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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
 

nyilvános pályázatot hirdet 
 

 

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a 

Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett 

 

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda (1095 Budapest, Thaly Kálmán u. 38.) 

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda (1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 17.) 

Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda (1091 Budapest, Hurok utca 9.) 

Fehérholló Bölcsőde (1097 Budapest, Fehérholló utca 2-4.) 

 

norma szerinti villámvédelemi rendszerek, illetve koordinált túlfeszültségvédelmi rendszerek 
kiépítésére meglévő kiviteli tervek alapján. 

 
I. Az elvégzendő munka, körülmények ismertetése 
 
A pályázat tárgyát képző épületek nem rendelkeznek villámvédelmi rendszerrel. Az utóbbi években 
megváltozott jogszabályok miatt, valamint az épületek funkciója, rendeltetése és a bent tartózkodó 
mozgásában korlátozott szemmélyek védelme érdekében norma szerinti villámvédelmi rendszer és 
koordinált túlfeszültségvédelmi rendszer kiépítését el kell végezni. 
A megvalósításhoz szükséges kiviteli tervdokumentációt pályázat kiírója elkészíttette. (11.számú 
melléklet) A helyszíni szemle, valamint a csatolt tervek alapján kell pályázó vállalkozóknak tételes 
ajánlatot készíteni és csatolni a pályázat beadásakor. Az egyes helyszínek előzetes egyeztetés alapján 
megtekinthetők. Pályázat kiírója felhívja a pályázók figyelmét, hogy az elvégzendő munkákról készítendő 
árajánlatnak, valamennyi járulékos költséget tartalmaznia kell. Különös tekintettel a tetőfedések bontását, 
helyreállítását. A kialakult járványhelyzet miatt az épületekben az anyagfelhordást reggel 6.30-7.30 között 
el kell végezni. Ezután az épületeken átjárni, az épületekben a munkaterületen kívül tartózkodni tilos. A 
nyertes Vállakozónak kell megoldani a munkavégzés idejére az érintett közterületek, belső udvarok 
lekerítését, valamint mobil WC. telepítését. Semmilyen utólagos pótköltség elszámolására nincs 
lehetőség. 
 
II. A pályázati kiírás adatai 
  
A pályázat kiírója: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 
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A pályázat lebonyolítója: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 
 
A pályázat jellege: Nyilvános pályázat 
 
A pályázat célja: Az épület, a bent tartózkodó személyek és berendezések védelme érdekében norma 
szerinti villámvédelmi rendszer és koordinált túlfeszültségvédelmi rendszer kiépítése. 
 
A pályázati dokumentáció a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ honlapjáról 
(www.intezmenyuzemeltetes.hu), valamint a Bp. Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának honlapjáról (www.ferencvaros.hu) tölthető le 2021.12.10- től – 2021.12.15. 24h-
ig. 
 
A pályázatok leadásának helye: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.  - gazdasági vezető. 
 
A pályázatok leadásának határideje: 2021.12.16. napja 10.00 óra 
 
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: 
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 
Tel.: 06-30-6431730 

 
A pályázattal érintett ingatlanok megtekinthetők: előzetes egyeztetés alapján, munkanapokon 8.00-
16.00 óra között. 
(Tel.: 06-30-6431730) 
 
A pályázatok bontásának időpontja 2021.12.16. napja de. 11 óra 
A pályázatok bontásának helye: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 
Az ajánlattevők a pályázat bontásán jelen lehetnek. 
 
Hiánypótlás határideje: 2021.12.20. napja de.10 óra 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021.12.20. napja de. 14 óra 
 
Eredményhirdetés: 2021.12.20. napja 
 
A pályázat nyelve: magyar 
 
III. A pályázati felhívás közzététele 
 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalának honlapján (www.ferencvaros.hu), 
valamint, a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ honlapján (www.intezmenyuzemeltetes.hu). 
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A Kiíró jogosult pályázati felhívását az ajánlattételi határidő lejárta előtt indoklás nélkül visszavonni. 
 
 
 
IV. Pályázati feltételek 
 
IV/I. Pályázatot nyújthat be: 
 
a) egyéni vállalkozó, vagy 
b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint átláthatónak 
minősülő szervezet, (Pl.: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság), 
aki az elvégzendő munkára vonatkozóan a vállalkozási szerződés tervezetben foglaltaknak, illetve a 
pályázati felhívás feltételeinek eleget tesz. 
 
IV/II. A pályázaton történő részvétel feltételei 
 
a) a pontosan és hiánytalanul kitöltött, ezen pályázati felhívás mellékleteinek – 1. vagy 2., 3-9. és 12. - 
határidőben történő beadása.  

 
A Pályázatkiíró fenntartja a jogát, hogy a meghirdetett munkát a pályázat elbírálásakor, illetve a 
vállalkozási szerzősben foglaltak alapján visszavonhatja. 
A Pályázatkiíró a Pályázattevők részére rész ajánlattételi lehetőséget biztosít. 
 
Mellékletek: 
 
- jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) részére (1. számú melléklet) vagy, 
 
- jelentkezési lap társaságok részére (2. számú melléklet), 
 
- pályázó nyilatkozata arról, hogy nem indult ellene felszámolási-, illetve csődeljárás, valamint nem áll 
végelszámolás alatt (3. számú melléklet), 
 
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket és a mellékelt vállalkozási szerződési tervezetben foglalt 
feltételek elfogadja, hogy az esetlegesen alvállalkozóként foglalkoztatott harmadik fél átlátható 
szervezetnek minősül-e. (4. számú melléklet), 
 
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával, valamint 
a pályázat kiírójával szemben nincs semmilyen lejárt tartozása; (5. számú melléklet), 

 
- összeférhetetlenségi nyilatkozat (6. számú melléklet), 
 
- nyilatkozatot a pályázó képviselőjének alábbi elérhetőségeiről: név, levelezési cím, telefon, fax, e-mail, 
valamint a bankszámla számáról. (7. számú melléklet), 
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- egyéni vállalkozót kivéve nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 
3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezetnek tekintendő; (8. számú melléklet), 
 
- nyilatkozat behajtási költségátalányról (9. sz. melléklet), 
 
- vállalkozó által készített költségvetés (12. számú melléklet) 
 
 
b) az ajánlatához csatolni kell: 
 
- egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személynél 
 a 2008. év előtt létesített egyéni vállalkozás esetén az Okmányiroda által kiállított igazolást vagy 
 a 2008. év után létesített egyéni vállalkozás esetén a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala (KEKKH, Bp. IX. ker., Vaskapu u. 30/b.) által kiállított hatósági bizonyítványt vagy 
 egyéni vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített másolatát; 
 
- cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi, eredeti, vagy közjegyző által 
hitelesített cégkivonatot, és eredeti aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát; 
 
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy közjegyző által 
hitelesített igazolás arról, hogy a pályázó nem rendelkezik az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozással. 
Ez alól mentesül az, akit a NAV a köztartozásmentes adózók adatbázisában nyilvántart. Ebben az esetben 
csatolni kell a NAV adatbázisából kinyomtatott erre vonatkozó igazolást. 
 
A kiíró ajánlott, tértivevényes levélben, vagy személyes átvétellel határidő tűzésével hiánypótlására hívja 
fel az ajánlattevőt az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. 
 
A hiány pótlása nem eredményezheti az ajánlat módosítását. 
 
Nincs helye hiánypótlási felhívásnak, ha az ajánlattévő nem a pályázati felhíváshoz kiadott mellékleteket 
töltötte ki. 
 
IV/III.Az ajánlat formai, tartalmi követelményei 
 
Az iratokat lezárt, sértetlen borítékban, magyar nyelven kell személyesen (nem postai úton) benyújtani 1 
példányban. 
 
A borítékra kizárólag a pályázat tárgyát kell ráírni, az alábbiak szerint: 
 
„Pályázat 2021 FIÜK – Norma szerinti villámvédelmi rendszer” 
 
A Lebonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajánlattételi határidőn túl 
benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. 
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Ajánlattevő a jelentkezési lapot, az összesítőt, valamint a mellékleteket, olvashatóan, pontosan kitöltve és 
aláírva köteles benyújtani. 
 
Az ajánlat és az összes melléklet minden oldalát folyamatos számozással 1-től kezdődően kell ellátni. 
 
V. A pályázatok bontása 
 
A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a lebonyolító végzi a pályázati felhívásban 
megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a lebonyolító képviselőjén kívül az ajánlattévők, illetve 
meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, 
meghatalmazás) igazolni kell. 
Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán jelen lévők 
jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá. 
Az ajánlatok felbontásakor a lebonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (székhelyét). 
 
Az ajánlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg. 
 
A lebonyolító az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet az ajánlattevőknek erre vonatkozó 
igény esetén átad, illetve megküld. 
 
VI. A pályázat érvénytelenségeinek esetei 

 
A Bíráló Bizottság az ajánlatok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek. A Kiíró 
érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha 
 
a) azt a kiírásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidő után 
nyújtották be. 
 
b) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az Önkormányzattal, illetve a kiíróval szembeni, korábbi fizetési 
kötelezettségét /helyi adó, bérleti díj, stb./ nem teljesítette. 
 
c) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem, vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta, ideértve, 
ha az ajánlattevő nem a pályázati dokumentációhoz csatolt mellékleteket töltötte ki és írta alá, 
 
d) az ajánlat nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az ajánlattevő nem tett a kiírásban 
foglaltaknak megfelelő ajánlatot, 
 
e) az ajánlattevő valótlan adatot közölt. 
 
f) az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes körűen tett eleget. 
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VII. A pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai 
 
A bíráló bizottság a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el és 
rangsorolja az érvényes pályázati ajánlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával. A bíráló bizottság a 
bírálatra rendelkezésre álló határidőt egy alkalommal, 24 órával meghosszabbíthatja. 
 
Az elbírálás fő szempontja: 
 
A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, a legjobb 
ajánlatot tette. 
 
A pályázati ajánlatok elbírálása során a bíráló bizottság jogosult megvizsgálni a pályázók alkalmasságát a 
szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti. 
 
 
 
A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza: 
 
a) a pályázati eljárás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát, 
 
b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését, 
 
c) a döntés indokát, 
 
d) a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt ajánlattevő 
megjelölését, 

 
e) egyéb, a megrendelő által fontosnak tartott körülményeket, tényeket. 
 
VIII. Összeférhetetlenség 
 
A pályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pályázatok elbírálásában olyan 
természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő, vagy 
 
- annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont), 
 
- annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja, 
 
- annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja, 
 
- ha bármely oknál fogva nem várható el tőle az ügy elfogulatlan megítélése. 
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IX. A pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei 
 
Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat 
megsértették, vagy akkor is, ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő 
érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el. 
 
A kiíró eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha 
 
a./ nem érkezett ajánlat, 
 
b./ kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek 
 
c./ az egyik ajánlattevő sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot. 
 
Érvénytelen eljárás esetén a kiíró dönt a további eljárásról. 

 
X. Eredményhirdetés, szerződéskötés 
 
Megrendelő a pályázat nyertesével vállalkozási szerződést köt. A nyertes pályázó visszalépése esetén a 
megrendelő jogosult a pályázati eljárás soron következő helyezettjével vállalkozási szerződést kötni, 
amennyiben annak ajánlata megfelelő a kiíró számára. 
 
XI. Egyéb rendelkezések 
 
A nyertes pályázó a vállalkozási szerződés megkötését követően annak tartalma szerint köteles a 
munkálatokat megkezdeni. 
 
 
 Mellékletek: 
 
1. számú melléklet: Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 
2. számú melléklet: Jelentkezési lap társaságok számára 
3. számú melléklet: Nyilatkozat Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 
4. számú melléklet: Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési 
képességről, ajánlati kötöttségről 
5. számú melléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval szemben fennálló 
tartozásról 
6. számú melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat 
7. számú melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 
8. számú melléklet: Nyilatkozat átlátható szervezetről 
9. sz. melléklet – Nyilatkozat behajtási költségátalányról 
10. számú melléklet: Vállalkozási szerződés tervezet 
11. számú melléklet: Tervek 
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1. számú melléklet 

Jelentkezési lap 

magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 

 

 

A pályázó neve: 
 

 

Adószáma:  

Nyilvántartási száma:  

Postacíme:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

Honlap címe:  

 

Számlavezető bankjának neve: 
 

Bankszámla-száma:  

Meghatalmazott neve1:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

 

 

Budapest, ………… ……………. 

 

………………………………………… 

pályázó aláírása 

 

 
1 Meghatalmazott esetén 
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2. számú melléklet 

Jelentkezési lap 
társaságok, civil szervezetek számára 

 

 

Társaság neve, cégformája: 
 

 

Székhelye:  

Postacíme:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

Statisztikai számjel:  

Cégnyilvántartási száma:  

Adószáma:  

Számlavezető bankjának neve:  

Bankszámla-száma:  

Képviselőjének neve, beosztása:  

Meghatalmazott neve2:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

Budapest, ……. ……………… 

………………………………………………. 

cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 

 

 

Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 

 

 

………………………………………………………………………………………… (társaság neve) 
képviseletében kijelentem, hogy a társaság 

 

 

 végelszámolás alatt     *áll/nem áll 
 ellen csődeljárás folyamatban   *van/nincs 
 ellen felszámolási eljárás folyamatban  *van/nincs. 

 

 

 

 

 

Budapest, …….………………….. 

 

…………………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

A *-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. 
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4. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

a pályázati és a szerződési feltételek elfogadásáról, 

és az ajánlati kötelezettségről 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… pályázó 
kijelentem, hogy a pályázatot részletesen megismertem, az ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiírást magamra nézve 

kötelezően elfogadom. 

 

A pályázathoz mellékelt vállalkozási szerződés szövegét elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a vállalkozói 
jogviszonyban – a vállalkozóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag 

természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 

 

Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt  60 napos ajánlati kötöttséget vállalom. 

 

 

Budapest, …………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………. 

pályázó aláírása / cégszerű aláírás 
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5. számú melléklet 

 

N Y I L A T K O Z A T 

Kiíróval szemben fennálló tartozásról 
 

 

 

……………………………................................... /név/ mint a …………………………………………… 

……………… (társaság neve) vezető tisztségviselője kijelentem, hogy 

 
- a tulajdonos Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával - szemben 

bérleti/használati-, díj és súlyadó, valamint építményadó tartozásom    
     * van/ nincs; 

- kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettségem  * van/ nincs, 
 

melyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 
 

1. …………………………………………………………………………….. 
 

2. …………………………………………………………………………….. 
 
 

Budapest, …………………. 
 

 
……………………………………………………. 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 

A *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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6. számú melléklet 
 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI  NYILATKOZAT 

 

 

 

 

 

 

…........................................................... pályázó, jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy  velem szemben nem 
állnak fenn, a pályázati felhívás VIII. pontjában foglalt összeférhetetlenségi okok. 

 

 

 

 

 

Budapest, …………………. 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

pályázó cégszerű aláírása 
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7. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T 

a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 

 

Alulírott …………………………….. /név/ mint a …………………………………… 

……………… (társaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pályázattal kapcsolatos mindennemű 
nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, valamint a Pályázattal kapcsolatos esetleges 

jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi címre kérem postázni: 
 

Címzett:…………………………………………………………………………………. 
 

Cím:……………………………………………………………….…………………….. 
 

Telefonszám:…………………………………………………………………………….. 
 

