rendszerek kivitelezési tervdokumentációi 

specifikus részeinek kötelező tartalma az alábbi rendszerekre 

a) Infokommunikációs rendszer; 

b) audiovizuális rendszer; 

c) műsorvételi és zártláncú TV rendszer; 

d) beléptető rendszer; 

e) video-megfigyelő rendszer; 
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f) elektronikus vagyonvédelmi rendszer; 

g) tűzjelző rendszer, a vonatkozó jogszabályok, valamint a tűzvédelmi tagozat tervtartalmi 

követelményei szerint; 

h) egyéb gyengeáramú rendszerek (ügyfélhívó, nővérhívó, betegirányító, utas tájékoztató, 

központi óra, áruvédelmi, stb.); 

i) szénmonoxid (CO) jelző rendszer. 

12.5.1. Műszaki leírás 

a) Előzmények és a konkrét tervezési feladat ismertetése (előzetes információgyűjtés, 

megrendelői igények-minőségi szintek meghatározása). 

b) A tervezett rendszer és eszközök feladatainak, funkciójának, elvárt szolgáltatásainak, 

főbb paramétereinek pontos ismertetése, rendszer specifikus peremfeltételek megadása 

és azok megvalósíthatóságának igazolása. 

c) A tervezett hálózat felépítésének rövid ismertetése, az elvi hálózati rendszerterv alapján. 

d) Alkalmazott berendezések, eszközök helyigényének, csatlakozási pontjainak megadása. 

e) A tervdokumentáció nem szükségképpen gyártmány specifikus. A gyártmány 

megjelölések a műszaki igény és szolgáltatási szint megjelölésére szolgálnak, de az 

abban megadott adatokkal a megjelölt funkciókat ellátó, működőképes rendszer 

megvalósíthatóságát kell, hogy tükrözzék. 

f) A rendszer kapcsolódása egyéb épületvillamossági rendszerekhez (pl.: tápellátás, 

vezérlések/működtetések). 

g) A rendszer vagy elemeinek bővítési lehetőségeinek bemutatása (amennyiben van ilyen). 

h) Rendszerenként a tervezési terület jellemző területeire megadni, a rendszer és/vagy 

annak elemeinek megfelelőségét. 

i) A programtervben, vagy a Megrendelői igényekben konkrétan megnevezett paraméter 

kielégítését bemutató számítás, modellezés, illetve a tervlapokon az ezt bemutató rajzi 

ábrázolás. 

12.5.2. Rajzdokumentáció, tervek, tervlapok 

a) A rendszer tervéhez eszköz elhelyezési és összefüggési rajzok tartoznak, 

jelmagyarázattal.  

b) Az összefüggési rajzon (ami az elvi hálózat felépítést jelenti) fel kell tüntetni a központi 

berendezéseket, alközponti elemeket és kezelő berendezéseket, az adott alközpontból 

kiszolgált eszközöket, valamint a rendszerelemeket összekötő kábelhálózatot, valamint 

a kapcsolatot egyéb villamos- és szakági rendszerekkel. Az összefüggési rajzot nem kell 

léptékhelyesen készíteni, azonban a létesítmény épületeinek, építményeinek, szintjeinek 

azon meg kell jelenniük. 

c) A dokumentációnak tartalmazniuk kell a (legalább M=1:100 méretarányú) léptékhelyes 

eszköz elhelyezési alaprajzokat, fő/gerinc nyomvonalakkal. A helyes méretarány 

megválasztásánál figyelembe kell venni az olvashatóságot, és a rendszerösszefüggések 

értelmezhetőségét. 
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12.6. Épületgépészeti automatika és épületfelügyeleti rendszer kivitelezési 

tervdokumentációjának specifikus részeinek kötelező tartalma 

12.6.1. Aláíró lap - Címlap 

12.6.2. Tartalomjegyzék 

12.6.3. Műszaki leírás 

a) Az automatika és ennek részét képező erősáramú rendszer általános jellemzőinek, 

kiindulási adatok, megrendelői igények leírása. 

b) Az alkalmazott szabványi háttér felsorolása. 

