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Az elmúlt hónapokban a VL hasábjain megjelent, hálózatra csatlakozta-
tással kapcsolatos cikkekből kiderült, hogy az elkészült kivitelezések és 
a vonatkozó követelmények között sokszor jelentős eltérések tapasztal-
hatók. A villanyszereléssel összefüggő felhasználói igényeknek, valamint 
a jogszabályok állította követelményeknek való megfelelés jelentős 
kihívás elé állítja a villamos szakembereket. Sajnálatos módon az esetek 
jelentős részében, a mindenáron megfelelni akarás eredményeként, 
egyfajta olcsósítás zajlik, amely negatívan befolyásolja az elvárható 
műszaki minimumot.

Ezzel összefüggô érdekes tény, hogy amíg például egy kondenzációs 
kazán létesítésével kapcsolatban a fogyasztók megértik, hogy a beavatko-
zásnak feltételei és jelentôs költsége van, addig az épületvillamossági 
létesítéssel, felújítással, átalakítással kapcsolatos kiadásokat az ügyfelek 
nem, vagy csak nehezen fogadják el.

1995. évi XXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján a szabványok alkalma-
zása önkéntes – sokszor halljuk az erre való hivatkozást, ám a felelôsen 
eljáró és az elôírásokat ismerô szakemberek számára ez gyakorlatilag azt 
jelentheti, hogy a szabványok használata „kötelezôbb a kötelezônél”.

Mindez azt jelenti, hogy csak azt a munkát szabad elvállalni, amelyet a 
vonatkozó jogszabályoknak, hatósági elôírásoknak, mûszaki biztonsági 
követelményeknek megfelelôen, a szakma szabályai szerint úgy tud a vil-
lamos szakember elvégezni, hogy a megrendelô megelégedése mellett 
megtalálja a saját számításait is.

 Az októberi számunk olvasásához 
kellemes kikapcsolódást kíván a szerkesztőség.
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A hálózatra csatlakoztatással kapcsolatos 
felhasználói igényeknek, valamint a vonat-
kozó követelményeknek való megfelelés je- 
lentôs kihívás elé állítja a villamos szakem-
bereket is. Javasolt mérlegelni, megfontol-
ni az alábbi rendezô elveket, és a hétköz-
napi gyakorlatból kiragadott példák tanul-
ságait is.

  Ügyféligények
Az ügyfelek nem ismerik az igényeik kielé-
gítésének mûszaki biztonsági követelmé-
nyeit, és azok korlátait, ezért szakemberhez 
fordulnak.

  Az igények kielégítésére 
  való törekvés
Az esetek jelentôs részében a mindenáron 
megfelelni akarás eredményeként olcsósí-
tási törekvés zajlik, amely már túlmutat a 
mûszaki optimumon.

  Rendezô elvek
A közcélú kisfeszültségû elosztóhálózatok-
ra csatlakozó felhasználói tulajdonú veze-
tékhálózat mûszaki biztonsági követelmé-
nyeivel kapcsolatban a 40/2017. (XII. 4.) 
NGM rendelet 3. pontja az alábbiakat tar-
talmazza:

 író: Benyák László villamosmérnök 
        ÉVF, EBF, VvF, regisztrált villanyszerelô-oktató

 szakmakörnyezet

Az elmúlt lapszámokban megjelent, hálózatra csatlakoztatással 
kapcsolatos cikkek is rámutattak arra, hogy a gyakorlati szokások és 

a vonatkozó követelmények között esetenként jelentôs eltérések 
tapasztalhatók. Mibôl adódnak ezek az eltérések? Az egyszerûnek 

tûnô kérdés mögött számos ok és okozati összefüggés rejlik.

csapdájában
és a követelmények 
A felhasználói igények



zolja, hogy a Villamos Mûszaki Biztonsági 
Szabályzat elôírásai szerint elérhetô, vagy 
magasabb mûszaki biztonsági szintet más mó- 
don is biztosítja.”
Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet OTSZ 
4. § 199. bekezdés szerint: „vonatkozó 
mûszaki követelmény: nemzeti és Európai 
Uniós szabványok összessége”