Fax:……………………………………………………………………………………… 
 

E-mail cím:………………………………………………………………………………. 
 

Amennyiben az általam a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, ennek 
következményeit a gazdasági társaság vállalja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a címzett a fenti 

címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek 
minősül. 

 
Bankszámlavezető pénzintézet:…………………………………………………………. 
Bankszámlaszám:………………………………………………………………………… 
Bankszámlával rendelkezni jogosult: …………………………………………………… 

(név, lakcím vagy székhely) 
Budapest, …………………. 

……………………………………………………………………………… 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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8. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T 

 

Alulírott …………………….. /név/, mint a  ………………………………………………… 

…………………. (társaság/szervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a társaság/szervezet a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §. /1/. bek. 1./ pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

Kijelentem, a vállalkozói szerződés időtartama alatt, a társaságunk/szervezetünk tekintetében nem tervezünk olyan 
változást, amely miatt a társaság/szervezet már nem minősülne átlátható szervezetnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle változás miatt a társaság/szervezet már nem minősülne átlátható 
szervezetnek, ezt a tényt köteles vagyok a megrendelővel közölni, mely alapján  a megrendelő, a vállalkozói 

szerződést jogosult felmondani. 

 

 
Budapest, …………………. 

 
 
 
 

……………………………………………………. 
pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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9. számú melléklet 

 
                                   Nyilatkozat behajtási költségátalányról  
  
 

          Nyilatkozat 

 

 

Cégnév: 

Adószám: 

Cégjegyzékszám:  

Székhely: 

Képviseletre jogosult: 

 

Alulírott……………………………………(lakcím:…………………………   anyja neve: 
………………………….; adóazonosító jel: ……………………..), mint a  …………………………  
képviselője nyilatkozom, hogy a 2020…………………………………..-ig késedelmesen teljesített 
követelések után járó behajtási költségátalány összegéről lemondok. 

 

Dátum: ………………….. 

    ……………………………  

             Vállalkozó 
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10. számú melléklet 

Szerződés száma: 2021/0000…… . 
 
 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
 

Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (cím: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37., képviselő: 
Czakóné Dobó Krisztina igazgató, adószám: 15801948-2-43 – a továbbiakban: „Megrendelő”, 
 
másrészről 
(székhely:                                                            cégjegyzék szám vagy nyilvántartási szám:                             
, adószám:                                       , bankszámlaszám:                                                                 , képviselő:                                                 
)  – a továbbiakban: „Vállalkozó” között: 

 
 

1. A szerződés tárgya: 
 
Jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a 
Megrendelő által üzemeltetett intézményekben a „Pályázat 2021 FIÜK – Norma szerinti villámvédelmi 
rendszer” elnevezésű pályázat 11. számú mellékletében a Vállalkozó által benyújtott, a pályázat 
elbírálásakor Megrendelő által elfogadott költségvetés szerinti munkák elvégzését: 
 

1.1. A Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt megrendelés teljesítését elvállalja. Vállalkozó kijelenti, 
hogy a feladatok teljesítésének a részéről történő elvállalása és elvégzése semmiféle jogi akadályba nem 
ütközik. Kijelenti továbbá, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges feltételekkel, szakértelemmel és 
jogosítványokkal rendelkezik. Vállalkozó képviseletére a munkával kapcsolatos valamennyi kérdésben 
teljes körű jogosultsággal                                          tel:                                      rendelkezik. 
 
 
2. Szerződés teljesítése, határidők, átadás-átvétel: 
 
2.1. Átadás-átvétel 
Munkaterület átadásának (munka megkezdésének) időpontja: 2021.12.22. 
Munka befejezésének, átadás-átvételének időpontja: 2022.03.30. 
 
2.2. Vállalkozó a munkavégzés helyszínein rendelkezésre bocsátott tárolási területen csak a szerződés 
teljesítéséhez szükséges anyagokat, szerszámokat tárolhatja a tárolási szabályok szigorú betartása mellett. 
Az intézmény üzemeltetését és működését a tárolt anyagokkal nem zavarhatja.  
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2.3. Munkavégzésre munkanapokon 6.30-17:00-ig van lehetőség minden érintett épületben. Hétvégi 
munkavégzésre a műszaki ellenőrrel előzetesen leegyeztetett időpontban van lehetőség. 
 
2.4. Vállalkozó köteles a munkavégzés során érintett közlekedési útvonalakat folyamatosan lezárni a 
gyalogos forgalom elől, a keletkezett építési törmeléket, bontott egyéb anyagokat összegyűjteni, és 
folyamatosan elszállítani.  

 
2.5. Megrendelő saját döntése alapján jogosult a munkát határidő előtt átvenni, ha az a megjelölt 
időpont előtt elkészül. 
 
2.6. A szerződésben meghatározott teljesítési határidőbe a műszaki átadás átvételi eljárás, valamint a 
munkaterületről való levonulás is benne foglaltatik. 
 
2.7. Vállalkozó az elvégzendő munkálatok ütemezését köteles folyamatosan Megrendelő műszaki 
ellenőrével egyeztetni. 
 
2.8. A Megrendelő Vállalkozó számlájával szemben beszámítással élhet. A Megrendelőnek jogában áll 
a jegyzőkönyvvel alátámasztott végszámla összegébe Vállalkozó hibájával összefüggésében keletkezett és 
igazolt kár összegét beszámítani, azzal a Vállalkozó által kiállított számla értékét csökkenteni. 
 
2.9. A Vállalkozó az elvégzendő munkákat a rendelkezésre álló és részére átadott kiviteli tervek, 
műszaki leírások alapján köteles elvégezni. 
 
 
3. A Vállalkozási díj, pénzügyi elszámolás: 
 
3.1. Vállalkozó az elvégzett  munka első osztályban történő teljesítése ellenében bruttó                            
  forint vállalkozási díjra jogosult. Vállalkozó résszámla benyújtására telephelyenkénti bontásban 
jogosult az adott rendszerre vonatkozó villámvédelmi minősítő irat elkészítése után. 
 
3.2. Vállalkozó kötelezettsége a számla dokumentáció megfelelő összeállítása, benyújtás előtti 
egyeztetése a megbízott műszaki ellenőrrel, valamint a számla kellő időben történő benyújtása. 
 
3.3. Megrendelő a vállalkozási díjat átutalással a teljesítés igazolásától számított 30 napon belül 
teljesíti a Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla alapján, a                                                  bank-
nál vezetett          számú bankszámlájára.  

 
3.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő nem köteles a hatályos számviteli és adóügyi 
jogszabályoknak, valamint a jelen szerződésben előírt követelményeknek meg nem felelő számlát 
befogadni.  
 
3.5. Késedelmes fizetés esetén az esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés időpontjáig Vállalkozó 
a Ptk. 6:48 § bekezdése szerinti késedelmi kamatra, valamint a 2016. évi IX. törvény szerint 40 eurós 
költségátalányra jogosult. 
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3.6. Vállalkozót késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér terheli, melynek összege késedelmes 
naponként a Vállalkozási díj bruttó összegének 1%-a, mely a végszámlából kerül levonásra. 
 
3.7. A szerződés Vállalkozónak felróható súlyos szerződésszegés miatti felmondás esetén Megrendelő 
meghiúsulási kötbérre jogosult. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen; 
 

a) ha a Vállalkozó hibásan teljest és a hibás teljesítésre történő Megrendelői felhívástól számított 15 
napon belül a hibát nem javítja ki, 

b) Megrendelő felhívja Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre, de Vállalkozó annak a felhívástól 
számított 3 munkanapon belül nem tesz eleget. A meghiúsulási kötbér alapja a vállalkozói díj teljes 
összege. A meghiúsulási kötbér mértéke 10%. 

 
3.8    Számla, illetve résszámla benyújtásakor Vállalkozónak csatolnia kell a Megrendelő műszaki ellenőre 

által aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, valamint az elkészített munkáról a villámvédelmi 
minősítő iratot 2 példányban. 

 
 

4. A megrendelés teljesítésének szabályai, építési napló, alvállalkozó: 
 
4.1 A Vállalkozó az 11. sz. mellékletben felsorolt munkálatokat saját költségén köteles elvégezni. 
 
4.2. A Megrendelő a szerződés tárgyát képező munkát I. osztályú minőségben fogadja el, a Megrendelő 
nem köteles ettől eltérő teljesítést elfogadni. Vállalkozó az elvégzett munkára az átadástól számított 1 év 
garanciát köteles vállalni. 
 
4.3 Vállalkozó a teljesítés ideje alatt a munka jellege miatt nem köteles papír alapú építési naplót vezetni, 
de a szerződéstől eltérő annak megvalósítását akadályozó tényezőket köteles jegyzőkönyvben rögzíteni és 
a megbízott műszaki ellenőrrel aláíratni. 
 
4.4. A Vállalkozó az elvégzendő munkára vonatkozóan Alvállalkozót foglalkoztathat, de annak 
teljesítéséért sajátjaként felel.  

 
4.5. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő utasításai szerint és érdekeinek 
megfelelően köteles eljárni, az utasítás azonban nem terjedhet ki a Vállalkozó által végzett munka 
részleteire, így különösen a munkavégzésre és nem teheti a teljesítést terhesebbé. 
 
4.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
munka határidőre történő elvégzését veszélyeztetné, vagy gátolná. 
 
4.7. A Vállalkozó szavatol azért, hogy az elvégzett munka, a jogszabályoknak, szabványoknak, egyéb 
hatósági előírásoknak megfelelő. 
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4.8. Vállalkozó a kivitelezési munka ideje alatt köteles megfelelő képesítésű helyszíni képviselője útján 
a munkát felügyelni és irányítani. Vállalkozó minden körülmények között fellelőséget vállal az 
alkalmazottjaiért a Megrendelővel, az intézmény dolgozóival és valamennyi hatósággal szemben. 

 
4.9. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy munkavégzése során betartja az előírt munkavédelmi, 
tűzrendészeti, környezetvédelmi, balesetvédelmi és vagyonvédelmi előírásokat.  
 
4.10. Vállalkozó kijelenti, hogy a költségvetésben szereplő valamennyi munka végzéséhez mindennemű 
jogszabály által megkívánt képesítéssel és engedéllyel rendelkezik. A szerződő Felek egyidejűleg 
megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszűnik, ha a Vállalkozó a tevékenység végzéséhez való 
jogosítványát bármilyen okból elveszítené. 
 
4.11. Megrendelő a Vállalkozó tevékenységéért semmilyen felelősséget nem vállal, így a Vállalkozó 
munkája végzése során történt balesetért, vagy bármilyen egyéb kárért a Vállalkozó felel. Vállalkozó 
azonnal szóban, majd írásban köteles jelezni a Megrendelő felé, ha bármilyen baleset, vagy káreset 
történik. 

 
4.12. Megrendelő a munkavégzés idejére a Vállalkozó szakemberei részére átöltözésre alkalmas zárható 
helyiséget nem biztosít. A munkavégzés időtartama alatt Vállalkozó köteles a helyszínen mobil WC.-t 
tartani dolgozói részére. 
 
4.13. Megrendelő az elvégzendő munkálatok műszaki ellenőrzésére, a teljesítés igazolására Bayer Alex 
tűzvédelmi és munkavédelmi ügyintézőt tel: 0630 6431730, távolléte esetén Kaszanyicki Tibor műszaki 
csoportvezetőt tel: 0630 2474655 jelöli ki, aki a munka elvégzését az átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
aláírásával igazolja. 

 
 

5. A szerződés megszüntetése, elállás, felmondás: 
 
5.1. A szerződés megszüntetése és a felmondás egyaránt írásban történik.  A szerződést bármely fél 
azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződésben foglaltak megszegése esetén. Ez esetben Felek 
kötelesek egymással elszámolni. 
 
5.2. Jelen szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó köteles a munkaterület elhagyását haladéktalanul 
megkezdeni és legkésőbb 24 órán belül befejezni.  
 
 
 
6. A nem szerződésszerű teljesítés jogkövetkezményei: 
 
6.1. Vállalkozó hibás teljesítés esetén Megrendelő póthatáridő tűzésével felszólítja a hiba kijavítására. 
Amennyiben Vállalkozó a hibát nem javítja ki, vagy nem megfelelően javítja ki, Megrendelő a Vállalkozó 
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költségére elvégezteti azt. A kijavítás idejére Megrendelő a 3.6. pontban meghatározott kötbért számít fel 
vagy felmondja a szerződést és jogosult a 3.7. pont szerinti meghiúsulási kötbérre. 
 
 
7. A szerződés lehetetlenülése: 
 

a) Ha a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében merült fel, illetve azért egyik fél sem felelős, 
a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg; 
b) ha a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt; 
c) ha a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót az elvégzett 
munkával arányos díj megilleti. 
 

 
8. Egyéb rendelkezések: 
 
8.1. A Vállalkozó nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Megrendelő pénzügyi, gazdasági érdekeit 
sértené, vagy veszélyeztetné. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására 
jutott üzleti és egyéb titkot, más hasonló adatot, információt köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a 
jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel. 
 
8.2. A jelen szerződés az alább felsorolt mellékletekkel együtt érvényes. 

8. sz. melléklet – Átláthatósági nyilatkozat 
9. sz. melléklet – Nyilatkozat behajtási költségátalányról 
11. sz. melléklet – Megrendelő által a pályázat bírálatakor elfogadott költségvetés. 

 
8.3. Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyező, közös értelmezés és elolvasás után 
jóváhagyólag írják alá. 
 
8.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók. 
Szerződő Felek a Vállalkozó székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
8.5. Esetleges jogvita esetén a szerződő Felek a vitás kérdéseket megkísérlik békés, tárgyalásos úton 
rendezni. 
 
8.6. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés hatálya alatt és a megszűnését követően 
a jelen szerződés tartalmát, valamint az együttműködés során a Felek birtokába jutott minden információt 
szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, valamint azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye 
nélkül semmilyen módon nem hozzák nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására, illetve 
másként nem használják fel. 
 
8.7. Figyelemmel arra, hogy szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során adatvédelmi kötelezettség 
alá eső adatokat és iratokat is megismerhetnek, egyetértően megállapodnak és magukra nézve önálló 
kötelezettségükként elfogadják, hogy jelen Szerződéssel összefüggő bármilyen tevékenységük végzése 
során az irányadó adatvédelmi szabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az 
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Intézményüzemeltetési Központ 
1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. 

e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu 
 
 

 
 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az Európai Parlament és a Tanácsa a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet (továbbiakban „GDPR”) rendelkezéseit -  betartják és ellenőrzési 
körükbe eső mértékig másokkal is betartatják.  
Előbbiek körében szerződő Felek további kötelezettségükként vállalják, hogy egymást és adatkezeléssel 
érintett személyeket haladéktalanul tájékoztatják, amennyiben jelen Szerződéssel összefüggésben az 
Infotv. és a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésre és/vagy bővítésére kerülne sor, illetve várható. 
Szerződő Felek egyetértően rögzítik, hogy bármilyen adatkezelést magába hordozó tevékenységük 
körében önállóan járnak el, melyre tekintettel jelen Szerződéssel összefüggésben önálló-, illetve adott 
esetben közös adatkezelőkként felelnek egymás és az érintettek irányába. 
 
8.8. A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után 
három eredeti, megegyező tartamú példányban cégszerűen aláírták. 