c) Tervezői nyilatkozat arról, hogy a tervezett műszaki megoldások megfelelnek-e a 

vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és hatósági előírásoknak, illetve a 

megfelelőség milyen tervezési megoldások, intézkedések által biztosított. 

d) Az épületfelügyeleti rendszerrel irányított és ellenőrzött rendszerek és funkciók 

(légtechnika, hő- és füstelvezetés, fűtés, hűtés, vízgépészet, helyiség hőmérséklet-

szabályozások IRC, VRV, árnyékolók, ablakmozgatások, villamos rendszerek 

felügyelete, világításvezérlés, energiamenedzsment, tűzvédelem stb.), egyéb 

rendszerösszefüggések leírása. 

e) Erőátvitel, az automatika kapcsolószekrények teljesítmény igényei, normál, kiemelt, 

szünetmentes ellátás, az energia fogadás elosztás, az erőátviteli leágazások rövidzárlat, 

túlterhelésvédelmek, motorindítási módok, a készülékek energiaellátásának és 

védelmének leírása. 

f) A gépészeti elosztó berendezések telepítési helyeinek, azok szerelési módjának, 

felépítésének, valamint tartalék helyigényének leírása. 

g) A gépek, készülékek és berendezések vezérlésével és szabályozásával kapcsolatos 

megoldások. 

h) A hő- és füstelvezetés kézi és automatikus üzemének leírása, a tűzvédelmi vezérlések 

ismertetése külön kitérve a tűzálló kábelezésre vonatkozó előírásokra. 

i) Az épületfelügyeleti alállomások és a számítóközpont felépítésének, a felügyeleti 

szoftver működésének és funkcióinak leírása. 

j) Az áramütés elleni védelemi, villámvédelmi és túlfeszültség-védelmi, valamint 

zavarvédelmi megoldások. 

k) Szerelés, telepítés, kábelezés kialakításának leírása. 

l) A műszaki leírásban fel kell sorolni a kapcsolódó szakági dokumentációkra vonatkozó 

összefüggéseket konkrét dokumentációrészekre való utalásokkal. Itt szerepel a tervezés 

tárgya, az építmény helye, címe, megnevezése, a tervező neve, címe, elérhetősége, 

kamarai jogosultsági adatai. 

A tervdokumentáció nem szükségképpen gyártmány specifikus. A gyártmány megjelölések a 

műszaki igény és szolgáltatási szint megjelölésére szolgálnak, de az abban megadott adatokkal 

a megjelölt funkciókat ellátó, működőképes rendszer valósítható meg. 
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12.6.4. Árazatlan tételes költségvetés kiírás 

12.6.5. Rajzdokumentáció, tervek, tervlapok 

a) Folyamatábrák, amelyek tartalmazzák a gépészeti rendszerek felépítését, a motorok, 

fogyasztók, villamos és kalorikus alapadatait, a motorvédelmeket, az indítási módokat, 

az irányítás digitális- és analóg, ki- és bementi adatpontjait, az automatika elemek 

felsorolását, a hálózati kép kialakítását. 

b) Kapcsoló- és alállomás szekrény típustervek. A légtechnika, fűtés-hűtés 

kapcsolószekrény típus áramút tervein az energiafogadás és szétosztás, a motor 

erőátviteli leágazások, a rövidzárlat és túlfeszültség védelem, a feszültségfigyelés, a 

vezérlőkörök, a működtetések és jelzések, az alállomás bekötések kialakítását kell 

ábrázolni. 

c) Alaprajzi telepítési tervek, melyek az automatika kapcsoló- és alállomás- szekrényeket, 

a főbb gépészeti berendezéseket tartalmazzák. Az automatika alaprajzok a villamos 

installáció terveivel közös rajzban is megjelenhetnek.  

d) A tervlapokon szereplő rajzjelek szöveges magyarázata, az elvárt jellemző adatok 

meghatározása. 
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17. ÉPÍTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI KÜLÖNSZOLGÁLTATÁSOK TARTALMI ÉS 

FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

Az alábbiakban szereplő tervezői szolgáltatások a kötelező szolgáltatásként készülő 

épületvillamossági építési engedélyezési tervfejezet és épületvillamossági kivitelezési 

tervdokumentáción felül, külön megrendelői igény és az erre vonatkozó megbízás alapján 

készülhetnek. A tervdokumentációk készítésének alapdokumentuma minden esetben a 

tervezési program. Az egyes (alap és különszolgáltatás keretében készülő) tervezési fázisok 

egymásra épülnek. Közbeszerzés esetén a jóváhagyási tervdokumentáció elkészítése kötelező. 