1995. évi XXVIII. törvény 6. § (1) bekez-
dése alapján a szabványok alkalmazása ön- 
kéntes. A szabványok alkalmazása elôtt meg 
kell gyôzôdni arról, hogy módosították-e vagy 
helyesbítették-e, nincs-e visszavonva, vagy 
mûszaki tartalmú jogszabály hivatkozik-e rá. 
Amennyiben a hivatkozott törvény 6. § (2) 
bekezdése értelmében mûszaki tartalmú jog-
szabály hivatkozik, vagy utal az adott szab-
ványra, akkor az adott szabvány alkalmazása 
esetén vélelmezni kell, hogy érvényesülnek 
azok a jogszabályokban meghatározott alap-
vetô követelmények, amelyekre a szabvány 
vonatkozik. A szabványtól való eltérés esetén 
megkövetelhetô annak igazolása, hogy a 
választott megoldás is megfelel a jogszabályi 
követelményeknek. A szabványnak való meg-
felelôség akkor valósul meg, ha változtatás 
nélkül érvényesülnek az elôírásai. Ezt a szab-
ványra hivatkozva kell igazolni.

Nyilvánvaló, hogy a vonatkozó elôírásokat 
és követelményeket ismerni kell. Ugyanis, ha 
a tervezô el akar térni a vonatkozó szabvány-
tól, „betûre” tudnia kell, hogy mitôl akar 
eltérni és kétséget kizáróan igazolni is tudnia 
kell, hogy az alkalmazott megoldás legalább 
azonos mûszaki biztonsági szintet eredmé-
nyez, mint a vonatkozó szabvány. A szab-
vány közmegegyezéssel elfogadott mûszaki 
dokumentum, amelynek révén általánosan 
elismert megoldás érhetô el. A felelôsen 

eljáró szakemberek számára az említettek 
gyakorlatilag azt jelenthetik, hogy az önkén-
tes szabványok alkalmazása „kötelezôbb, 
mint a kötelezô”.

A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendeletet 
módosító 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 
26. §-a értelmében: „A Szakbizottság által 
elfogadott szakági mûszaki elôírásokat a kor-
mányzati honlapon, valamint a termékinfor-
mációs pont honlapján közzé kell tenni. A 
szakági mûszaki elôírásokban foglalt mûszaki 
megoldást úgy kell tekinteni, hogy az megfe-
lel az adott kor technikai színvonalának.” 

A szakbizottság által korábban közzétett 
szabványjegyzék 169 db szabványt tartal-
maz, amelynek közel 70%-a csak angolul 
hozzáférhetô.

  Új bekapcsolás
A fentebb hivatkozott jogszabályi elôírások 
alapján az új bekapcsolás is tervköteles tevé-
kenység. A 97/2017. (IV. 27.) Kormányren-
delettel módosított 155/2016. (VI. 13.) 
Kormányrendelet szerinti egyszerû bejelen-
téshez és a kivitelezéshez szükséges tervdo-
kumentáció alapkövetelményeit, valamint a 
tervezôi mûvezetés szabályait, a Magyar 
Mérnöki Kamara által kiadott – 2017. 05. 
25-tôl hatályos – szabályzat tartalmazza. A 
szabályzat részletezi, hogy mely esetben 
elegendô az épületvillamossági rendszerle-
írás és mely esetben kell épületvillamossági 
dokumentációt készíteni.

A szabályzat értelmében az egyszerûbb 
esetekben – például a legfeljebb 300 m2 
összes hasznos alapterületû új lakóépület 
építése esetén – elegendô épületvillamossági 
rendszerleírást készíteni. A rendszerleírásnak 
– többek között – tartalmaznia kell az épület 