 
Budapest, 2021.  
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Tervezői Nyilatkozat 

Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ  

1096 Budapest Thay Kálmán 17. 

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 

Villámvédelem Kiviteli terv 

 
Alulírott kijelentem, hogy a tervezett létesítmény villamos műszaki megoldásai megfe-

lelnek a vonatkozó rendeleteknek és szabványoknak es a terv szerint kivitelezett létesít-

mény villamos hálózatának biztonságos működtetésre alkalmas, illetve az üzemeltetés 

tárgyi feltételeit kielégíti. 

A Magyar Mérnöki Kamara tagjaként a tervezéshez szükséges tervezői jogosultsággal 

rendelkezem. 

A jogosultság igazolása a http://mmk.hu/kereses/tagok oldalon elérhető. 

A mérnöki munkához kapcsolódó (az egyszerű bejelentés alá tartozó épületeket is magá-

ban foglaló) teljes körű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezem. 

Kötvény szám: AEGON Magyarország Zrt. 132309   

Dunaszentgyörgy 2021. február 28.          
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Figyelembe vett fontosabb szabványok és előírások: 

 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Or-

szágos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos berendezések, vil-

lámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és 

életveszély 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek 

építményekben 

 MSZ 18014:2019 Alapozásföldelők. Tervezés, Kivitelezés és dokumentáció 

http://mmk.hu/kereses/tagok
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Műszaki leírás 

1. Előzmények: 

Jelen tervdokumentáció fenti című épület villámvédelmi kiviteli tervét tartalmazza. A 

villámvédelmi kiviteli tervet az Óvoda biztonságos üzemeltetése miatt kell elkészíteni.  

2.  Az épület villamos jellemzői: 

Az épület a villamos energia ellátása a közcélú villamos energia hálózatról valósul meg, 

0,4 kV feszültség szinten 50 Hz. A méretlen betápláló vezeték négy vezetékes, A PE-N 

bontás a mérőszekrénynél kerül kialakításra.  

3.  Műszaki leírás 

3.1 Tervezési feladat: 

Jelen kiviteli terv és kivitelezés terjedelmébe az Óvoda villámvédelem elkészítéséhez 

szükséges terv elkészítését tartalmazza.  

A megrendelő a tervezéshez bemutatta a 2020. október 19.-n, Varga Tamás által készített 

Villámvédelmi szakértői véleményt.  

Ez a dokumentáció a norma szerinti villámvédelem rendszer kiépítését javasolja LPS II 

fokozatnak megfelelően. Az elektromágneses villámimpulzus elleni védelmi rendszer 

kiépítését (LPS-SPD) III-IV fokozatúra javasolja.  

 

Az épület főbb méretei:  hosszúság: 31,5 m 

szélesség:  10 m 

magasság:  4 m 

 

Az épület villámvédelmi rendeltetés szerinti besorolása: 

- Menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére 

szolgáló épület:      R2 

- Magasság szerint (> 20m):      M2 

- Tető anyaga, szerkezete 

(faváz, cserépfedéssel):     T3 

- Körítő falak (tégla+ hőszigetelés):    K33; 

- Környező levegő, (nem szennyezett):   S1 

- Másodlagos hatás szerinti csoportosítás:   H4 

- Áramcsúcs:        I kA 100 

- Rövid idejű kisülés töltése:     Q C 50 

- Fajlagos energia:       W/R MJ/ohm 2,5 

- Időparaméter:       T1/T2 μs/μs 10/350 

A fenti paraméterek figyelembevételével terveztük meg az új villámhárító berendezést 
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3.2 Villámvédelem kialakítása 

Villámvédelem kialakítása: Norma szerinti villámvédelmi rendszer 

a./ villámvédelmi rendszer: - LPS-III villámvédelmi fokozat 

b./ villámvédelmi potenciálkiegyenlítés: - LPL-I szint szerint 

c./ koordinált-túlfeszültségvédelem: - LPL-I szint szerint 

d./ felfogó hálózat: - gömbsugár: 45 m 

e./ levezető hálózat: - több párhuzamos áramút  

f./ földelő hálózat: - rúdföldelő (A típ. földelés) 

3.3 Felfogó rendszer 

Az épületre öt darab 101/VL 2500 alu. Ø16/10 vékonyított felfogó rúd, F-FIX-132 tetőtart-

óra rögzítve szerelendő fel, az elvi elrendezési rajznak megfelelően. A felfogó rendszert 

az épület tető szelemenjéhez kell rögzíteni, a villamos csatlakozásokat ki kell alakítani. 

Az épület nyeregtetőre telepített, D=8 mm tüzihorganyzott körszelvénnyel kell összeköt-

ni a felfogókat.  

3.4 Levezető rendszer 

Az épület tetejére, és oldalfalára rögzített, D=8 mm tüzihorganyzott körszelvény, leveze-

tők biztosítják a villám áram levezetését a földelésekhez. 

A levezető rendszert csatlakoztatni kell a földeléshez, a +1,3 m magasságban elhelyezett 

vizsgáló összekötőkkel.  

3.5 Földelés kialakítása 

Az épületnél „A” típusú földelő rendszert kell kialakítani. Az épület körül öt darab, -0,8 

m mélyen, 4x1,5 fm hosszú rúdföldelőt szükséges elhelyezni.  

A talaj-levegő határfelület átlépő Ø10 mm horganyzott acélvezetők korrózió védelmét a 

felület mindkét oldalán 0,3-0,3 m hosszúságban meg kell növelni. A földelések összekö-

tése, a kialakított terület miatt nem valósítható meg, ezért a villámvédelem, földelések 

megfelelőségét 5 évente méréssel ellenőrizni kell.  

 

3.6 Túlfeszültség védelem 

Az ELMŰ becsatlakozási ponton T1+T2 típusú túlfeszültségvédelem beépítése megtör-

tént. Javaslom az áramvédő kapcsolók havi ellenőrzésekor szemrevételezéssel ellenőrizni 

a túlfeszültségvédelmet.   
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3.7 Anyagok 

A tervben csak az alkalmazott szerelvények paraméterei kerültek meghatározásra. Beépí-

teni csak minősített anyagokat lehet. Javasolt azonos gyártótól származó anyagok beépí-

tése, így a komplett rendszer minősített. 

4. Villámvédelmi kockázatkezelés. jellemzői: 

A villámvédelmi kockázat kezelést a 2020. január 22-től hatályos OTSZ szerin lett elvé-

gezve. 

A kockázat kezelés szerint a számított kockázat: 

R1: 1,687e-6 

A számított R1 kockázat kisebb, mint az elfogadható, a kiviteli terv magvalósítása után, a 

villámvédelem, a kockázat kezelés alapján, megfelelő. 

 

5. Dokumentum jegyzék: 

Dokumentum szám Megnevezés 

WZ-2020/35-V/TK17 Villámvédelmi terv (1 lap) 

1. számú melléklet Villámvédelmi kockázat elemzés 

2. számú melléklet  Árazott költségvetés 

3. számú melléklet Árazatlan költségvetés 
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1. Bevezető 

1.1. A villámvédelmi kockázatkezelés tárgya 

A jelen kockázatkezelés tárgyát a 1095 Budapest Thay Kálmán utca 17 Óvoda képezi. 

Az építmény általános leírását a 2. pont, villámvédelmi kockázatkezelés 

szempontjából releváns adatait a 3.2.1. pont tartalmazza.  

1.2. A villámvédelmi kockázatkezelés elkészítéséhez 

rendelkezésre álló adatok 

A kockázatszámítás az alábbi adatszolgáltatás alapján történt:  

 A megrendelő a tervezéshez bemutatta a 2020. október 19.-n, Varga Tamás 

által készített Villámvédelmi szakértői véleményt.  

Az adatszolgáltatás a kockázatkezeléshez szükséges lényeges alapadatokat 

tartalmazta.  

1.3. A villámvédelmi kockázatkezelés célja 

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

értelmében az építményeket úgy kell létesíteni, hogy villámvédelmi szempontból 

biztonságosak legyenek. E rendelettel összhangban az MSZ EN 62305-2 szabványban 

leírt villámvédelmi kockázatkezelés alkalmazható a biztonságosság tényének 

megállapítására, illetve az esetlegesen szükséges villámvédelmi intézkedések 

meghatározására. A szükséges minimális villámvédelmi intézkedések 

meghatározása az OTSZ, az MSZ EN 62305-2:2012 szabvány és a Villamos TvMI 

(TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus 

feltöltődés) alapján történik. 

1.4. A kockázatkezelés folyamata 

A villámvédelemre vonatkozó jogi és műszaki követelményrendszer célja alapvető 

társadalmi érdekek védelme. A villámvédelmi kockázatkezelésben a társadalmi 

szempontból előállható veszteségek az ún. lényeges veszteségtípusok, amelyek:  

 L1 – emberi élet elvesztése 

 L2 – közszolgáltatás kiesése 

 L3 – kulturális örökség elvesztése 

A kockázatkezelés részeként a szükséges védelmi intézkedések kiválasztásának 

menetét az MSZ EN 62305 szabvány 2. részének 5.7. pontja írja le (1. ábra). 
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1. ábra: A kockázatkezelés sematikus folyamata. 

1.5. A kockázatkezelési modellalkotás 

Annak érdekében, hogy a kockázatkezelés, illetve az annak részét képező 

kockázatszámítás elvégezhető legyen, fel kell állítani a kockázatkezelés tárgyát 

képező építmény kockázatkezelési modelljét. A kockázatkezelési modell (ld. 2. ábra) 

nemcsak azt tükrözi, hogy a villámok hatására milyen fizikai folyamatok révén 

következhet be az adott építmény esetében (az MSZ EN 62305 szabvány értelmében 

vett) veszteség, hanem, azt is, hogy a villámvédelem tervezője ezek közül milyen 

kapcsolatokat tart lényegesnek. 

 

 
2. ábra: A kockázatkezelési modell és részei. A modellnek legalább egy („külső” 

vagy „belső”) övezetet tartalmaznia kell. A csatlakozóvezetékek száma változó, 

általában nem több, mint kettő. 

A modellalkotás lényege annak meghatározása, hogy az építmény kockázatkezelési 

szempontból milyen részekből áll, azaz az építmény 

 hány csatlakozóvezetékkel csatlakozik környezetéhez, 
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 hány „belső” övezetből áll, 

 hány „külső” övezetből áll. 

A „külső” és „belső” övezetek abban különböznek, hogy előbbiekben csak az RA 

kockázati összetevő (érintési és lépésfeszültség kockázata) értelmezhető, utóbbiakban 

pedig az összes, RA-RZ kockázati összetevő (ld. 3. ábra). (Ennek megfelelően „külső” 

övezet csak abban az esetben lehet a modell része, ha az L1 veszteségtípusnak 

megfelelő R1 kockázatot kell számítani.)     

Az építményeket nem szükségszerűen kell több (külső és/vagy belső) övezetre 

bontani, az építményt egyetlen övezet is alkothatja. Több övezet megkülönböztetése 

akkor célszerű, ha azzal a szükséges védelmi intézkedések fokozata csökkenthető, és 

ez – a tervező megítélése alapján – indokolt. 

A kockázatkezelési modell részeit a 3.1.2. pont adja meg. A kockázatszámítások a 

kockázatkezelési modell egyes részeinek számszerűsített jellemzői alapján történnek, 

ld. 3.2.1. pont. 

 

 
3. ábra: A kockázati összetevők értelmezése. 
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2. Az építmény általános leírása 

Az építmény helye: 1096 Budapest Thay Kálmán utca 17 

Fő rendeltetése: Az építmény fő rendeltetését tekintve oktatási épület. 

Rendeltetéséből fakadóan az OTSZ-ben előírt minimális villámvédelmi 

intézkedés: A 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII.5.) BM 

rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat a kockázatkezelés tárgyát 

képező, 1.1. pontban leírt építményre a fő rendeltetést tekintve minimális védelmi 

intézkedést nem ír elő/LPS x és SPM x-et ír elő.  

Az építmény állapota: meglévő 

Az építmény használatának jellege az OTSZ értelmében: állandó 

Az építmény fekvése, környezete: Sík/kissé dombos stb. területen fekszik, 

környezetében hasonló magasságú, szomszédos épületekkel. 

Az építmény főbb tűzvédelmi jellemzői villámvédelmi szempontból: Az 

építményt egy tűzszakasz alkotja. Az építmény egészén nem kerül kiépítésre, 

beépített tűzoltó berendezés. 

Az építmény tetejének kialakítása: Éghető anyagú tető szabvány alapján. 

Az építmény építészeti csatlakozása szomszédos építményekhez: A 

kockázatkezelés tárgyát képező építmény nem csatlakozik szomszédos 

építményrészhez.  

3. Az építmény kockázatkezelése 

3.1. A kockázatkezelési alapmodell 

3.1.1. Lényeges veszteségtípusok az építmény esetében 

Az építmény rendeltetéséből, rendeltetésszerű használatából fakadóan az alábbi 

lényeges veszteségtípusok azonosíthatóak:  

Az építmény rendeltetéséből, rendeltetésszerű használatából fakadóan az alábbi 

lényeges veszteségtípusok azonosíthatóak:  

 L1 – Az építményben vagy annak (3 m sugarú) környezetében személyek 

jelenlétével kell számolni. 

Ennek megfelelően az OTSZ-ben előírt villámvédelmi biztonság megítélése a 

veszteségtípusoknak megfelelő R kockázat és az arra vonatkozó RT elfogadható 

kockázat összevetésével történik, a Villamos TvMI (TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos 
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berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés) 9.2. pontjában és F. 

mellékletében leírtak figyelembevételével. 

3.1.2. Az építmény geometriai modellje, csatlakozóvezetékek 

Az építmény helyettesítő geometriai modellje olyan 32 m hosszú, 10 m széles, 4 m 

magas téglatest, amely az építmény tényleges gyűjtőterületének kismértékű 

felülbecslését adja. Az építmény geometriai körülhatárolása a kockázatkezeléshez a 

befoglaló méretei / a Villamos TvMI alapján történt. 

A kockázatkezelési modell részeként az alábbi csatlakozóvezetékek vannak 

figyelembe véve:  

 „Villamos” csatlakozóvezeték: Az építmény villamos betáplálása a közcélú 

kisfeszültségű hálózatról. A csatlakozóvezeték a számítások során a szabvány 

által javasolt legszigorúbb, 1000 m-es hosszúsággal lesz figyelembe véve. / Az 

építmény csatlakozása a közcélú telekommunikációs hálózatra. A 

csatlakozóvezeték a számítások során a szabvány által javasolt legszigorúbb, 

1000 m-es hosszúsággal lesz figyelembe véve. 

3.1.3. Az építmény kockázatkezelési övezetekre bontása 

Az építményt az R1 kockázat számításának szempontjából 1 övezet alkotja:  

  „Óvoda ”: Az épület földszintje. Az övezetben az RA-RZ kockázati összetevők 

mindegyike számításra kerül („belső övezet”). 

Az övezetre bontás szempontja a tető éghetősége/az övezeteken belül tartózkodók 

létszáma. 

Az építmény további övezetekre bontása az építmény kialakítási jellemzői miatt, 

illetve a villámvédelmi intézkedések optimalizálása érdekében nem indokolt.  

3.2. Kockázatszámítás 

A kockázat számítása a ViKoP Online V3.0 szoftverrel történt a 3.2.1. pontban leírt 

paraméterekkel. 

A villámsűrűség értékének meghatározása a Villamos TvMI (TvMI 7.4: 2020.01.22. 

Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés) F. 

mellékletében megadott táblázat alapján történt. 

A kockázatszámításhoz figyelembe vett adatokat a 3.2.1. pont tartalmazza. Azon 

paraméterek esetében, amelyeket az adatszolgáltatás nem tartalmazott, illetve 

amelyek a jelen építmény esetében nem, vagy csak elhanyagolható mértékben 



 

1096 Budapest Thay Kálmán utca 17, 

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 

Villámvédelem Kiviteli terv 

 

Weisz Zoltán 

7135 Dunaszentgyörgy 

Rákóczi utca 123 

 

Weisz Zoltán   

villamosmérnök 

7 / 10 

Munkaszám: WZ-2020/35-V/TK17 

1. számú melléklete 

 

 

befolyásolják a számítások eredményét, a kockázatszámítás során a 

legkedvezőtlenebb értékek vannak figyelembe véve.  

3.2.1. A kockázatszámítás során figyelembe vett adatok 

Projekt azonosító: 20210101JTCP 

Rendeltetés az OTSZ 12. melléklet szerint: Menekülésben korlátozott személyek 

elhelyezésére szolgáló épületek, egészségügyi rendeltetésű épületek, 

kényszertartózkodásra szolgáló épületek építmények 

Építmény jellege az OTSZ szerint: Állandó, R1T=0,00001 

Az építmény főbb részei a kockázatkezelés szempontjából 

Csatlakozóvezetékek 

 elektromos betáplálás 

Külső övezetek (amelyekben csak az RA kockázati összetevő kerül kiszámításra) 

 (NINCS) 

Belső övezetek (amelyekben minden kockázati összetevő kiszámításra kerül) 

 óvoda 

Az építmény esetében fennálló lényeges veszteségtípusok, amelyek alapján a 

villámvédelmi intézkedések szükségességének meghatározása történik 

L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 = 0,00001) 

Az építmény, a csatlakozóvezetékek és az övezetek jellemzői 

Építmény mérete, elhelyezkedése 

 Hosszúság (m): 32 

 Szélesség (m): 10 

 Magasság (m): 4 

 Építmény helye (járás): Budapest IX. ker. - Villámsűrűség (db/km2/év): 1.75 

 Elhelyezkedési tényező: Hasonló vagy kisebb magasságú építményekkel 

körülvéve 

 LPS: III 

 LPZ 0/1 árnyékolás: NINCS 

Csatlakozóvezetékek jellemzői 

"Elektromos betáplálás" csatlakozóvezeték 

 Csatlakozás jellege: Földalatti 

 Csatlakozás hosszúság (m): 1000 

 Környezeti tényező: Városi 

 LPL: LPL III-IV szintre méretezett 

 Transzformátor tényező: Egyéb (KIF, telekommunikációs stb.) 

 Lökő feszültség-állóság: ≤ 1 kV 
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 Csatl. ép. hosszúság (m): 0 

 Csatl. ép. szélesség (m): 0 

 Csatl. ép. magasság (m): 0 

 Elhelyezkedési tényező: Magasabb építményekkel körülvéve CLI értéke: 1 

 CLD értéke: 1 

 PLD értéke: 1 

 PLI értéke: 1 

Külső övezetek jellemzői 

(NINCS) 

Belső övezetek jellemzői 

"Tanműhely" belső övezet 

 Övezetben tartózkodók száma: 60 

 Tűz kockázata: Kicsi 

 Tető anyagának éghetősége: Nem éghető anyagú tető 

 Tűzvédelmi intézkedés: NINCS 

 Különleges veszély: NINCS 

 Csatlakozó vezetékek 

o Villamos csatlakozás: Koordinált SPD-vel  

 Veszteség fizikai kár köv.: Közintézményi, közhasználati jellegű, Lf=0,1 

 Veszteség elektronikus hiba köv.: NINCS 

 Benntartózkodás ideje (óra/év): 8760 

 Járófelület: R < 1 kOhm (beton) 

 LPZ 1/2 árnyékolás: NINCS 

 Nyomvonal kialakítás 

o Villamos csatlakozás.: Árnyékolatlan, < 50 m2 hurokkal 

 Csatlakozóvezeték ÉF védelme: NINCS 

 Övezet LF/ÉF elleni védelme: NINCS 

Kockázatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével 

R1 =1,687e-6 

A számított R1 kockázat kisebb, mint az elfogadható, a kockázatkezelés megfelelő. 

3.2.2. Megjegyzések a kockázatkezeléshez 

 A kockázatkezelési modellalkotás és a paraméterek értékének meghatározása 

az MSZ EN 62305 szabvány és Kruppa Attila: Villámvédelmi kockázatkezelés 

c. könyve alapján történt. 
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 A számítások az MSZ EN 62305-2:2012 alapján történtek, a Villamos TvMI 

(TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos berendezések, villámvédelem és 

elektrosztatikus feltöltődés) figyelembevételével. 

4. A kockázatszámítás eredményeinek 

értékelése, védelmi intézkedések 

Az 1.1. pontban megadott építmény esetében a kockázatszámítás alapján az alábbi 

védelmi intézkedéseket kell alkalmazni:  

 LPL III. fokozat szerint kialakított villámvédelmi rendszert kell kialakítani. 

 Érintési feszültség elleni védelem nem szükséges 

 Lépésfeszültség elleni védelem nem szükséges 

Az LPL III-IV villámvédelmi szintre méretezett villámvédelmi potenciálkiegyenlítést 

az alábbi formában kell megvalósítani:  

 T1+T2 típusú SPD beépítése a kisfeszültségű betápláló vezetéken az épület 

főelosztójába 

 Alelosztókba 2-s típusú túlfeszültség védelmet kell beépíteni. 

A villámvédelmi kockázatkezelésben meghatározott védelmi intézkedéstől 

függetlenül a túlfeszültség-védelmi rendszer kialakításánál figyelembe kell venni a 

Villamos TvMI 9.7. szakaszában leírtakat. Az MSZ HD 60364-4-443 és -5-534 

szabványok követelményének megfelelően T2 típusú SPD beépítése javasolt minden 

olyan elosztóba, amely az előtte lévő elosztótól (vezeték mentén mérve) 10 m-nél 

távolabb van. E szabványok értelmében a végponti készülékek előtt további T3 

típusú SPD-k beépítése lehet szükséges. 

A túlfeszültség-védelmi rendszer kialakításánál célszerű figyelembe venni a 

vonatkozó MEE-MABISZ ajánlást is.  
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5. Jogszabályok, szabványok, 

szakirodalom 

A kockázatkezelés az alábbi fontosabb jogszabályokra, szabványokra, illetve 

szakirodalomra támaszkodik:  

 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az 

Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos berendezések, 

villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem 

 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, TvMI 12.3:2020.01.22. Felülvizsgálat és 

karbantartás 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés 

 Villámvédelem 2009. Oktatási jegyzet, Magyar Elektrotechnikai Egyesület, 

Budapest, 2009. 

 A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Biztosítók Szövetsége 

ajánlása a villám- és túlfeszültség-károk megelőzéséhez és csökkentéséhez 

(2015) 

 Kruppa Attila: Villámvédelem a gyakorlatban, OBO Bettermann Ker. Kft., 

2012. 

 Kruppa Attila: Villámvédelmi kockázatkezelés, OBO Bettermann Ker. Kft., 

2017. 
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Óvoda épület 

 
 

Villámvédelmi kiviteli terv 
 

Építtető: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ  

1097 Budapest Vágóhíd utca 35-37 
 

Építés helyszíne:  

1095 Budapest Thay Kálmán utca 38  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Weisz Zoltán 

V-17-0487 

Paks, 2021. február 28.

 

Dokumentációazonosító és változat: 

WZ-2020/35-V/TK38 
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Tervezői Nyilatkozat 

Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ  

1095 Budapest Thay Kálmán 38. 

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 

Villámvédelem Kiviteli terv 

 
Alulírott kijelentem, hogy a tervezett létesítmény villamos műszaki megoldásai megfe-

lelnek a vonatkozó rendeleteknek és szabványoknak es a terv szerint kivitelezett létesít-

mény villamos hálózatának biztonságos működtetésre alkalmas, illetve az üzemeltetés 

tárgyi feltételeit kielégíti. 

A Magyar Mérnöki Kamara tagjaként a tervezéshez szükséges tervezői jogosultsággal 

rendelkezem. 

A jogosultság igazolása a http://mmk.hu/kereses/tagok oldalon elérhető. 

A mérnöki munkához kapcsolódó (az egyszerű bejelentés alá tartozó épületeket is magá-

ban foglaló) teljes körű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezem. 

Kötvény szám: AEGON Magyarország Zrt. 132309   

Dunaszentgyörgy 2021. február 28.          

Weisz Zoltán 

   V-17-0487 
 

Figyelembe vett fontosabb szabványok és előírások: 

 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Or-

szágos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos berendezések, vil-

lámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és 

életveszély 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek 

építményekben 

 MSZ 18014:2019 Alapozásföldelők. Tervezés, Kivitelezés és dokumentáció 

http://mmk.hu/kereses/tagok
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Műszaki leírás 

1. Előzmények: 

Jelen tervdokumentáció fenti című épület villámvédelmi kiviteli tervét tartalmazza. A 

villámvédelmi kiviteli tervet az Óvoda biztonságos üzemeltetése miatt kell elkészíteni.  

2.  Az épület villamos jellemzői: 

Az épület a villamos energia ellátása a közcélú villamos energia hálózatról valósul meg, 

0,4 kV feszültség szinten 50 Hz. A méretlen betápláló vezeték négy vezetékes, A PE-N 

vezető bontás a mérőszekrénynél kerül kialakításra.  

3.  Műszaki leírás 

3.1 Tervezési feladat: 

Jelen kiviteli terv és kivitelezés terjedelmébe az Óvoda villámvédelem elkészítéséhez 

szükséges terv elkészítését tartalmazza.  

A megrendelő a tervezéshez bemutatta a 2020. október 19.-n, Varga Tamás által készített 

Villámvédelmi szakértői véleményt.  

Ez a dokumentáció a norma szerinti villámvédelem rendszer kiépítését javasolja LPS II 

fokozatnak megfelelően. Az elektromágneses villámimpulzus elleni védelmi rendszer 

kiépítését (LPS-SPD) III-IV fokozatúra javasolja.  

 

Az épület főbb méretei:  hosszúság: 19 m 

szélesség:  21 m 

magasság:  19 m 

 

Az épület villámvédelmi rendeltetés szerinti besorolása: 

- Menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére 

szolgáló épület:      R2 

- Magasság szerint (> 20m):      M2 

- Tető anyaga, szerkezete 

(favázú tetőszerkezet, cserépfedéssel):   T3 

- Körítő falak (tégla+ hőszigetelés):    K33; 

- Környező levegő, (nem szennyezett):   S1 

- Másodlagos hatás szerinti csoportosítás:   H4 

- Áramcsúcs:       I kA 100 

- Rövid idejű kisülés töltése:    Q C 50 

- Fajlagos energia:      W/R MJ/ohm 2,5 

- Időparaméter:      T1/T2 μs/μs 10/350 

A fenti paraméterek figyelembevételével terveztük meg az új villámhárító berendezést 
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3.2 Villámvédelem kialakítása 

Villámvédelem kialakítása: Norma szerinti villámvédelmi rendszer. 

a./ villámvédelmi rendszer: - LPS-III villámvédelmi fokozat 

b./ villámvédelmi potenciálkiegyenlítés: - LPL-I szint szerint 

c./ koordinált-túlfeszültségvédelem: - LPL-I szint szerint 

d./ felfogó hálózat: - gömbsugár: 45 m 

e./ levezető hálózat: - több párhuzamos áramút  

f./ földelő hálózat: - rúdföldelő (A típ. földelés) 

3.3 Felfogó rendszer 

Az épületre nyolc darab 101/VL 2500 alu. Ø16/10 vékonyított felfogó rúd, F-FIX-132 tető-

tartóra rögzítve szerelendő fel, az elvi elrendezési rajznak megfelelően. A felfogó rend-

szert az épület tető kúpcserepéhez kell rögzíteni, a villamos csatlakozásokat ki kell alakí-

tani. Az épület nyeregtetőre telepített, D=8 mm tüzihorganyzott körszelvénnyel kell ösz-

szekötni a felfogókat.  

3.4 Levezető rendszer 

Az épület tetejére, és oldalfalára rögzített, D=8 mm tüzihorganyzott körszelvény, leveze-

tők biztosítják a villám áram levezetését a földelésekhez. 

A levezető rendszert csatlakoztatni kell a földeléshez, a +1,3 m magasságban elhelyezett 

vizsgáló összekötőkkel.  

3.5 Földelés kialakítása 

Az épületnél „A” típusú földelő rendszert kell kialakítani. Az épület körül négy darab, -

0,8 m mélyen, 4x1,5 fm hosszú rúdföldelőt szükséges elhelyezni.  

A talaj-levegő határfelület átlépő Ø10 mm horganyzott acélvezetők korrózió védelmét a 

felület mindkét oldalán 0,3-0,3 m hosszúságban meg kell növelni. A földelések összekö-

tése, a kialakított terület miatt nem valósítható meg, ezért a villámvédelem, földelések 

megfelelőségét 5 évente méréssel ellenőrizni kell.  

3.6 Túlfeszültség védelem 

Az épületben fő elosztójában ki kell építeni T1+T2 típusú túlfeszültség védelmet, a fél-

emeleti, 1. emelti, 2. emelti elosztókba T2 típusú túlfeszültség védelmet kell beépíteni.  

Javaslom az áramvédő kapcsolók havi ellenőrzésekor szemrevételezéssel ellenőrizni a 

túlfeszültségvédelmet.   
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3.7 Anyagok 

A tervben csak az alkalmazott szerelvények paraméterei kerültek meghatározásra. Beépí-

teni csak minősített anyagokat lehet. Javasolt azonos gyártótól származó anyagok beépí-

tése, így a komplett rendszer minősített. 

 

4. Villámvédelmi kockázatkezelés. jellemzői: 

A villámvédelmi kockázat kezelést a 2020. január 22-től hatályos OTSZ szerin lett elvé-

gezve. 

A kockázat kezelés szerint a számított kockázat: 

R1: 7,660e-6 

A számított R1 kockázat kisebb, mint az elfogadható, a kiviteli terv magvalósítása után, a 

villámvédelem, a kockázat kezelés alapján, megfelelő. 

 

5. Dokumentum jegyzék: 

Dokumentum szám Megnevezés 

WZ-2020/35-V/TK38 Villámvédelmi terv (2 lap) 

1. számú melléklet Villámvédelmi kockázat elemzés 

2. számú melléklet  Árazott költségvetés 

3. számú melléklet Árazatlan költségvetés 

 

 

Dunaszentgyörgy 2021. február 28.            

Weisz Zoltán 

   V-17-0487 



Leveztő
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1. Bevezető 

1.1. A villámvédelmi kockázatkezelés tárgya 

A jelen kockázatkezelés tárgyát a 1095 Budapest Thay Kálmán utca 17 Óvoda képezi. 

Az építmény általános leírását a 2. pont, villámvédelmi kockázatkezelés 

szempontjából releváns adatait a 3.2.1. pont tartalmazza.  

1.2. A villámvédelmi kockázatkezelés elkészítéséhez 

rendelkezésre álló adatok 

A kockázatszámítás az alábbi adatszolgáltatás alapján történt:  

 A megrendelő a tervezéshez bemutatta a 2020. október 19.-n, Varga Tamás 

által készített Villámvédelmi szakértői véleményt.  