A dokumentációk összeállítása az érvényes jogszabályok, szabványok, a jó szakmai gyakorlat 

és a megrendelői igények alapján létrejött megállapodás szerint történik, az 

alapszolgáltatásoknál rögzített elvek figyelembe vételével. 

17.1. Az építési engedélyezési tervet megelőző szakaszban készülő különszolgáltatások 

17.1.1. Tervezési program az épületvillamossági munkákról 

A tervezési program rögzít minden olyan fontos tényt, amelyet a tervezés során figyelembe kell 

venni. Tartalmazza a tervezési feladat részletes leírását, a tervezés előzményeit, a kiindulási 

villamos vonatkozású adatokat, a helyiségek funkcionális villamos igényeit, a villamos 

közműellátottság mértékét és az egyéb villamos vonatkozású követelményeket, a beépítendő 

villamos építési termékekkel kapcsolatos elvárások szempontjait. Meghatározza a tervezendő 

építmény, épület, létesítmény fő paramétereit, az építési költségek előirányozott szakági 

keretét. 

Meglévő építményhez, épülethez, rendszerhez való kapcsolódás esetén a tervezési programhoz 

mellékelni kell annak a tényleges állapotot tükröző szakági dokumentációit, jellemző adatait. 

A tervezési program a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 16. §. és a 253/1997. (XII.20.) Korm. 

rendelet 50. §. 1. szerint kötelezően elkészítendő, ezt a tervező vagy megkapja a Megbízótól, 

vagy külön megbízás alapján összeállítja. 

17.1.2. Vázlatterv, előterv az épületvillamossági munkákról 

A tervezési programban szereplő villamos vonatkozású alapadatok elemzése és értékelése. Az 

erős- és gyengeáramú hálózatok és berendezések, a villamos rendszerek strukturális 

felépítésére, az általuk nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó alternatív megoldások bemutatása, 

elvi szintű kidolgozása, értékelése. A hatóságokkal szükség szerint előzetes egyeztetések 

lefolytatása. Összehasonlító költségbecslések kidolgozása. 

Javaslat az optimális műszaki-gazdasági szempontokat figyelembe vevő megoldás 

kiválasztására. 

17.1.3. Építtetői jóváhagyási terv az épületvillamossági munkákról 

A jóváhagyási terv készítése során meg kell határozni az adott létesítmény várható villamos 

teljesítmény igényét hálózat fajtánkénti meghatározásával, funkcionális és (szükség szerint) 
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térbeli létesítmény egységenként, fogyasztói csoportonként. Meg kell határozni az elvárt üzemi 

és tartalék villamos energia ellátás struktúráját, a fő elemeit. Ismertetni kell illetve meg kell 

határozni a villamos hálózat elemeire (villamos elosztók, vezetékrendszerek, világítási 

megoldások, egyéb berendezések és készülékek, valamint vezérlési és működési elvek) 

vonatkozó és elvárt fő műszaki és minőségi követelményeket. Rögzíteni kell a betartandó jogi 

és szabvány előírásokat, illetve az attól való eltérések lehetőségét. A fentiek értelemszerűen 

vonatkoznak a gyengeáramú rendszerekre is. 

A jóváhagyási terv a fent leírtakat rajzos és szöveges formában tartalmazza. Része a 

tervanyagnak a fentiek építési (szerelési és anyag) költségeinek meghatározása is.  

Az építtetői jóváhagyási terv alapot szolgáltat a hatósági építési engedélyezési terv 

elkészítéséhez. 