„3. Mûszaki biztonsági követelmények
3. § (1) A villamos berendezést úgy kell 
megtervezni, létesíteni, üzembe helyezni, 
üzemeltetni, átalakítani, javítani, rendszere-
sen karbantartani, üzemen kívül helyezni és 
megszüntetni, hogy az megfelel-
jen az 1. mellékletben (a további-
akban: Villamos Mûszaki Bizton-
sági Szabályzat) meghatározott 
mûszaki biztonsági követelmé-
nyeknek, valamint a környezetvé-
delmi, tûzvédelmi, katasztrófavé-
delmi és munkavédelmi jogsza-
bályokban elôírtaknak.”
(2) A Villamos Mûszaki Bizton-
sági Szabályzat elôírásainak al- 
kalmazásától eltérni csak a (3) 
bekezdés szerint lehet. 
Amennyiben az e rendeletben meghatáro-
zott valamely berendezés vagy tevékenység 
megfelel a Villamos Mûszaki Biztonsági Sza-
bályzatban hivatkozott szabványokban meg-
található követelményeknek, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy egyidejûleg teljesíti az e ren-
deletben foglaltakat is.
(3) A Villamos Mûszaki Biztonsági Szabály-
zatban foglalt egyes mûszaki elôírásoktól a 
tervezô eltérhet, ha a Villamos Mûszaki Biz- 
tonsági Szabályzatban foglaltak alapján iga-
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1. kép 
Szakszerûtlenül 
kialakított mérôhely.

2. kép 
PEN-vezetô 

szakszerûtlen 
szétválasztása, 

PE- és 
N-vezetôre. 



villamos méretezési adatait, az épület villamos 
energiaigényét és ismertetnie kell az erôs- és 
gyengeáramú berendezések épületen belüli 
elhelyezését, helyigényét, valamint a mûszaki 
berendezések mûködtetéséhez szükséges 
telepítési feltételeket, amely alapjául szolgál az 
épület megvalósíthatóságának. Tehát a rend-
szerleírás bemutatja az építmény mûszaki 
berendezéseinek általános kialakítását a szaká-
gi igényekkel, telepítési feltételekkel, mérete-
zési alapadatokkal. Amennyiben a tervezô a 
rendszerek egyértelmû értelmezése érdeké-
ben szükségesnek ítéli, akkor a mûszaki beren-
dezések kialakítása, teljesítményadatai kapcso-
lási vázlat szinten is ábrázolhatók. Különösen 
akkor, ha az adott követelményeket egy-
szerûbb lerajzolni, mint leírni. A szolgáltatói 
(hálózati engedélyes) hozzájáruláshoz szüksé-
ges tervek kidolgozását a rendszerleírás nem 
tartalmazza. Ezeket, valamint az épületgépé-
szeti és elektromos kivitelezési terveket az 
építtetô a szakági tervezôvel külön megállapo-
dás keretében készíttetheti el. Az épületgépé-
szeti és épületvillamossági rendszerleírás, ter-
vezôi költségvetési kiírást nem tartalmaz.

Vannak esetek, amikor az épületvillamossá-
gi rendszerleírás már nem elegendô. Például 
a 300 m2 összes hasznos alapterületet meg-
haladó új lakóépület építése ese-
tén. Ilyen esetben épületvillamos-
sági kivitelezési tervdokumentáció 
készül, az MMK Tervdokumen-
tációk tartalmi és formai követel-
ményeinek szabályzatában foglal-
taknak megfelelôen. A munka 
végeztével a kivitelezô – többek 
között – átadja az építtetônek/meg-
rendelônek a mérési jegyzôkönyve-
ket, valamint az elvégzett mûködési 
próbák jegyzôkönyveit is. Ezek 
között a következôket:
•	 a	 kivitelezési	 dokumentációt,	
vagy az épület tényleges megvalósulásának 
megfelelô módosítását is tartalmazó megvaló-
sulási dokumentációt,
•	 a	 mérési	 jegyzôkönyveket,	 ezek	 között	 a	
telepített földelési ellenállás mérési jegyzô-
könyvét és az elvégzett mûködési próbák 
jegyzôkönyveit,
•	 a	villamos	berendezés	elsô	felülvizsgálatá-
nak eredményérôl készített minôsítô iratot.

A felsorolás nem teljes körû, lásd a 
191/2009. (IX. 15.) Korm., a 40/2017. (XII. 

4.) NGM, valamint a 27/2020. (VII. 16.) 
ITM rendelet elôírásait.

A hálózatra csatlakoztatás elôkészítését – a 
hivatkozott jogszabályok szerint – a kivitelezô 

(regisztrált villanyszerelô) az engedélyekkel és 
a szükséges hozzájárulásokkal ellátott terv 
alapján végezheti. A vonatkozó jogszabályok 
által elôírt – arra jogosult tervezô által készített 

A felhasználói igények és 
a követelmények csapdájában
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3. kép 
Felhasználói mért 

fôelosztó kivitelezési 
hibái.