Az adatszolgáltatás a kockázatkezeléshez szükséges lényeges alapadatokat 

tartalmazta.  

1.3. A villámvédelmi kockázatkezelés célja 

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

értelmében az építményeket úgy kell létesíteni, hogy villámvédelmi szempontból 

biztonságosak legyenek. E rendelettel összhangban az MSZ EN 62305-2 szabványban 

leírt villámvédelmi kockázatkezelés alkalmazható a biztonságosság tényének 

megállapítására, illetve az esetlegesen szükséges villámvédelmi intézkedések 

meghatározására. A szükséges minimális villámvédelmi intézkedések 

meghatározása az OTSZ, az MSZ EN 62305-2:2012 szabvány és a Villamos TvMI 

(TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus 

feltöltődés) alapján történik. 

1.4. A kockázatkezelés folyamata 

A villámvédelemre vonatkozó jogi és műszaki követelményrendszer célja alapvető 

társadalmi érdekek védelme. A villámvédelmi kockázatkezelésben a társadalmi 

szempontból előállható veszteségek az ún. lényeges veszteségtípusok, amelyek:  

 L1 – emberi élet elvesztése 

 L2 – közszolgáltatás kiesése 

 L3 – kulturális örökség elvesztése 

A kockázatkezelés részeként a szükséges védelmi intézkedések kiválasztásának 

menetét az MSZ EN 62305 szabvány 2. részének 5.7. pontja írja le (1. ábra). 
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1. ábra: A kockázatkezelés sematikus folyamata. 

1.5. A kockázatkezelési modellalkotás 

Annak érdekében, hogy a kockázatkezelés, illetve az annak részét képező 

kockázatszámítás elvégezhető legyen, fel kell állítani a kockázatkezelés tárgyát 

képező építmény kockázatkezelési modelljét. A kockázatkezelési modell (ld. 2. ábra) 

nemcsak azt tükrözi, hogy a villámok hatására milyen fizikai folyamatok révén 

következhet be az adott építmény esetében (az MSZ EN 62305 szabvány értelmében 

vett) veszteség, hanem, azt is, hogy a villámvédelem tervezője ezek közül milyen 

kapcsolatokat tart lényegesnek. 

 

 
2. ábra: A kockázatkezelési modell és részei. A modellnek legalább egy („külső” 

vagy „belső”) övezetet tartalmaznia kell. A csatlakozóvezetékek száma változó, 

általában nem több, mint kettő. 

A modellalkotás lényege annak meghatározása, hogy az építmény kockázatkezelési 

szempontból milyen részekből áll, azaz az építmény 

 hány csatlakozóvezetékkel csatlakozik környezetéhez, 
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 hány „belső” övezetből áll, 

 hány „külső” övezetből áll. 

A „külső” és „belső” övezetek abban különböznek, hogy előbbiekben csak az RA 

kockázati összetevő (érintési és lépésfeszültség kockázata) értelmezhető, utóbbiakban 

pedig az összes, RA-RZ kockázati összetevő (ld. 3. ábra). (Ennek megfelelően „külső” 

övezet csak abban az esetben lehet a modell része, ha az L1 veszteségtípusnak 

megfelelő R1 kockázatot kell számítani.)     

Az építményeket nem szükségszerűen kell több (külső és/vagy belső) övezetre 

bontani, az építményt egyetlen övezet is alkothatja. Több övezet megkülönböztetése 

akkor célszerű, ha azzal a szükséges védelmi intézkedések fokozata csökkenthető, és 

ez – a tervező megítélése alapján – indokolt. 

A kockázatkezelési modell részeit a 3.1.2. pont adja meg. A kockázatszámítások a 

kockázatkezelési modell egyes részeinek számszerűsített jellemzői alapján történnek, 

ld. 3.2.1. pont. 

 

 
3. ábra: A kockázati összetevők értelmezése. 
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2. Az építmény általános leírása 

Az építmény helye: 1095 Budapest Thay Kálmán utca 38 

Fő rendeltetése: Az építmény fő rendeltetését tekintve oktatási épület. 

Rendeltetéséből fakadóan az OTSZ-ben előírt minimális villámvédelmi 

intézkedés: A 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII.5.) BM 

rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat a kockázatkezelés tárgyát 

képező, 1.1. pontban leírt építményre a fő rendeltetést tekintve minimális védelmi 

intézkedést nem ír elő/LPS x és SPM x-et ír elő.  

Az építmény állapota: meglévő 

Az építmény használatának jellege az OTSZ értelmében: állandó 

Az építmény fekvése, környezete: Sík/kissé dombos stb. területen fekszik, 

környezetében hasonló magasságú, szomszédos épületekkel. 

Az építmény főbb tűzvédelmi jellemzői villámvédelmi szempontból: Az 

építményt egy tűzszakasz alkotja. Az építmény egészén nem kerül kiépítésre, 

beépített tűzoltó berendezés. 

Az építmény tetejének kialakítása: Éghető anyagú tető szabvány alapján. 

Az építmény építészeti csatlakozása szomszédos építményekhez: A 

kockázatkezelés tárgyát képező építmény nem csatlakozik szomszédos 

építményrészhez.  

3. Az építmény kockázatkezelése 

3.1. A kockázatkezelési alapmodell 

3.1.1. Lényeges veszteségtípusok az építmény esetében 

Az építmény rendeltetéséből, rendeltetésszerű használatából fakadóan az alábbi 

lényeges veszteségtípusok azonosíthatóak:  

Az építmény rendeltetéséből, rendeltetésszerű használatából fakadóan az alábbi 

lényeges veszteségtípusok azonosíthatóak:  

 L1 – Az építményben vagy annak (3 m sugarú) környezetében személyek 

jelenlétével kell számolni. 

Ennek megfelelően az OTSZ-ben előírt villámvédelmi biztonság megítélése a 

veszteségtípusoknak megfelelő R kockázat és az arra vonatkozó RT elfogadható 

kockázat összevetésével történik, a Villamos TvMI (TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos 
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berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés) 9.2. pontjában és F. 

mellékletében leírtak figyelembevételével. 

3.1.2. Az építmény geometriai modellje, csatlakozóvezetékek 

Az építmény helyettesítő geometriai modellje olyan 21 m hosszú, 19 m széles, 19 m 

magas téglatest, amely az építmény tényleges gyűjtőterületének kismértékű 

felülbecslését adja. Az építmény geometriai körülhatárolása a kockázatkezeléshez a 

befoglaló méretei / a Villamos TvMI alapján történt. 

A kockázatkezelési modell részeként az alábbi csatlakozóvezetékek vannak 

figyelembe véve:  

 „Villamos” csatlakozóvezeték: Az építmény villamos betáplálása a közcélú 

kisfeszültségű hálózatról. A csatlakozóvezeték a számítások során a szabvány 

által javasolt legszigorúbb, 1000 m-es hosszúsággal lesz figyelembe véve. / Az 

építmény csatlakozása a közcélú telekommunikációs hálózatra. A 

csatlakozóvezeték a számítások során a szabvány által javasolt legszigorúbb, 

1000 m-es hosszúsággal lesz figyelembe véve. 

3.1.3. Az építmény kockázatkezelési övezetekre bontása 

Az építményt az R1 kockázat számításának szempontjából 1 övezet alkotja:  

  „Óvoda ”: Az épületben. Az övezetben az RA-RZ kockázati összetevők 

mindegyike számításra kerül („belső övezet”). 

Az övezetre bontás szempontja a tető éghetősége/az övezeteken belül tartózkodók 

létszáma. 

Az építmény további övezetekre bontása az építmény kialakítási jellemzői miatt, 

illetve a villámvédelmi intézkedések optimalizálása érdekében nem indokolt.  

3.2. Kockázatszámítás 

A kockázat számítása a ViKoP Online V3.0 szoftverrel történt a 3.2.1. pontban leírt 

paraméterekkel. 

A villámsűrűség értékének meghatározása a Villamos TvMI (TvMI 7.4: 2020.01.22. 

Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés) F. 

mellékletében megadott táblázat alapján történt. 

A kockázatszámításhoz figyelembe vett adatokat a 3.2.1. pont tartalmazza. Azon 

paraméterek esetében, amelyeket az adatszolgáltatás nem tartalmazott, illetve 

amelyek a jelen építmény esetében nem, vagy csak elhanyagolható mértékben 
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befolyásolják a számítások eredményét, a kockázatszámítás során a 

legkedvezőtlenebb értékek vannak figyelembe véve.  

3.2.1. A kockázatszámítás során figyelembe vett adatok 

Projekt azonosító: 20210101PRZS 

Rendeltetés az OTSZ 12. melléklet szerint: Menekülésben korlátozott személyek 

elhelyezésére szolgáló épületek, egészségügyi rendeltetésű épületek, 

kényszertartózkodásra szolgáló épületek építmények 

Építmény jellege az OTSZ szerint: Állandó, R1T=0,00001 

Az építmény főbb részei a kockázatkezelés szempontjából 

Csatlakozóvezetékek 

 elektromos betáplálás 

Külső övezetek (amelyekben csak az RA kockázati összetevő kerül kiszámításra) 

 (NINCS) 

Belső övezetek (amelyekben minden kockázati összetevő kiszámításra kerül) 

 óvoda 

Az építmény esetében fennálló lényeges veszteségtípusok, amelyek alapján a 

villámvédelmi intézkedések szükségességének meghatározása történik 

L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 = 0,00001) 

Az építmény, a csatlakozóvezetékek és az övezetek jellemzői 

Építmény mérete, elhelyezkedése 

 Hosszúság (m): 21 

 Szélesség (m): 19 

 Magasság (m): 19 

 Építmény helye (járás): Budapest IX. ker. - Villámsűrűség (db/km2/év): 1.75 

 Elhelyezkedési tényező: Hasonló vagy kisebb magasságú építményekkel 

körülvéve 

 LPS: III 

 LPZ 0/1 árnyékolás: NINCS 

Csatlakozóvezetékek jellemzői 

"Elektromos betáplálás" csatlakozóvezeték 

 Csatlakozás jellege: Földalatti 

 Csatlakozás hosszúság (m): 1000 

 Környezeti tényező: Városi 

 LPL: LPL III-IV szintre méretezett 

 Transzformátor tényező: Egyéb (KIF, telekommunikációs stb.) 

 Lökő feszültség-állóság: ≤ 1 kV 
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 Csatl. ép. hosszúság (m): 0 

 Csatl. ép. szélesség (m): 0 

 Csatl. ép. magasság (m): 0 

 Elhelyezkedési tényező: Hasonló vagy kisebb magasságú építményekkel 

körülvéve 

  CLI értéke: 1 

 CLD értéke: 1 

 PLD értéke: 1 

 PLI értéke: 1 

Külső övezetek jellemzői 

(NINCS) 

Belső övezetek jellemzői 

"Óvoda" belső övezet 

 Övezetben tartózkodók száma: 170 

 Tűz kockázata: Kicsi 

 Tető anyagának éghetősége: Éghető anyagú, szabvány alapján 

 Tűzvédelmi intézkedés: Kézi tűzoltó készülék 

 Különleges veszély: NINCS 

 Csatlakozó vezetékek 

o Villamos csatlakozás: Villámvédelmi potenciál kiegyenlítéssel  

 Veszteség fizikai kár köv.: Közintézményi, közhasználati jellegű, Lf=0,1 

 Veszteség elektronikus hiba köv.: NINCS 

 Benntartózkodás ideje (óra/év): 8760 

 Járófelület: R < 1 kOhm (beton) 

 LPZ 1/2 árnyékolás: NINCS 

 Nyomvonal kialakítás 

o Villamos csatlakozás.: Árnyékolatlan, < 50 m2 hurokkal 

 Csatlakozóvezeték ÉF védelme: NINCS 

 Övezet LF/ÉF elleni védelme: NINCS 

Kockázatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével 

R1 =7,660e-6 

A számított R1 kockázat kisebb, mint az elfogadható, a kockázatkezelés megfelelő. 
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3.2.2. Megjegyzések a kockázatkezeléshez 

 A kockázatkezelési modellalkotás és a paraméterek értékének meghatározása 

az MSZ EN 62305 szabvány és Kruppa Attila: Villámvédelmi kockázatkezelés 

c. könyve alapján történt. 

 A számítások az MSZ EN 62305-2:2012 alapján történtek, a Villamos TvMI 

(TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos berendezések, villámvédelem és 

elektrosztatikus feltöltődés) figyelembevételével. 

4. A kockázatszámítás eredményeinek 

értékelése, védelmi intézkedések 

Az 1.1. pontban megadott építmény esetében a kockázatszámítás alapján az alábbi 

védelmi intézkedéseket kell alkalmazni:  

 LPL III. fokozat szerint kialakított villámvédelmi rendszert kell kialakítani. 

 Érintési feszültség elleni védelem nem szükséges 

 Lépésfeszültség elleni védelem nem szükséges 

Az LPL III-IV villámvédelmi szintre méretezett villámvédelmi potenciálkiegyenlítést 

az alábbi formában kell megvalósítani:  

 T1+T2 típusú SPD beépítése a kisfeszültségű betápláló vezetéken az épület 

főelosztójába 

 Alelosztókba 2-s típusú túlfeszültség védelmet kell beépíteni. 

A villámvédelmi kockázatkezelésben meghatározott védelmi intézkedéstől 

függetlenül a túlfeszültség-védelmi rendszer kialakításánál figyelembe kell venni a 

Villamos TvMI 9.7. szakaszában leírtakat. Az MSZ HD 60364-4-443 és -5-534 

szabványok követelményének megfelelően T2 típusú SPD beépítése javasolt minden 

olyan elosztóba, amely az előtte lévő elosztótól (vezeték mentén mérve) 10 m-nél 

távolabb van. E szabványok értelmében a végponti készülékek előtt további T3 

típusú SPD-k beépítése lehet szükséges. 

A túlfeszültség-védelmi rendszer kialakításánál célszerű figyelembe venni a 

vonatkozó MEE-MABISZ ajánlást is.  
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5. Jogszabályok, szabványok, 

szakirodalom 

A kockázatkezelés az alábbi fontosabb jogszabályokra, szabványokra, illetve 

szakirodalomra támaszkodik:  

 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az 

Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos berendezések, 

villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem 

 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, TvMI 12.3:2020.01.22. Felülvizsgálat és 

karbantartás 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés 

 Villámvédelem 2009. Oktatási jegyzet, Magyar Elektrotechnikai Egyesület, 

Budapest, 2009. 

 A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Biztosítók Szövetsége 

ajánlása a villám- és túlfeszültség-károk megelőzéséhez és csökkentéséhez 

(2015) 

 Kruppa Attila: Villámvédelem a gyakorlatban, OBO Bettermann Ker. Kft., 

2012. 

 Kruppa Attila: Villámvédelmi kockázatkezelés, OBO Bettermann Ker. Kft., 

2017. 
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Villámvédelmi kiviteli terv 
 

Építtető: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ  

1097 Budapest Vágóhíd utca 35-37 
 

Építés helyszíne:  

1097 Budapest Fehér Holló utca 2-4  
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Dokumentációazonosító és változat: 

WZ-2020/35-V/FH2 
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Tervezői Nyilatkozat 

Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ  

1097 Budapest Fehér Holló utca 2-4. 

Ferencvárosi Fehérholló Bölcsőde 

Villámvédelem Kiviteli terv 

 
Alulírott kijelentem, hogy a tervezett létesítmény villamos műszaki megoldásai megfe-

lelnek a vonatkozó rendeleteknek és szabványoknak es a terv szerint kivitelezett létesít-

mény villamos hálózatának biztonságos működtetésre alkalmas, illetve az üzemeltetés 

tárgyi feltételeit kielégíti. 