A jóváhagyási terv a fent leírtakat rajzos és szöveges formában tartalmazza. Építtetői kérésre 

része lehet a tervanyagnak a szakági építési (szerelési és anyag) költség becslés szintű 

meghatározása is. A költségbecslést a szakági költségvetés kiírás összesítő oldalán 

munkarészenként (bontás; külső munkák; védőcsövek és tartószerkezetek; kábelek és 

vezetékek; világítási berendezések (lámpatestek); szerelvények; elosztó berendezések és 

nagyberendezések; villámvédelem, kiegészítő tételek) javasolt elkészíteni. 

17.1.4. Pályázati tervek az épületvillamossági munkákról 

Ezen tervdokumentációk az egyes pályázatok kiírásaiban meghatározott tartalommal állítandók 

össze, tartalmuk ennek megfelelően változó lehet. 

17.2. Az építési engedélyezési terv elkészültét követő szakaszban, de a kivitelezési 

tervezést megelőzően készülő különszolgáltatások 

17.2.1. Az építési engedélyezési tervet kiegészítő árazatlan költségvetés készítése a 

villamos munkákról 

A költségvetés készítés célja, hogy az Építtető az építési engedélyeztetés időszakában egy 

megközelítő árat kapjon a kivitelezőktől.  

A készítendő költségvetés részletezettségére vonatkozó követelményt a külön szolgáltatás 

megrendelésében kell rögzíteni. 

A költségvetés a főbb tételcsoportoknak megfelelően összevont tételeket tartalmazzon a 

rendszerek minőségi színvonalának megjelölésével. 

Főbb tételcsoport javasolt bontása a következő: 

• 0,4 kV-os rendszerek: villamos ellátás, elosztó berendezések, kábelek/vezetékek, 

szerelvények. 

• Gyengeáramú rendszerek: Az épületben kiépítendő rendszereket kell külön-külön 

meghatározni.  
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A tervező a költségvetés összeállításához elkészíti az annak alapjául szolgáló tervanyagot a fent 

említett részletezettség figyelembe vételével, de ennek dokumentálására vonatkozó 

követelményt szintén a megrendelésben kell rögzíteni. 

17.2.2. Ajánlati terv / tender terv az épületvillamossági munkákról 

Az ajánlati terv az építtetői jóváhagyási terv és a hatósági építési engedélyezési terv alapján 

készül, műszaki leírást, specifikációt, elvi rajzokat és alaprajzokat tartalmaz. 

A műszaki leírásban meghatározandó a villamos munkák terjedelme (közép- és kisfeszültségű 

berendezések, épületvillamossági rendszerek, gyengeáramú, épületautomatikai, informatikai 

rendszerek, stb.) és minden olyan körülmény, amely a tender tartalmának megépítésével 

kapcsolatos. 

A műszaki leírás hivatkozik a nem villamos szakágakkal való villamos vonatkozásokat érintő 

kapcsolódásokra. A műszaki leírás rögzíti a minőségi, szabvány, szerelési, jelölési, környezeti 

és egyéb speciális követelményeket. A hivatkozott dokumentum jelét, dátumát, stb., idézve 

hivatkozik a villamos és nem villamos szakágakkal, hatóságokkal, megbízókkal, 

üzemeltetőkkel történt egyeztetésekre. 

Leírja a villamos rendszerek felépítését, fő berendezéseit és készülékeit, funkcióit és 

szolgáltatásait és – ha van ilyen – a meglévő rendszerekhez való kapcsolódásokat. Kiegészítő 

információkat ad a villamos ajánlati tervdokumentációban nem szereplő, de az ajánlatadás 

szempontjából fontos körülményekről (helyszíni adottságok, a kivitelezést befolyásoló 

tényezők, stb.). Legalább (de nem kizárólagosan) a tárgyi feladatra vonatkozóan fontos és 