A cikkben megfogalmazottak nem helyettesítik a vonatkozó jogszabályokban, hatósági 
elôírásokban, mûszaki biztonsági követelményekben meghatározottakat. Az adott munka 

kapcsán javasolt alaposan és elôre átgondolni a szükséges, elégséges mûszaki tartalmat, ugyanis 
ez jelentôs mértékben járulhat hozzá a kivitelezés szakszerûségéhez és minôségéhez.

4. kép 
A villamos 

biztonságtechnikai 
felülvizsgálat 

feltárhatja a hibákat.

5. kép 
Leromlott 
mûszaki állapot – 
új mérôhely
kialakítása 
javasolt. 



szakmakörnyezet     energetika     ezt láttam     villámvédelem     áttekintô táblázat     vezérléstechnika     hírek     biztonságtechnika

– villamossági dokumentáció (terv) elôzetes 
egyeztetésére, a hálózati engedélyesek a stan-
dardnak minôsülô bekapcsolások esetében 
általában nem tartanak igényt. Ugyanis a stan-
dard igények számosságára, egyszerûségére, 
valamint a felkészült regisztrált villanyszerelôk 
által történô kivitelezésre tekintettel, a hálózati 
engedélyesek számára elegendô, ha a regiszt-
rált villanyszerelô a kivitelezôi nyilatkozatot alá-
írja. Azaz, a regisztrált villanyszerelô nyilatkoza-
tával tanúsítja, hogy a felhasználási hely villa-
mos hálózatának kivitelezése a vonatkozó jog-
szabályi elôírásoknak és a vonatkozó mûszaki 
biztonsági követelményeknek megfelelôen tör-
tént. Ugyanakkor a jogszabály által elôírt terve-
zési kötelezettséget az említett gyakorlat nem 
írja felül.

Amennyiben a hálózati engedélyes a munká-
latok megkezdését megelôzôen igényt tart a 
villamos dokumentáció (terv) tartalmának 
elôzetes egyeztetésére, akkor azt a közzétett 
eljárási szabályokban és/vagy az áramszolgálta-
tói tájékoztatóban, az igény kielégítésének felté-
telei között megadja. Elôfordul, hogy a hálózati 
engedélyes – jogos érdekeinek teljesülése érde-
kében – a látszólag standard igények esetén is 
igényt tart az arra jogosult tervezô által készített, 
villamos dokumentáció (terv) elôzetes egyezte-
tésére. A bekapcsolás végrehajtását megelôzôen 
be kell szerezni a hálózati engedélyes hozzájá-
rulását is. A hálózati engedélyesek mûködési 
területein elôfordulhatnak eltérések, ezért java-
solt az elôzetes tájékozódás.

  Az igények és a 
   követelmények csapdájában
Ahhoz, hogy a villamos szakemberek megélhe-
tésükhöz, tevékenységükhöz, önképzésükhöz, 
vállalkozásaik fejlesztéséhez elegendô pénzt 
keressenek, versenyképesnek kell lenniük. Ez 
az igyekezet esetenként a mindenáron megfe-
lelni akarással párosul, amely az alábbiakban 
bemutatott helyzeteket eredményezheti. 

Elôfordul, hogy új bekapcsolás esetén a 
rendszerleírás, vagy az épületvillamossági 
dokumentáció nem tartalmazza a hálózatra 
csatlakoztatás részleteit, és erre vonatkozóan 
– az arra jogosult tervezô által – külön doku-
mentáció/terv el sem készül.

Az ilyen esetekben legtöbbször a regisztrált 
villanyszerelô – olyan felelôsséget vállal magá-
ra, amely egyébként nem lenne az övé –, 
kitalál egy szerinte minden elôírást és minden 

követelményt kielégítô mûszaki tartalmat. 
Ugyanakkor ennek a mûszaki tartalomnak a 
meghatározását a megrendelô már a tervezô 
részére, az építmény terveztetése során kifizet-
te, kivéve, ha a tervezôvel ettôl eltérôen álla-
podtak meg, amelynek eredményeként erre a 
feladatra külön – arra jogosult szakági tervezô 
bevonásával – kell elkészíteni a villamos doku-
mentációt/tervet. A „kitalált” mûszaki tartalom 
számos esetben a szokásokon alapszik („így 
szoktuk”, „így mondták”, „mindig így csináljuk”, 
„így veszik át”).