A Magyar Mérnöki Kamara tagjaként a tervezéshez szükséges tervezői jogosultsággal 

rendelkezem. 

A jogosultság igazolása a http://mmk.hu/kereses/tagok oldalon elérhető. 

A mérnöki munkához kapcsolódó (az egyszerű bejelentés alá tartozó épületeket is magá-

ban foglaló) teljes körű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezem. 

Kötvény szám: AEGON Magyarország Zrt. 132309   

Dunaszentgyörgy 2021. február 22.          
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Figyelembe vett fontosabb szabványok és előírások: 

 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Or-

szágos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos berendezések, vil-

lámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és 

életveszély 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek 

építményekben 

 MSZ 18014:2019 Alapozásföldelők. Tervezés, Kivitelezés és dokumentáció 

http://mmk.hu/kereses/tagok
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Műszaki leírás 

1. Előzmények: 

Jelen tervdokumentáció fenti című épület villámvédelmi kiviteli tervét tartalmazza. A 

villámvédelmi kiviteli tervet a Bölcsőde biztonságos üzemeltetése miatt kell elkészíteni.  

2.  Az épület villamos jellemzői: 

Az épület a villamos energia ellátása a közcélú villamos energia hálózatról valósul meg, 

0,4 kV feszültség szinten 50 Hz. A méretlen betápláló vezeték négy vezetékes, A PE-N 

vezető bontás a mérőszekrénynél kerül kialakításra.  

3.  Műszaki leírás 

3.1 Tervezési feladat: 

Jelen kiviteli terv és kivitelezés terjedelmébe a Bölcsőde villámvédelem elkészítéséhez 

szükséges terv elkészítését tartalmazza.  

A megrendelő a tervezéshez bemutatta a 2020. október 19.-n, Varga Tamás által készített 

Villámvédelmi szakértői véleményt.  

Ez a dokumentáció a norma szerinti villámvédelem rendszer kiépítését javasolja LPS II 

fokozatnak megfelelően. Az elektromágneses villámimpulzus elleni védelmi rendszer 

kiépítését (LPS-SPD) III-IV fokozatúra javasolja.  

Az épület főbb méretei:  hosszúság: 60 m 

szélesség:  30 m 

magasság:  4 m 

 

Az épület villámvédelmi rendeltetés szerinti besorolása: 

- Menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére 

szolgáló épület:      R2 

- Magasság szerint (> 20m):      M2 

- Tető anyaga, szerkezete 

(favázú tetőszerkezet, cserépfedéssel):   T3 

- Körítő falak (tégla+ hőszigetelés):    K33; 

- Környező levegő, (nem szennyezett):   S1 

- Másodlagos hatás szerinti csoportosítás:   H4 

- Áramcsúcs:      I kA 100 

- Rövid idejű kisülés töltése:   Q C 50 

- Fajlagos energia:     W/R MJ/ohm 2,5 

- Időparaméter:     T1/T2 μs/μs 10/350 

A fenti paraméterek figyelembevételével terveztük meg az új villámhárító berendezést 
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3.2 Villámvédelem kialakítása 

Villámvédelem kialakítása: Norma szerinti villámvédelmi rendszer. 

a./ villámvédelmi rendszer: - LPS-III villámvédelmi fokozat 

b./ villámvédelmi potenciálkiegyenlítés: - LPL-I szint szerint 

c./ koordinált-túlfeszültségvédelem: - LPL-I szint szerint 

d./ felfogó hálózat: - gömbsugár: 45 m 

e./ levezető hálózat: - több párhuzamos áramút  

f./ földelő hálózat: - rúdföldelő (A típ. földelés) 

3.3 Felfogó rendszer 

Az épületre tizenhárom darab 101/VL 2500 alu. Ø16/10 vékonyított felfogó rúd, F-FIX-

132 tetőtartóra rögzítve szerelendő fel, az elvi elrendezési rajznak megfelelően. A felfogó 

rendszert az épület tető kúpcserepéhez kell rögzíteni, a villamos csatlakozásokat ki kell 

alakítani. Az épület nyeregtetőre telepített, D=8 mm tüzihorganyzott körszelvénnyel kell 

összekötni a felfogókat.  

3.4 Levezető rendszer 

Az épület tetejére, és oldalfalára rögzített, D=8 mm tüzihorganyzott körszelvény, leveze-

tők biztosítják a villám áram levezetését a földelésekhez. 

A levezető rendszert csatlakoztatni kell a földeléshez, a +1,3 m magasságban elhelyezett 

vizsgáló összekötőkkel.  

3.5 Földelés kialakítása 

Az épületnél „A” típusú földelő rendszert kell kialakítani. Az épület körül nyolc darab, -

0,8 m mélyen, 4x1,5 fm hosszú rúdföldelőt szükséges elhelyezni.  

A talaj-levegő határfelület átlépő Ø10 mm horganyzott acélvezetők korrózió védelmét a 

felület mindkét oldalán 0,3-0,3 m hosszúságban meg kell növelni. A földelések összekö-

tése, a kialakított terület miatt nem valósítható meg, ezért a villámvédelem, földelések 

megfelelőségét 5 évente méréssel ellenőrizni kell.  

3.6 Túlfeszültség védelem 

A 2017. 10. 26-n kelt, 068/2017 azonosítójú Erősáramú berendezések felülvizsgálati jkv 5.5 

pontja alapján a belső eredetű túlfeszültségeket az alkalmazott villamos szerkezetek elvi-

selik. Az ELMŰ becsatlakozási ponton T1+T2 típusú túlfeszültségvédelem beépítése 

szükséges. Javaslom az áramvédő kapcsolók havi ellenőrzésekor szemrevételezéssel el-

lenőrizni a túlfeszültségvédelmet.   

3.7 Anyagok 

A tervben csak az alkalmazott szerelvények paraméterei kerültek meghatározásra. Beépí-

teni csak minősített anyagokat lehet. Javasolt azonos gyártótól származó anyagok beépí-

tése, így a komplett rendszer minősített. 
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4. Villámvédelmi kockázatkezelés. jellemzői: 

A villámvédelmi kockázat kezelést a 2020. január 22-től hatályos OTSZ szerin lett elvé-

gezve. 

A kockázat kezelés szerint a számított kockázat: 

R1: 2,500e-6 

A számított R1 kockázat kisebb, mint az elfogadható, a kiviteli terv magvalósítása után, a 

villámvédelem, a kockázat kezelés alapján, megfelelő. 

 

5. Dokumentum jegyzék: 

Dokumentum szám Megnevezés 

WZ-2020/35-V/FH2 Villámvédelmi terv (1 lap) 

1. számú melléklet Villámvédelmi kockázat elemzés 

2. számú melléklet  Árazott költségvetés 

3. számú melléklet Árazatlan költségvetés 
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1. Bevezető 

1.1. A villámvédelmi kockázatkezelés tárgya 

A jelen kockázatkezelés tárgyát a 1097 Budapest Fehér Holló utca 2, Bölcsőde képezi. 

Az építmény általános leírását a 2. pont, villámvédelmi kockázatkezelés 

szempontjából releváns adatait a 3.2.1. pont tartalmazza.  

1.2. A villámvédelmi kockázatkezelés elkészítéséhez 

rendelkezésre álló adatok 

A kockázatszámítás az alábbi adatszolgáltatás alapján történt:  

 A megrendelő a tervezéshez bemutatta a 2020. október 19.-n, Varga Tamás 

által készített Villámvédelmi szakértői véleményt.  

Az adatszolgáltatás a kockázatkezeléshez szükséges lényeges alapadatokat 

tartalmazta.  

1.3. A villámvédelmi kockázatkezelés célja 

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

értelmében az építményeket úgy kell létesíteni, hogy villámvédelmi szempontból 

biztonságosak legyenek. E rendelettel összhangban az MSZ EN 62305-2 szabványban 

leírt villámvédelmi kockázatkezelés alkalmazható a biztonságosság tényének 

megállapítására, illetve az esetlegesen szükséges villámvédelmi intézkedések 

meghatározására. A szükséges minimális villámvédelmi intézkedések 

meghatározása az OTSZ, az MSZ EN 62305-2:2012 szabvány és a Villamos TvMI 

(TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus 

feltöltődés) alapján történik. 

1.4. A kockázatkezelés folyamata 

A villámvédelemre vonatkozó jogi és műszaki követelményrendszer célja alapvető 

társadalmi érdekek védelme. A villámvédelmi kockázatkezelésben a társadalmi 

szempontból előállható veszteségek az ún. lényeges veszteségtípusok, amelyek:  

 L1 – emberi élet elvesztése 

 L2 – közszolgáltatás kiesése 

 L3 – kulturális örökség elvesztése 

A kockázatkezelés részeként a szükséges védelmi intézkedések kiválasztásának 

menetét az MSZ EN 62305 szabvány 2. részének 5.7. pontja írja le (1. ábra). 



 

1097 Budapest Fehér Holló utca 2 

Ferencvárosi Fehérholló Bölcsőde 

Villámvédelem Kiviteli terv 

 

Weisz Zoltán 

7135 Dunaszentgyörgy 

Rákóczi utca 123 

 

Weisz Zoltán   

villamosmérnök 

3 / 10 

Munkaszám: WZ-2020/35-V/FH2 

1. számú melléklete 

 

 

 

 
1. ábra: A kockázatkezelés sematikus folyamata. 

1.5. A kockázatkezelési modellalkotás 

Annak érdekében, hogy a kockázatkezelés, illetve az annak részét képező 

kockázatszámítás elvégezhető legyen, fel kell állítani a kockázatkezelés tárgyát 

képező építmény kockázatkezelési modelljét. A kockázatkezelési modell (ld. 2. ábra) 

nemcsak azt tükrözi, hogy a villámok hatására milyen fizikai folyamatok révén 

következhet be az adott építmény esetében (az MSZ EN 62305 szabvány értelmében 

vett) veszteség, hanem, azt is, hogy a villámvédelem tervezője ezek közül milyen 

kapcsolatokat tart lényegesnek. 

 

 
2. ábra: A kockázatkezelési modell és részei. A modellnek legalább egy („külső” 

vagy „belső”) övezetet tartalmaznia kell. A csatlakozóvezetékek száma változó, 

általában nem több, mint kettő. 

A modellalkotás lényege annak meghatározása, hogy az építmény kockázatkezelési 

szempontból milyen részekből áll, azaz az építmény 

 hány csatlakozóvezetékkel csatlakozik környezetéhez, 
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 hány „belső” övezetből áll, 

 hány „külső” övezetből áll. 

A „külső” és „belső” övezetek abban különböznek, hogy előbbiekben csak az RA 

kockázati összetevő (érintési és lépésfeszültség kockázata) értelmezhető, utóbbiakban 

pedig az összes, RA-RZ kockázati összetevő (ld. 3. ábra). (Ennek megfelelően „külső” 

övezet csak abban az esetben lehet a modell része, ha az L1 veszteségtípusnak 

megfelelő R1 kockázatot kell számítani.)     

Az építményeket nem szükségszerűen kell több (külső és/vagy belső) övezetre 

bontani, az építményt egyetlen övezet is alkothatja. Több övezet megkülönböztetése 

akkor célszerű, ha azzal a szükséges védelmi intézkedések fokozata csökkenthető, és 

ez – a tervező megítélése alapján – indokolt. 

A kockázatkezelési modell részeit a 3.1.2. pont adja meg. A kockázatszámítások a 

kockázatkezelési modell egyes részeinek számszerűsített jellemzői alapján történnek, 

ld. 3.2.1. pont. 

 

 
3. ábra: A kockázati összetevők értelmezése. 
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2. Az építmény általános leírása 

Az építmény helye: 1097 Budapest Fehér Holló utca 2 

Fő rendeltetése: Az építmény fő rendeltetését tekintve oktatási épület. 

Rendeltetéséből fakadóan az OTSZ-ben előírt minimális villámvédelmi 

intézkedés: A 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII.5.) BM 

rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat a kockázatkezelés tárgyát 

képező, 1.1. pontban leírt építményre a fő rendeltetést tekintve minimális védelmi 

intézkedést nem ír elő/LPS x és SPM x-et ír elő.  

Az építmény állapota: meglévő 

Az építmény használatának jellege az OTSZ értelmében: állandó 

Az építmény fekvése, környezete: Sík/kissé dombos stb. területen fekszik, 

környezetében hasonló magasságú, szomszédos épületekkel. 

Az építmény főbb tűzvédelmi jellemzői villámvédelmi szempontból: Az 

építményt egy tűzszakasz alkotja. Az építmény egészén nem kerül kiépítésre, 

beépített tűzoltó berendezés. 

Az építmény tetejének kialakítása: Éghető anyagú tető szabvány alapján. 

Az építmény építészeti csatlakozása szomszédos építményekhez: A 

kockázatkezelés tárgyát képező építmény nem csatlakozik szomszédos 

építményrészhez.  

3. Az építmény kockázatkezelése 

3.1. A kockázatkezelési alapmodell 

3.1.1. Lényeges veszteségtípusok az építmény esetében 

Az építmény rendeltetéséből, rendeltetésszerű használatából fakadóan az alábbi 

lényeges veszteségtípusok azonosíthatóak:  

Az építmény rendeltetéséből, rendeltetésszerű használatából fakadóan az alábbi 

lényeges veszteségtípusok azonosíthatóak:  

 L1 – Az építményben vagy annak (3 m sugarú) környezetében személyek 

jelenlétével kell számolni. 

Ennek megfelelően az OTSZ-ben előírt villámvédelmi biztonság megítélése a 

veszteségtípusoknak megfelelő R kockázat és az arra vonatkozó RT elfogadható 

kockázat összevetésével történik, a Villamos TvMI (TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos 
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berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés) 9.2. pontjában és F. 

mellékletében leírtak figyelembevételével. 

3.1.2. Az építmény geometriai modellje, csatlakozóvezetékek 

Az építmény helyettesítő geometriai modellje olyan 45 m hosszú, 30 m széles, 4 m 

magas téglatest, amely az építmény tényleges gyűjtőterületének kismértékű 

felülbecslését adja. Az építmény geometriai körülhatárolása a kockázatkezeléshez a 

befoglaló méretei / a Villamos TvMI alapján történt. 

A kockázatkezelési modell részeként az alábbi csatlakozóvezetékek vannak 

figyelembe véve:  

 „Elektromos betáplálás” csatlakozóvezeték: Az építmény villamos betáplálása 

a közcélú kisfeszültségű hálózatról. A csatlakozóvezeték a számítások során a 

szabvány által javasolt legszigorúbb, 1000 m-es hosszúsággal lesz figyelembe 

véve. / Az építmény csatlakozása a közcélú telekommunikációs hálózatra. A 

csatlakozóvezeték a számítások során a szabvány által javasolt legszigorúbb, 

1000 m-es hosszúsággal lesz figyelembe véve. 

3.1.3. Az építmény kockázatkezelési övezetekre bontása 

Az építményt az R1 kockázat számításának szempontjából 1 övezet alkotja:  

  „Óvoda ”: Az épületben. Az övezetben az RA-RZ kockázati összetevők 

mindegyike számításra kerül („belső övezet”). 