értelmezhető, az alábbiakban részletezett fejezetekből áll: 

a) középfeszültségű rendszerek, berendezések 

b) kisfeszültségű energiaellátó rendszerek, berendezések, fázisjavítás 

c) villamos főelosztó és alelosztó berendezések, elszámolási mérés 

d) fővezeték rendszerek, áramsínek, fő nyomvonalak, vezetékcsatornák, védőcsövek 

e) villamos helyiségek, kialakításuk fő követelményei, hűtés, szellőzés 

f) dugaszoló hálózatok, fogyasztói csatlakozások 

g) üzemi és tartalékvilágítás (követelmények, fényforrások és lámpatestek, jellemző terek 

méretezési lapjai 

h) épületautomatika funkciók, rendszer kapcsolatok (erősáram, világítás, gépészeti 

rendszerek, gyengeáramú rendszerek, mérések, energia menedzsment) 

i) áramütés elleni védelem 

j) villámvédelem, túlfeszültség védelem 

k) gyengeáramú rendszerek (informatika, tűzjelző, behatolás elleni védelem, beléptetés, 

kamera megfigyelő rendszer, műsorvételi TV rendszer, zártláncú TV rendszer, 

elektroakusztika, tájékoztató rendszerek, stb.) 

A rajzos tervanyag tartalmazza a fővezetéki vázlatot, a gyengeáramú rendszerek elvi 

sémarajzát, az elosztók egyszerűsített kapcsolási rajzait a főbb adatokkal, az alelosztók esetében 

típuskapcsolásokkal és adatokkal az alelosztók ezekből történő összeállítására. 
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Az alaprajzokon ábrázolni kell a fő vezetéknyomvonalakat, az elosztók elhelyezését, a 

szerelvényekre vonatkozó információkat és jellemző lámpatestkiosztásokat, a világítási 

áramkörök kapcsolására vonatkozó információkkal. 

17.3. Az épületvillamossági kivitelezési tervdokumentáció készítésével párhuzamosan, 

vagy annak elkészültét követő szakaszban készülő különszolgáltatások 

Ezen tervdokumentációk készítése az alapszolgáltatásként készülő épületvillamossági tervek 

tartalmi leírásában szereplő felépítéssel, a vonatkozó jogszabályi és szabvány előírások alapján, 

a jó szakmai gyakorlat követelményeinek és a Megbízó által megfogalmazott elvárásoknak 

megfelelően történik. 

17.3.1. Épületen kívüli villamos tervek 

Telekhatáron belüli területen térvilágítás, nem épületre kerülő díszvilágítás, villamos energia 

ellátás, épület(ek)en kívüli erősáramú vezetékhálózatok. 

17.3.2. Épületen belüli és épületre kerülő díszvilágítás tervei 

Épületre kerülő díszvilágítás, hatásvilágítás, kiemelő világítás. 

17.3.3. Elektromágneses zavarvédelmi és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem tervei 

a) általános elektromágneses zavarvédelmi előírások; 

b) összefüggések a villámvédelmi- és túlfeszültség-védelmi rendszerekkel; 

c) speciális földelési és potenciálkiegyenlítési intézkedések; 

d) nyomvonal vezetési intézkedések; 

e) vezetett nagyfrekvenciás zavarszűrés; 

f) harmonikus szűrés; 

g) kis- és nagyfrekvenciás elektromágneses helyiségárnyékolások és nyomvonal 

árnyékolások kialakítása; 

h) elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmi intézkedések; 

i) érzékeny adatok elektronikus biztonságához kapcsolódó speciális villamos 

zavarvédelmi intézkedések; 

j) robbanásveszély és fokozottan zavarérzékeny villamos berendezések alkalmazása 

esetén további speciális villamos zavarvédelmi intézkedések. 

17.3.4. Szolgáltatói hálózattal kapcsolatos villamos védelmi beállítási tervek 

A közép- és kisfeszültségű rendszerek villamos védelmi és automatika beállítási tervei. 

17.3.5. Villamos elosztók gyártási (részlet és sorozatkapocs) tervei 

Villamos elosztók, berendezések gyártási tervei (áramút, sorkapocs, körvezetéki, szerelési 

részletek, részletes belső elrendezési, melegedés számítás). 
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17.3.6. Részletes kábelezési tervek kábellistákkal és bekötési adatok 

17.3.7. Az épületszerkezetekben előre elhelyezendő villamos védőcsövezési és 

tartószerkezeti tervek, villamos készülékek és szerelvények födém, falnézeti tervei, 

és rögzítési részletek tervei 

17.3.8. Részletes berendezés és készülék specifikus működtetési és vezérlési tervek 

17.3.9. Nem építésügyi előírás szerinti villamos tervezési és engedélyeztetési tevékenység 

végzése 

A nem építési engedélyezési eljárások tárgyát képező dokumentációk összeállítása (pl. a 

villamos energia törvény szerinti csatlakozó, összekötő és felhasználói berendezések, 

robbanásveszélyes környezetekben működő villamos berendezések és védelmi rendszerek). 