A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 1. 
számú mellékletének (VMBSZ) tartalmát a 
27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 4. mellékle-
tében közzétett 1. számú melléklet váltotta fel. 
E melléklet 1.6 pontja szerint: 
„1.6. A villamos berendezésnek az e rendelet-
ben meghatározott mûszaki biztonsági követel-
ményeknek megfelelô állapotát ellenôrizni kell
a) a berendezés létesítésekor, az elsô üzembe 
 helyezés elôtt (elsô ellenôrzés);
b) rendkívüli eseményt követôen;
c) átalakítás, javítás esetén annak üzembe 
 helyezése elôtt és
d) idôszakosan, az e berendezés fajtájára 
 a jogszabályokban elôírt gyakorisággal.”
A 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 25. 
§-ában meghatározott villamos biztonságtech-
nikai felülvizsgálatot arra jogosult, érvényes 
szaktanfolyami végzettséggel rendelkezô sze-
mély végezheti.

A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat 
elvégzése – egy adott villanyszerelô, vagy re- 
gisztrált villanyszerelô által létesített, bôvített, 
átalakított, vagy felújított villamos berendezés 
esetén – eltérô megállapodás hiányában – a 
munka/a vállalás része. Az a kivitelezô, akinek 
nincs a felülvizsgálatok (ÉV, EBF) elvégzésé-
hez szükséges jogosultsága, az megbízhat pél-
dául egy alvállalkozót, aki elvégzi az említett 
ellenôrzést és dokumentálja a villamos beren-
dezés szabványosságát, megfelelôségét, biz-
tonságosságát. A felülvizsgálatot végzô sze-
mélynek a berendezés megfelelôségét minô-
sítô irat kiállításával kell igazolnia, melyet át kell 
adnia a megbízónak/tulajdonosnak/üzemel-
tetônek és az átadás tényét hitelt érdemlôen 
kell tudni igazolnia.

A hálózati engedélyesek a mûszaki tartalmat 
nem ellenôrzik, hiszen azt a folyamat során 
már ellenôrzi az azzal megbízott és arra jogo-
sult személy. Ugyanakkor, ha a hálózati enge-
délyes megbízottjai, a hálózatracsatlakoztatás-
sal együtt járó munkavégzés során – anélkül, 
hogy keresnék, vagy kutatnák – olyan rendelle-
nességet tapasztalnak, amelyet nem lehet nem 
látni, akkor azzal kapcsolatban is jogosultak 
észrevételt tenni. Amennyiben az érzékelt 
rendellenesség jogszabályi elôírás megszegésé-
re, vagy a mûszaki biztonsági követelmények 
teljesítésének hiányára utal, akkor a hiba kijaví-
tásáig, illetôleg az érzékelt rendellenesség meg-



szüntetéséig a hálózati engedélyes a hálózat-
racsatlakoztatást, vagy a többletigény kielégí-
tését megtagadhatja.

  Többletigények, HMKE
Elôfordul, hogy a többletigények kielégítésére 
irányuló vizsgálat, vagy a HMKE hálózatra-
csatlakoztatásának feltételeire irányuló vizsgá-
lat nem történik meg teljeskörûen. Ilyen 
helyzet áll elô például akkor, amikor egy csa-
ládi ház tetejére létesítendô HMKE nem 
kerül – arra jogosult tervezô által – megterve-
zésre, vagy úgy kerül megtervezésre, hogy a 
tervezô még csak nem is járt a helyszínen, 
vagy úgy készül el a villamos dokumentáció/
terv, hogy nem tartalmazza teljeskörûen a 
megvalósítás részleteit. Az ilyen esetekben – 
legtöbbször – nem ismert a meglévô felhasz-
nálói vezetékhálózat mûszaki és biztonsági 
szintje, és a szükséges és elégséges mûszaki 
tartalom biztosításához hiányoznak a tervbôl 
a mûszaki megoldások.
•	 Kimarad	a	földelô	létesítésére,	
 javítására vonatkozó mûszaki tartalom.
•	Rendszerint	elmarad	a	szigeteléskoordi-

 náció, tranziens túlfeszültségvédelem, 
 koordinált túlfeszültségvédelem követel-
 ményeinek vizsgálata és a szükséges 
 mûszaki tartalom teljesítése.
•	Az	áramütés	elleni	védelem	hiányosságai,	
 a felhasználói vezetékhálózatok hibái nem 
 kerülnek feltárásra és ezáltal a hibák 
 kijavítása is elmarad.

