
 

1. oldal 

 

A SZENTENDREI SZENNYVÍZ-AGGLOMERÁCIÓHOZ TARTOZÓ 

TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZ-CSATORNÁZÁSI RENDSZEREINEK FEJLESZTÉSE  

KEOP-1.2.0/B-10-2010-0061 SZÁMÚ PROJEKT 

 

SZENTENDRE SZENNYVÍZÁTEMELŐK VILLAMOS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI 

MEGVALÓSULÁSI TERVE 

 
 

 

 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
 

A vonatkozó rendeleteknek megfelelően a CONTROLSOFT AUTOMATIKA 

SZOLGÁLTATÓ KFT. részéről kijelentjük, hogy 

 

- a tárgyi dokumentációt az érdekelt szakhatóságokkal, közmű-üzemeltetőkkel 

egyeztettük, 

- az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti 

hatósági előírásoknak, 

- megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló 

rendeletek, szabályzatok, az országos (MSZ) és az ágazati szabványok, a 

műszaki előírások követelményeinek. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy 

 

- a tárgyi dokumentáció a létesítmény (létesítmény-csoport) telepítésére, 

tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai 

szabályok, továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi 

előírások betartásával készült, valamint 

- ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás megfelelő fejezetei 

tartalmazzák. 

 

Kijelentjük, hogy az általunk tervezett villamos és irányító berendezés kielégíti az alábbiakat: 

 

 1996 évi XXXI sz. törvény a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról. 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a  

 végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. 

 79/1997 (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági  

követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 

 62/2006 (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről 

 

A fontosabb honosított, harmonizált szabványok: 

 

 MSZ 2364: Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 

 MSZ HD 60364: Kisfeszültségű villamos berendezések. 

 MSZ 1600: Létesítési Biztonsági Szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb 

feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. (A hatályos fejezetek). 



 

2. oldal 

 

 MSZ 13207:2000: 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű  

erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége. 

 MSZ EN 61439-1:2010: 1. rész: Általános szabályok. 

 MSZ EN 61439-1:2010: 2. rész: Teljesítménykapcsoló, teljesítmény-vezérlő 

berendezések. 

 MSZ EN 60204-1:2001: Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos  

szerkezetei. 1. rész: Általános előírások. 

 MSZ IEC 1000-1-1:1995: Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 1. rész:  

Általános előírások. 

 MSZ EN 61000-6: Általános szabályok. Elektromágneses összeférhetőség 

(EMC). 

 

MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT 

 

A tervező a többszörösen módosított és egységes szerkezetbe foglalt 1993. évi XCIII. 

törvény 19.§ 2. bekezdés alapján kijelenti, hogy az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés általános követelményeit, azaz a vonatkozó törvény 18.§ 1. 

bekezdésében foglaltakat betartotta, valamint kijelenti, hogy a műszaki terv a kiadásának 

idejében hatályos munkavédelmi követelményeket megállapító jogszabályoknak, 

szabványoknak, előírásoknak megfelel. 

 

 
Veszprém, 2016. március hó 
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