17.3.10. Ívzárlati túlnyomás számítás, szimuláció készítése, a szükséges intézkedések 

meghatározása 

17.3.11. Árazott költségvetés kiírás készítése 

17.3.12. Bontási terv tartalma 

Műszaki leírás mely kitér az áramszolgáltatói mérés, biztonságtechnikai rendszerek 

elbontására, sérülésük esetén a szükséges intézkedésekre. 

17.3.13. Épületvillamossági megvalósulási tervek 

A megvalósítás során a kivitelezés alapját képező dokumentációtól a kivitelezés során történt 

eltéréseknek az eredeti kivitelezési terveken történő átvezetése és dokumentálása. Ennek alapját 

a Kivitelező által a dokumentáción jelölt rajzi és szöveges információk képezik, műszaki 

ellenőri ellenjegyzéssel. 

17.3.14. A villamos (vagy bármilyen) felügyeleti rendszerhez történő csatlakozás 

részlet tervei (kapcsolódási felületek, a továbbításra kerülő jelzése, mennyiségek 

biztosításához szükséges részletek, a fogadott jelzések és parancsok 

feldolgozásának részletei) 

17.3.15. A közép- és kisfeszültségű rendszerek kezelési- és karbantartási utasítás 

elkészítése, közreműködés az üzemviteli utasítás elkészítésében 

17.4. Az épületvillamossági gyengeáramú rendszerek gyártó és típus specifikus 

tervdokumentációinak (gyártmányterv) kötelező tartalma az alábbi rendszerekre 

a) Infokommunikációs rendszer, 

b) audiovizuális rendszer, 

c) műsorvételi és zártláncú TV rendszer, 

d) beléptető rendszer, 

e) video - megfigyelő rendszer, 
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f) elektronikus vagyonvédelmi rendszer, 

g) tűzjelző rendszer, 

h) egyéb gyengeáramú rendszerek (ügyfélhívó, nővérhívó, betegirányító, utas tájékoztató, 

központi óra, áruvédelmi, stb.). 

A 12.5. pont kiegészítése az alábbiakkal 

17.4.1. Műszaki leírás 

A 12.4.1. pont kiegészítése az alábbiakkal: 

• A tervezett rendszer elemeinek bemutatása, konkrét típus/gyártmány megjelölésével, 

paraméterek megadásával, esetleg adatlapok csatolásával. 

• A rendszer kapcsolódása egyéb épületvillamossági rendszerekhez konkrét 

megvalósítási leírással. 

• Rendszerenként a tervezési terület jellemző területeire megadni, - szükség szerint 

számítással, méretezéssel esetleg modellezéssel igazolni - a rendszer és/vagy annak 

elemeinek megfelelőségét (a teljesség igénye nélkül):  

o Infokommunikációs rendszer: 

▪ távolsági korlátok megadás; 

▪ forgalmi és műszaki méretezések; 

▪ WIFI kiszolgálás modellezése; 

▪ helyi UPS méretezés (amennyiben létesül); 

o Audiovizuális rendszer: 

▪ számítógépes modellezés (ahol értelmezhető, pl. beszédérthetőség (STI), 

hangnyomás (SPL), hatásvilágítási modell, stb.); 

▪ helyi UPS méretezés (amennyiben létesül); 

o Műsorvételi és zártláncú TV rendszer; 

o Beléptető rendszer: 

▪ forgóvillák, kapuk áteresztési képességének igazolása; 

▪ helyi UPS méretezés /amennyiben létesül; 

o Video - megfigyelő rendszer: 

▪ tárolási tárhely kapacitás méretezése; 

▪ kiemelt területek képfelbontásának megadása; 

▪ helyi UPS méretezés (amennyiben létesül); 

o Elektronikus vagyonvédelmi rendszer: 

▪ particionálhatósági lehetőségek; 