Az övezetre bontás szempontja a tető éghetősége/az övezeteken belül tartózkodók 

létszáma. 

Az építmény további övezetekre bontása az építmény kialakítási jellemzői miatt, 

illetve a villámvédelmi intézkedések optimalizálása érdekében nem indokolt.  

3.2. Kockázatszámítás 

A kockázat számítása a ViKoP Online V3.0 szoftverrel történt a 3.2.1. pontban leírt 

paraméterekkel. 

A villámsűrűség értékének meghatározása a Villamos TvMI (TvMI 7.4: 2020.01.22. 

Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés) F. 

mellékletében megadott táblázat alapján történt. 

A kockázatszámításhoz figyelembe vett adatokat a 3.2.1. pont tartalmazza. Azon 

paraméterek esetében, amelyeket az adatszolgáltatás nem tartalmazott, illetve 

amelyek a jelen építmény esetében nem, vagy csak elhanyagolható mértékben 
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befolyásolják a számítások eredményét, a kockázatszámítás során a 

legkedvezőtlenebb értékek vannak figyelembe véve.  

3.2.1. A kockázatszámítás során figyelembe vett adatok 

Projekt azonosító: 20210101NWFT 

Rendeltetés az OTSZ 12. melléklet szerint: Menekülésben korlátozott személyek 

elhelyezésére szolgáló épületek, egészségügyi rendeltetésű épületek, 

kényszertartózkodásra szolgáló épületek építmények 

Építmény jellege az OTSZ szerint: Állandó, R1T=0,00001 

Az építmény főbb részei a kockázatkezelés szempontjából 

Csatlakozóvezetékek 

 elektromos betáplálás 

Külső övezetek (amelyekben csak az RA kockázati összetevő kerül kiszámításra) 

 (NINCS) 

Belső övezetek (amelyekben minden kockázati összetevő kiszámításra kerül) 

 bölcsőde, gyerek otthon 

Az építmény esetében fennálló lényeges veszteségtípusok, amelyek alapján a 

villámvédelmi intézkedések szükségességének meghatározása történik 

L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 = 0,00001) 

Az építmény, a csatlakozóvezetékek és az övezetek jellemzői 

Építmény mérete, elhelyezkedése 

 Hosszúság (m): 45 

 Szélesség (m): 30 

 Magasság (m): 4 

 Építmény helye (járás): Budapest IX. ker. - Villámsűrűség (db/km2/év): 1.75 

 Elhelyezkedési tényező: Hasonló vagy kisebb magasságú építményekkel 

körülvéve 

 LPS: III 

 LPZ 0/1 árnyékolás: NINCS 

Csatlakozóvezetékek jellemzői 

"Elektromos betáplálás" csatlakozóvezeték 

 Csatlakozás jellege: Földalatti 

 Csatlakozás hosszúság (m): 1000 

 Környezeti tényező: Városi 

 LPL: LPL III-IV szintre méretezett 

 Transzformátor tényező: Egyéb (KIF, telekommunikációs stb.) 

 Lökő feszültség-állóság: ≤ 1 kV 
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 Csatl. ép. hosszúság (m): 0 

 Csatl. ép. szélesség (m): 0 

 Csatl. ép. magasság (m): 0 

 Elhelyezkedési tényező: Hasonló vagy kisebb magasságú építményekkel 

körülvéve 

  CLI értéke: 1 

 CLD értéke: 1 

 PLD értéke: 1 

 PLI értéke: 1 

Külső övezetek jellemzői 

(NINCS) 

Belső övezetek jellemzői 

"Bölcsőde, gyerek otthon" belső övezet 

 Övezetben tartózkodók száma: 80 

 Tűz kockázata: Kicsi 

 Tető anyagának éghetősége: Éghető anyagú, szabvány alapján 

 Tűzvédelmi intézkedés: Kézi tűzoltó készülék 

 Különleges veszély: NINCS 

 Csatlakozó vezetékek 

o Villamos csatlakozás: Villámvédelmi potenciál kiegyenltéssel  

 Veszteség fizikai kár köv.: Közintézményi, közhasználati jellegű, Lf=0,1 

 Veszteség elektronikus hiba köv.: NINCS 

 Benntartózkodás ideje (óra/év): 8760 

 Járófelület: R < 1 kOhm (beton) 

 LPZ 1/2 árnyékolás: NINCS 

 Nyomvonal kialakítás 

o Villamos csatlakozás.: Árnyékolatlan, < 50 m2 hurokkal 

 Csatlakozóvezeték ÉF védelme: NINCS 

 Övezet LF/ÉF elleni védelme: NINCS 

Kockázatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével 

R1 =2,500e-6 

A számított R1 kockázat kisebb, mint az elfogadható, a kockázatkezelés megfelelő. 

3.2.2. Megjegyzések a kockázatkezeléshez 
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 A kockázatkezelési modellalkotás és a paraméterek értékének meghatározása 

az MSZ EN 62305 szabvány és Kruppa Attila: Villámvédelmi kockázatkezelés 

c. könyve alapján történt. 

 A számítások az MSZ EN 62305-2:2012 alapján történtek, a Villamos TvMI 

(TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos berendezések, villámvédelem és 

elektrosztatikus feltöltődés) figyelembevételével. 

4. A kockázatszámítás eredményeinek 

értékelése, védelmi intézkedések 

Az 1.1. pontban megadott építmény esetében a kockázatszámítás alapján az alábbi 

védelmi intézkedéseket kell alkalmazni:  

 LPL III. fokozat szerint kialakított villámvédelmi rendszert kell kialakítani. 

 Érintési feszültség elleni védelem nem szükséges 

 Lépésfeszültség elleni védelem nem szükséges 

Az LPL III-IV villámvédelmi szintre méretezett villámvédelmi potenciálkiegyenlítést 

az alábbi formában kell megvalósítani:  

 T1+T2 típusú SPD beépítése a kisfeszültségű betápláló vezetéken az épület 

főelosztójába 

 Alelosztókba 2-s típusú túlfeszültség védelmet kell beépíteni. 

A villámvédelmi kockázatkezelésben meghatározott védelmi intézkedéstől 

függetlenül a túlfeszültség-védelmi rendszer kialakításánál figyelembe kell venni a 

Villamos TvMI 9.7. szakaszában leírtakat. Az MSZ HD 60364-4-443 és -5-534 

szabványok követelményének megfelelően T2 típusú SPD beépítése javasolt minden 

olyan elosztóba, amely az előtte lévő elosztótól (vezeték mentén mérve) 10 m-nél 

távolabb van. E szabványok értelmében a végponti készülékek előtt további T3 

típusú SPD-k beépítése lehet szükséges. 

A túlfeszültség-védelmi rendszer kialakításánál célszerű figyelembe venni a 

vonatkozó MEE-MABISZ ajánlást is.  
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5. Jogszabályok, szabványok, 

szakirodalom 

A kockázatkezelés az alábbi fontosabb jogszabályokra, szabványokra, illetve 

szakirodalomra támaszkodik:  

 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az 

Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos berendezések, 

villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem 

 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, TvMI 12.3:2020.01.22. Felülvizsgálat és 

karbantartás 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés 

 Villámvédelem 2009. Oktatási jegyzet, Magyar Elektrotechnikai Egyesület, 

Budapest, 2009. 

 A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Biztosítók Szövetsége 

ajánlása a villám- és túlfeszültség-károk megelőzéséhez és csökkentéséhez 

(2015) 

 Kruppa Attila: Villámvédelem a gyakorlatban, OBO Bettermann Ker. Kft., 

2012. 

 Kruppa Attila: Villámvédelmi kockázatkezelés, OBO Bettermann Ker. Kft., 

2017. 
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Villámvédelmi kiviteli terv 
 

Építtető: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ  

1097 Budapest Vágóhíd utca 35-37 
 

Építés helyszíne:  

1091 Budapest Hurok utca 9  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Weisz Zoltán 

V-17-0487 

Paks, 2021. február 28 

.

 

Dokumentációazonosító és változat: 

WZ-2020/35-V/H9 
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Tervezői Nyilatkozat 

Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ  

1091 Budapest Hurok utca 9. 

Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 

Villámvédelem Kiviteli terv 

 
Alulírott kijelentem, hogy a tervezett létesítmény villamos műszaki megoldásai megfe-

lelnek a vonatkozó rendeleteknek és szabványoknak es a terv szerint kivitelezett létesít-

mény villamos hálózatának biztonságos működtetésre alkalmas, illetve az üzemeltetés 

tárgyi feltételeit kielégíti. 

A Magyar Mérnöki Kamara tagjaként a tervezéshez szükséges tervezői jogosultsággal 

rendelkezem. 

A jogosultság igazolása a http://mmk.hu/kereses/tagok oldalon elérhető. 

A mérnöki munkához kapcsolódó (az egyszerű bejelentés alá tartozó épületeket is magá-

ban foglaló) teljes körű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezem. 

Kötvény szám: AEGON Magyarország Zrt. 132309   

Dunaszentgyörgy 2021. február 22.          

Weisz Zoltán 

   V-17-0487 
 

Figyelembe vett fontosabb szabványok és előírások: 

 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Or-

szágos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos berendezések, vil-

lámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és 

életveszély 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek 

építményekben 

 MSZ 18014:2019 Alapozásföldelők. Tervezés, Kivitelezés és dokumentáció 

http://mmk.hu/kereses/tagok
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Műszaki leírás 

1. Előzmények: 

Jelen tervdokumentáció fenti című épület villámvédelmi kiviteli tervét tartalmazza. A 

villámvédelmi kiviteli tervet az óvoda biztonságos üzemeltetése miatt kell elkészíteni.  

2.  Az épület villamos jellemzői: 

Az épület a villamos energia ellátása a közcélú villamos energia hálózatról valósul meg, 

0,4 kV feszültség szinten 50 Hz. A méretlen betápláló vezeték négy vezetékes, A PE-N 

vezető bontás a mérőszekrénynél kerül kialakításra.  

3.  Műszaki leírás 

3.1 Tervezési feladat: 

Jelen kiviteli terv és kivitelezés terjedelmébe az óvoda villámvédelem elkészítéséhez 

szükséges terv elkészítését tartalmazza.  

A megrendelő a tervezéshez bemutatta a 2020. október 19.-n, Varga Tamás által készített 

Villámvédelmi szakértői véleményt.  

Ez a dokumentáció a norma szerinti villámvédelem rendszer kiépítését javasolja LPS II 

fokozatnak megfelelően. Az elektromágneses villámimpulzus elleni védelmi rendszer 

kiépítését (LPS-SPD) III-IV fokozatúra javasolja.  

Az épület főbb méretei:  hosszúság: 57 m 

szélesség:  50 m 

magasság:  12 m 

 

Az épület villámvédelmi rendeltetés szerinti besorolása: 

- Menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére 

szolgáló épület:      R2 

- Magasság szerint (> 20m):      M2 

- Tető anyaga, szerkezete 

(favázú tetőszerkezet, cserépfedéssel):   T3 

- Körítő falak (tégla+ hőszigetelés):    K33; 

- Környező levegő, (nem szennyezett):   S1 

- Másodlagos hatás szerinti csoportosítás:   H4 

- Áramcsúcs:        I kA 100 

- Rövid idejű kisülés töltése:     Q C 50 

- Fajlagos energia:       W/R MJ/ohm 2,5 

- Időparaméter:       T1/T2 μs/μs 10/350 

A fenti paraméterek figyelembevételével terveztük meg az új villámhárító berendezést 
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3.2 Villámvédelem kialakítása 

Villámvédelem kialakítása: Norma szerinti villámvédelmi rendszer. 

a./ villámvédelmi rendszer: - LPS-III villámvédelmi fokozat 

b./ villámvédelmi potenciálkiegyenlítés: - LPL-I szint szerint 

c./ koordinált-túlfeszültségvédelem: - LPL-I szint szerint 

d./ felfogó hálózat: - gömbsugár: 45 m 

e./ levezető hálózat: - több párhuzamos áramút  

f./ földelő hálózat: - rúdföldelő (A típ. földelés) 

3.3 Felfogó rendszer 

Az épületre tizenhárom darab 101/VL 2500 alu. Ø16/10 vékonyított felfogó rúd, F-FIX-

132 tetőtartóra rögzítve szerelendő fel, az elvi elrendezési rajznak megfelelően. A felfogó 

rendszert az épület tető kúpcserepéhez kell rögzíteni, a villamos csatlakozásokat ki kell 

alakítani. Az épület nyeregtetőre telepített, D=8 mm tüzihorganyzott körszelvénnyel kell 

összekötni a felfogókat.  

3.4 Levezető rendszer 

Az épület tetejére, és oldalfalára rögzített, D=8 mm tüzihorganyzott körszelvény, leveze-

tők biztosítják a villám áram levezetését a földelésekhez. 

A levezető rendszert csatlakoztatni kell a földeléshez, a +1,3 m magasságban elhelyezett 

vizsgáló összekötőkkel.  

3.5 Földelés kialakítása 

Az épületnél „A” típusú földelő rendszert kell kialakítani. Az épület körül nyolc darab, -

0,8 m mélyen, 4x1,5 fm hosszú rúdföldelőt szükséges elhelyezni.  

A talaj-levegő határfelület átlépő Ø10 mm horganyzott acélvezetők korrózió védelmét a 

felület mindkét oldalán 0,3-0,3 m hosszúságban meg kell növelni. A földelések összekö-

tése, a kialakított terület miatt nem valósítható meg, ezért a villámvédelem, földelések 

megfelelőségét 5 évente méréssel ellenőrizni kell.  

3.6 Túlfeszültség védelem 

Az épületben a túlfeszültség védelem kialakítása megtörtént, a Két-Vill 2007 Bt. 2017. 10. 

27-n kelt szerelési igazolás alapján, és megfelelő. Javaslom az áramvédő kapcsolók havi 

ellenőrzésekor szemrevételezéssel ellenőrizni a túlfeszültségvédelmet.   

Felhívom a megrendelő figyelmét, hogy 030/13 villámvédelmi minősítő irat érvényessé-

ge, 2019. 12. 08-n lejárt  

3.7 Anyagok 

A tervben csak az alkalmazott szerelvények paraméterei kerültek meghatározásra. Beépí-

teni csak minősített anyagokat lehet. Javasolt azonos gyártótól származó anyagok beépí-

tése, így a komplett rendszer minősített. 
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4. Villámvédelmi kockázatkezelés. jellemzői: 

A villámvédelmi kockázat kezelést a 2020. január 22-től hatályos OTSZ szerin lett elvé-

gezve. 

A kockázat kezelés szerint a számított kockázat: 

R1: 6,993e-6 

A számított R1 kockázat kisebb, mint az elfogadható, a kiviteli terv magvalósítása után, a 

villámvédelem, a kockázat kezelés alapján, megfelelő. 

 

5. Dokumentum jegyzék: 

Dokumentum szám Megnevezés 

WZ-2020/35-V/H9 Villámvédelmi terv (1 lap) 

1. számú melléklet Villámvédelmi kockázat elemzés 

2. számú melléklet  Árazott költségvetés 

3. számú melléklet Árazatlan költségvetés 
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1. Bevezető 

1.1. A villámvédelmi kockázatkezelés tárgya 

A jelen kockázatkezelés tárgyát a 1091 Budapest Hurok utca 9 Óvoda képezi. Az 

építmény általános leírását a 2. pont, villámvédelmi kockázatkezelés szempontjából 

releváns adatait a 3.2.1. pont tartalmazza.  