▪ helyi UPS méretezés (amennyiben létesül). 
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17.4.2. Rajzdokumentáció, tervek, tervlapok 

A 12.4.2. pont kiegészítése az alábbiakkal: 

a) A rendszer tervéhez telepítési elhelyezési és összefüggési rajzok tartoznak, 

jelmagyarázattal.  

b) A dokumentációnak tartalmazniuk kell a (legalább M=1:100 méretarányú) léptékhelyes 

telepítési elhelyezési alaprajzokat, teljes körű nyomvonal ábrázolással, szükség szerint 

csövezési rajzokkal. 

c) A terveken szereplő eszközöket el kell látni azokat egyértelműen jelölő azonosító 

számmal, jelöléssel. 

d) gyártmánytervek, részletrajzok, beépítési és telepítési részletrajzok, stb. 

17.5. Épületautomatika és épületfelügyeleti rendszer gyártó és típus specifikus 

tervdokumentációja (gyártmányterv) kötelező tartalma 

a) Gyártmány specifikus gépészeti elektromos kapcsoló berendezések és épületfelügyeleti 

alállomások áramút terveinek, vezérléseinek, automatika elemek bekötési tervei. Mely 

tartalmazza a villamos kapcsoló berendezések beépített készüléklistáját, elrendezési 

rajzait, kábeljegyzékét. 

b) Igény szerint a villamos kapcsoló berendezések kábelbekötési, sorkapocs bekötési 

tervei. 

c) Beszállítói adatszolgáltatás alapján az épületfelügyeleti rendszerhez tartozó hálózati 

kialakítások (pl. TCP/IP, Lon, Mbus, Modbus) megjelenítése.  

d) Alaprajzi telepítési tervek, melyek az automatika kapcsoló- és alállomás- szekrényeket, 

a főbb gépészeti berendezéseket tartalmazzák. 

e) Épületfelügyeleti alállomások, adatvonalon keresztül beintegrált rendszerek (pl. 

hűtőgépek, VRV rendszerek, mennyiség mérések, jelzések) adatpont listái. 

f) Épület automatikához fizikai adatpontokon keresztül csatlakozó rendszerek (pl. 

villamos elosztók, technológiai berendezések) sorkapocs szintű bekötési tervei. 

g) Helyiség szabályozásokhoz szükséges gyártmány specifikus IRC alállomások és 

vezérlő dobozok bekötési tervei. A helyiség szabályozásához tartozó terepi készülékek 

telepítési-alaprajzi megjelenítése.  

h) Beépítésre kerülő gépészeti berendezések villamos paramétereinek ismeretében a 

gépészeti automatika szekrényekre vonatkozó energia mérleg felállítása (pl. téli-nyári 

üzem energia igény, hő és füstmentesítéses kiemelt hálózat energia igény). 

i) Hő és füstmentesítő rendszerek kézi vezérlő tabló tervének, amennyiben szükséges 

színes séma-tabló tervének elkészítése. Normál üzemű légtechnikai berendezések és a 

hő és füstmentesítéshez tartozó ventilátorok vezérlő mátrixának felállítása. 

j) Megrendelői igény alapján integrált épületüzemeltetési rendszer kialakítás. Integrált 

felügyeleti szoftver segítségével egy adatbázisba központosított gyengeáramú 

rendszerek (pl. épületautomatika, tűzjelző, vagyonvédelem, behatolás, beléptető, 

kamera rendszerek) tervezése. Kétirányú nyitott kommunikációs rendszer, operátori 

tevékenységek, energiagazdálkodás kialakítása. 

k) Villamos próbaüzemi terv. 
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17.6. BIM (Épületinformációs modellezés) tervezés 

A háromdimenziós, épületinformációs modellben (BIM) történő tervezés kiindulási pontja a 

villamos tervező rendelkezésére bocsátott BIM kézikönyv és az építész tervek 3D-s modellje. 

Kívánatos, hogy az együttműködő szakági tervezők azonos szoftvert használjanak. Ha ez nem 

tud megvalósulni, az átjárhatóság érdekében meg kell határozni ennek módját pl. IFC formátum 

használatával. Ez utóbbi esetben minden szakág adja saját modelljét minden adatszolgáltatási 

alkalommal. 

Az épület villamos tervben javasolt kidolgozás részletessége (LOD= Level Of Development) 

az alábbi szinteken határozható meg: LOD100, LOD200, LOD300, LOD350. 

Az épület villamos BIM módszerrel történő tervezés egyik legfontosabb feladata a szakágak 

közötti ütközések kiszűrése, melyhez a kivitelezési tervben a főbb nyomvonalakat és a 

nagyméretű villamos készülékeket és berendezéseket kell a terveken ábrázolni (LOD300).  

Ennél magasabb szint (LOD400, LOD500) nem javasolt, mivel a beépítendő legtöbb 

épületvillamossági berendezés műszaki paramétere ebben a fázisban nem ismert, illetve a 

kivitelezés folyamán kerül kiválasztásra (pl. szerelvények, lámpatestek, gyengeáramú 

készülékek mérete). Így elkerülhető a tervezéshez szükséges ráfordítás és díj felesleges 

növelése. 

A tervdokumentáció LOD300 szintről történő továbbfejlesztése a tervdokumentációnak a 

kivitelezés és a későbbi üzemeltetés számára fontos információkkal történő bővítést jelenti és 

aktualitása is akkor jelentkezhet. 

17.7. Kivitelezési tervek szabványossági felülvizsgálata 

Az építtető kérheti a kiadott kivitelezési tervek szabványossági felülvizsgálatát. 

A felülvizsgálat térjen ki a kivitelezési terv kiadásakor érvényben lévő szabványoktól történő 

eltérésekre és az új szabványok által előírt műszaki megoldásokra. 

17.8. Épületekben lévő robbanásveszélyes területek erős és gyengeáramú tervezése 

17.9. Falnézeti részlettervek, kottázott tervek készítése 

A tervező a berendezések valós méreteit figyelembe véve az Építtetővel, Szakhatósággal 

egyeztetett helyiségekre elrendezési rajzot készít (pl. tűzoltási központ helyisége, recepciós pult 

stb.). 
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4.MELLÉKLET – Épületvillamossági munkarészek 

Épületvillamossági munkarészek 
 

 
Aláíró lap - 

Címlap 
Tartalom-

jegyzék 
Műszaki 

leírás 

Rajzdoku-
mentáció 

tervek, 
tervlapok 

Árazatlan 
költség-

vetés 
kiírás 

Tervezési program   X   

Vázlatterv, előterv  X X X (szerző-

dés szerint) 
 

Építtetői jóváhagyási terv  X X X X (becslés) 
Pályázati tervek pályázati kiírás szerint 

Építési engedélyezési terv   X   
Szakhatósági engedélyezési 

dokumentáció 
X  X   

Ép. eng. tervre vonatkozó 
kiegészítő költségvetés 

   
X (szerző-

dés szerint) 
X 

Ajánlati terv / Tender terv X X X X X 
Kivitelezési terv X X X X X 

Épületen kívüli villamos tervek X X X X X 
Épületen belüli különleges 

világítási tervek 
X X X X X 

Villamos elektromágneses 
zavarvédelmi és 

elektrosztatikus feltöltődés 
elleni védelem tervei 

X X X X X 

Szolgáltatói hálózattal 
kapcsolatos villamos védelmi 

beállítási tervek 
X X X 

X (előírás 
szerint) 

 

Villamos elosztók gyártási 
tervei 

 X  X 
X (anyag-

lista) 
Részletes kábelezési tervek   X X X  
Épületszerkezetekben előre 
elhelyezendő villamos védő-

csövezési tervek, villamos 
készülékek és szerelvények 

födém és falnézeti tervei 

 X X X 
X (szerző-

dés szerint) 

Részletes berendezés és 
készülékspec. működtetési és 

vezérlési tervek 
 X X X  

Nem építésügyi eng. eljárások 
tárgyát képező dokumentációk 

vonatkozó előírás szerint 

Megvalósulási tervek X X X X  
Jelmagyarázat: 

X: a dokumentum a tervdokumentáció része 
Szürke rész: alapszolgáltatás 

  