1.2. A villámvédelmi kockázatkezelés elkészítéséhez 

rendelkezésre álló adatok 

A kockázatszámítás az alábbi adatszolgáltatás alapján történt:  

 A megrendelő a tervezéshez bemutatta a 2020. október 19.-n, Varga Tamás 

által készített Villámvédelmi szakértői véleményt.  

Az adatszolgáltatás a kockázatkezeléshez szükséges lényeges alapadatokat 

tartalmazta.  

1.3. A villámvédelmi kockázatkezelés célja 

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

értelmében az építményeket úgy kell létesíteni, hogy villámvédelmi szempontból 

biztonságosak legyenek. E rendelettel összhangban az MSZ EN 62305-2 szabványban 

leírt villámvédelmi kockázatkezelés alkalmazható a biztonságosság tényének 

megállapítására, illetve az esetlegesen szükséges villámvédelmi intézkedések 

meghatározására. A szükséges minimális villámvédelmi intézkedések 

meghatározása az OTSZ, az MSZ EN 62305-2:2012 szabvány és a Villamos TvMI 

(TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus 

feltöltődés) alapján történik. 

1.4. A kockázatkezelés folyamata 

A villámvédelemre vonatkozó jogi és műszaki követelményrendszer célja alapvető 

társadalmi érdekek védelme. A villámvédelmi kockázatkezelésben a társadalmi 

szempontból előállható veszteségek az ún. lényeges veszteségtípusok, amelyek:  

 L1 – emberi élet elvesztése 

 L2 – közszolgáltatás kiesése 

 L3 – kulturális örökség elvesztése 

A kockázatkezelés részeként a szükséges védelmi intézkedések kiválasztásának 

menetét az MSZ EN 62305 szabvány 2. részének 5.7. pontja írja le (1. ábra). 
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1. ábra: A kockázatkezelés sematikus folyamata. 

1.5. A kockázatkezelési modellalkotás 

Annak érdekében, hogy a kockázatkezelés, illetve az annak részét képező 

kockázatszámítás elvégezhető legyen, fel kell állítani a kockázatkezelés tárgyát 

képező építmény kockázatkezelési modelljét. A kockázatkezelési modell (ld. 2. ábra) 

nemcsak azt tükrözi, hogy a villámok hatására milyen fizikai folyamatok révén 

következhet be az adott építmény esetében (az MSZ EN 62305 szabvány értelmében 

vett) veszteség, hanem, azt is, hogy a villámvédelem tervezője ezek közül milyen 

kapcsolatokat tart lényegesnek. 

 

 
2. ábra: A kockázatkezelési modell és részei. A modellnek legalább egy („külső” 

vagy „belső”) övezetet tartalmaznia kell. A csatlakozóvezetékek száma változó, 

általában nem több, mint kettő. 

A modellalkotás lényege annak meghatározása, hogy az építmény kockázatkezelési 

szempontból milyen részekből áll, azaz az építmény 

 hány csatlakozóvezetékkel csatlakozik környezetéhez, 
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 hány „belső” övezetből áll, 

 hány „külső” övezetből áll. 

A „külső” és „belső” övezetek abban különböznek, hogy előbbiekben csak az RA 

kockázati összetevő (érintési és lépésfeszültség kockázata) értelmezhető, utóbbiakban 

pedig az összes, RA-RZ kockázati összetevő (ld. 3. ábra). (Ennek megfelelően „külső” 

övezet csak abban az esetben lehet a modell része, ha az L1 veszteségtípusnak 

megfelelő R1 kockázatot kell számítani.)     

Az építményeket nem szükségszerűen kell több (külső és/vagy belső) övezetre 

bontani, az építményt egyetlen övezet is alkothatja. Több övezet megkülönböztetése 

akkor célszerű, ha azzal a szükséges védelmi intézkedések fokozata csökkenthető, és 

ez – a tervező megítélése alapján – indokolt. 

A kockázatkezelési modell részeit a 3.1.2. pont adja meg. A kockázatszámítások a 

kockázatkezelési modell egyes részeinek számszerűsített jellemzői alapján történnek, 

ld. 3.2.1. pont. 

 

 
3. ábra: A kockázati összetevők értelmezése. 
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2. Az építmény általános leírása 

Az építmény helye: 1091 Budapest Hurok utca 9 

Fő rendeltetése: Az építmény fő rendeltetését tekintve oktatási épület. 

Rendeltetéséből fakadóan az OTSZ-ben előírt minimális villámvédelmi 

intézkedés: A 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII.5.) BM 

rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat a kockázatkezelés tárgyát 

képező, 1.1. pontban leírt építményre a fő rendeltetést tekintve minimális védelmi 

intézkedést nem ír elő/LPS x és SPM x-et ír elő.  

Az építmény állapota: meglévő 

Az építmény használatának jellege az OTSZ értelmében: állandó 

Az építmény fekvése, környezete: Sík/kissé dombos stb. területen fekszik, 

környezetében hasonló magasságú, szomszédos épületekkel. 

Az építmény főbb tűzvédelmi jellemzői villámvédelmi szempontból: Az 

építményt egy tűzszakasz alkotja. Az építmény egészén nem kerül kiépítésre, 

beépített tűzoltó berendezés. 

Az építmény tetejének kialakítása: Éghető anyagú tető szabvány alapján. 

Az építmény építészeti csatlakozása szomszédos építményekhez: A 

kockázatkezelés tárgyát képező építmény nem csatlakozik szomszédos 

építményrészhez.  

3. Az építmény kockázatkezelése 

3.1. A kockázatkezelési alapmodell 

3.1.1. Lényeges veszteségtípusok az építmény esetében 

Az építmény rendeltetéséből, rendeltetésszerű használatából fakadóan az alábbi 

lényeges veszteségtípusok azonosíthatóak:  

Az építmény rendeltetéséből, rendeltetésszerű használatából fakadóan az alábbi 

lényeges veszteségtípusok azonosíthatóak:  

 L1 – Az építményben vagy annak (3 m sugarú) környezetében személyek 

jelenlétével kell számolni. 

Ennek megfelelően az OTSZ-ben előírt villámvédelmi biztonság megítélése a 

veszteségtípusoknak megfelelő R kockázat és az arra vonatkozó RT elfogadható 

kockázat összevetésével történik, a Villamos TvMI (TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos 
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berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés) 9.2. pontjában és F. 

mellékletében leírtak figyelembevételével. 

3.1.2. Az építmény geometriai modellje, csatlakozóvezetékek 

Az építmény helyettesítő geometriai modellje olyan 60 m hosszú, 40 m széles, 12 m 

magas téglatest, amely az építmény tényleges gyűjtőterületének kismértékű 

felülbecslését adja. Az építmény geometriai körülhatárolása a kockázatkezeléshez a 

befoglaló méretei / a Villamos TvMI alapján történt. 

A kockázatkezelési modell részeként az alábbi csatlakozóvezetékek vannak 

figyelembe véve:  

 „Villamos” csatlakozóvezeték: Az építmény villamos betáplálása a közcélú 

kisfeszültségű hálózatról. A csatlakozóvezeték a számítások során a szabvány 

által javasolt legszigorúbb, 1000 m-es hosszúsággal lesz figyelembe véve. / Az 

építmény csatlakozása a közcélú telekommunikációs hálózatra. A 

csatlakozóvezeték a számítások során a szabvány által javasolt legszigorúbb, 

1000 m-es hosszúsággal lesz figyelembe véve. 

3.1.3. Az építmény kockázatkezelési övezetekre bontása 

Az építményt az R1 kockázat számításának szempontjából 1 övezet alkotja:  

  „Óvoda ”: Az épületben. Az övezetben az RA-RZ kockázati összetevők 

mindegyike számításra kerül („belső övezet”). 

Az övezetre bontás szempontja a tető éghetősége/az övezeteken belül tartózkodók 

létszáma. 

Az építmény további övezetekre bontása az építmény kialakítási jellemzői miatt, 

illetve a villámvédelmi intézkedések optimalizálása érdekében nem indokolt.  

3.2. Kockázatszámítás 

A kockázat számítása a ViKoP Online V3.0 szoftverrel történt a 3.2.1. pontban leírt 

paraméterekkel. 

A villámsűrűség értékének meghatározása a Villamos TvMI (TvMI 7.4: 2020.01.22. 

Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés) F. 

mellékletében megadott táblázat alapján történt. 

A kockázatszámításhoz figyelembe vett adatokat a 3.2.1. pont tartalmazza. Azon 

paraméterek esetében, amelyeket az adatszolgáltatás nem tartalmazott, illetve 

amelyek a jelen építmény esetében nem, vagy csak elhanyagolható mértékben 
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befolyásolják a számítások eredményét, a kockázatszámítás során a 

legkedvezőtlenebb értékek vannak figyelembe véve.  

3.2.1. A kockázatszámítás során figyelembe vett adatok 

Projekt azonosító: 20210101VKAI 

Rendeltetés az OTSZ 12. melléklet szerint: Menekülésben korlátozott személyek 

elhelyezésére szolgáló épületek, egészségügyi rendeltetésű épületek, 

kényszertartózkodásra szolgáló épületek építmények 

Építmény jellege az OTSZ szerint: Állandó, R1T=0,00001 

Az építmény főbb részei a kockázatkezelés szempontjából 

Csatlakozóvezetékek 

 elektromos betáplálás 

Külső övezetek (amelyekben csak az RA kockázati összetevő kerül kiszámításra) 

 (NINCS) 

Belső övezetek (amelyekben minden kockázati összetevő kiszámításra kerül) 

 óvoda 

Az építmény esetében fennálló lényeges veszteségtípusok, amelyek alapján a 

villámvédelmi intézkedések szükségességének meghatározása történik 

L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 = 0,00001) 

Az építmény, a csatlakozóvezetékek és az övezetek jellemzői 

Építmény mérete, elhelyezkedése 

 Hosszúság (m): 60 

 Szélesség (m): 40 

 Magasság (m): 12 

 Építmény helye (járás): Budapest IX. ker. - Villámsűrűség (db/km2/év): 1.75 

 Elhelyezkedési tényező: Hasonló vagy kisebb magasságú építményekkel 

körülvéve 

 LPS: III 

 LPZ 0/1 árnyékolás: NINCS 

Csatlakozóvezetékek jellemzői 

"Elektromos betáplálás" csatlakozóvezeték 

 Csatlakozás jellege: Földalatti 

 Csatlakozás hosszúság (m): 1000 

 Környezeti tényező: Városi 

 LPL: LPL III-IV szintre méretezett 

 Transzformátor tényező: Egyéb (KIF, telekommunikációs stb.) 

 Lökő feszültség-állóság: ≤ 1 kV 
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 Csatl. ép. hosszúság (m): 0 

 Csatl. ép. szélesség (m): 0 

 Csatl. ép. magasság (m): 0 

 Elhelyezkedési tényező: Hasonló vagy kisebb magasságú építményekkel 

körülvéve 

  CLI értéke: 1 

 CLD értéke: 1 

 PLD értéke: 1 

 PLI értéke: 1 

Külső övezetek jellemzői 

(NINCS) 

Belső övezetek jellemzői 

"Óvoda" belső övezet 

 Övezetben tartózkodók száma: 105 

 Tűz kockázata: Kicsi 

 Tető anyagának éghetősége: Éghető anyagú, szabvány alapján 

 Tűzvédelmi intézkedés: Kézi tűzoltó készülék 

 Különleges veszély: NINCS 

 Csatlakozó vezetékek 

o Villamos csatlakozás: Villámvédelmi potenciál kiegyenlítéssel  

 Veszteség fizikai kár köv.: Közintézményi, közhasználati jellegű, Lf=0,1 

 Veszteség elektronikus hiba köv.: NINCS 

 Benntartózkodás ideje (óra/év): 8760 

 Járófelület: R < 1 kOhm (beton) 

 LPZ 1/2 árnyékolás: NINCS 

 Nyomvonal kialakítás 

o Villamos csatlakozás.: Árnyékolatlan, < 50 m2 hurokkal 

 Csatlakozóvezeték ÉF védelme: NINCS 

 Övezet LF/ÉF elleni védelme: NINCS 

Kockázatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével 

R1 =6,993e-6 

A számított R1 kockázat kisebb, mint az elfogadható, a kockázatkezelés megfelelő. 
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3.2.2. Megjegyzések a kockázatkezeléshez 

 A kockázatkezelési modellalkotás és a paraméterek értékének meghatározása 

az MSZ EN 62305 szabvány és Kruppa Attila: Villámvédelmi kockázatkezelés 

c. könyve alapján történt. 

 A számítások az MSZ EN 62305-2:2012 alapján történtek, a Villamos TvMI 

(TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos berendezések, villámvédelem és 

elektrosztatikus feltöltődés) figyelembevételével. 

4. A kockázatszámítás eredményeinek 

értékelése, védelmi intézkedések 

Az 1.1. pontban megadott építmény esetében a kockázatszámítás alapján az alábbi 

védelmi intézkedéseket kell alkalmazni:  

 LPL III. fokozat szerint kialakított villámvédelmi rendszert kell kialakítani. 

 Érintési feszültség elleni védelem nem szükséges 

 Lépésfeszültség elleni védelem nem szükséges 

Az LPL III-IV villámvédelmi szintre méretezett villámvédelmi potenciálkiegyenlítést 

az alábbi formában kell megvalósítani:  

 T1+T2 típusú SPD beépítése a kisfeszültségű betápláló vezetéken az épület 

főelosztójába 

 Alelosztókba 2-s típusú túlfeszültség védelmet kell beépíteni. 

A villámvédelmi kockázatkezelésben meghatározott védelmi intézkedéstől 

függetlenül a túlfeszültség-védelmi rendszer kialakításánál figyelembe kell venni a 

Villamos TvMI 9.7. szakaszában leírtakat. Az MSZ HD 60364-4-443 és -5-534 

szabványok követelményének megfelelően T2 típusú SPD beépítése javasolt minden 

olyan elosztóba, amely az előtte lévő elosztótól (vezeték mentén mérve) 10 m-nél 

távolabb van. E szabványok értelmében a végponti készülékek előtt további T3 

típusú SPD-k beépítése lehet szükséges. 

A túlfeszültség-védelmi rendszer kialakításánál célszerű figyelembe venni a 

vonatkozó MEE-MABISZ ajánlást is.  
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Munkaszám: WZ-2020/35-V/H9 

1. számú melléklete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jogszabályok, szabványok, 

szakirodalom 

A kockázatkezelés az alábbi fontosabb jogszabályokra, szabványokra, illetve 

szakirodalomra támaszkodik:  

 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az 

Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos berendezések, 

villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem 

 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, TvMI 12.3:2020.01.22. Felülvizsgálat és 

karbantartás 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés 

 Villámvédelem 2009. Oktatási jegyzet, Magyar Elektrotechnikai Egyesület, 

Budapest, 2009. 

 A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Biztosítók Szövetsége 

ajánlása a villám- és túlfeszültség-károk megelőzéséhez és csökkentéséhez 

(2015) 

 Kruppa Attila: Villámvédelem a gyakorlatban, OBO Bettermann Ker. Kft., 

2012. 

 Kruppa Attila: Villámvédelmi kockázatkezelés, OBO Bettermann Ker. Kft., 

2017. 
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