Megtörténik a hálózatra csatlakoztatás, 
többletigény kielégítése, HMKE üzembe 
helyezése. A megrendelô ügyfél fizet és elé-
gedett. A tervezô és a kivitelezô boldog, a 
mûszaki tartalom hiányos, jogszabályi elôírá-
sok, mûszaki biztonsági követelmények sérül-
nek. A szakszerûtlen tervezés és kivitelezés 
hibái leginkább egy-egy tûzeset, vagy áramü-
téssel járó villamos baleset bekövetkezésekor 
kerülnek csak elôtérbe.

A szakértôk bevonásával végzett vizsgála-
tok során felmerülô kérdések és a valóságtól 
eltérô állapotot alátámasztó dokumentumok 
alapján, esetenként nagy árat kell fizetni, 
amelyek kártérítési igényekben, vagy akár 
életjáradékokban kerülhetnek számszerûsí-
tésre.

Az említetteken kívül meg kell említeni, hogy 
a tervezô, kivitelezô, felülvizsgáló is felelôs-
séggel tartozik, ha nem szakszerûen végzi a 
munkáját. Ha ezek miatt baleset, káreset 
következik be, a felelôs személyt „foglalkozás 
körében elkövetett veszélyeztetés” címen 
vonhatják felelôsségre a 2012. évi C. tör-
vény, a Büntetô Törvénykönyv (BTK) 165. 
§-a alapján.

Minden épületnek alapvetô eleme az erôs-
áramú csatlakozás, a fogyasztásmérés, a fel-
használói vezetékhálózat és azok biztonságos 
kialakítása. Tehát van és lesz megrendelés a 
piacon. Azért, hogy a „megrendelônek min-
denáron villanya lehessen”, a szakembernek 
nem szükséges jogszabályi elôírásokat szegnie 
és a vonatkozó mûszaki biztonsági követel-
ményeket sem kell enyhítenie. Az említettek 
azt is jelentik, hogy nem kell „szégyenlôsnek 
lenni”. Meg kell mondani – írásban – elôre, 
hogy mik a szabályok és azt, hogy mi, meny-
nyibe fog kerülni. Vannak olyan vállalkozási 
formák, amelyek esetében a szakmagyakorlók 
el tudják mondani, hogy hány millióba kerül 
például a tetôfedés, az ablakcsere, vagy 
éppen a hôszigetelés. Az említettekbôl java-
solt levonni a tanulságokat és a villamos 
szakmát gyakorlók megbecsülését javasolt a 
megfelelô szintre emelni. Ezt célszerûen a 
vonatkozó elôírások és követelmények betar-
tásával javasolt elkezdeni.

Más szavakkal kifejezve azt tudom monda-
ni, hogy a villamos szakemberek megbecsülé-
sét, Ôk maguk tudják kivívni, és ha Ôk ezt 
nem teszik meg, akkor ezt rajtuk kívül senki 
más nem fogja megtenni.

Amennyiben a felelôsen és tisztességesen 
eljáró szakembert – barkácsolók, szabály-
szegôk – hátrányos helyzetbe hozzák a pia-
con, akkor annak javasolt hangot adni. 
Ugyanis, ha mindig azt tesszük, amit eddig 
tettünk, akkor ugyanazt kapjuk, amit eddig 
kaptunk.

A regisztrált villanyszerelôk számára az 
említettek azért lehetnek lényegesek, mert a 
regisztrációjuk alkalmával elfogadják az Etikai 
kódexben meghatározottakat. Amennyiben a 
regisztrált villanyszerelô jogszabályi elôírást, 
szabványi követelményt szeg meg, az eset 
körülményeitôl függôen egy évre kizárható, 
tevékenysége új vizsgához köthetô, vagy akár 
véglegesen is kizárásra kerülhet a regisztrált 
villanyszerelô rendszerbôl.

A fentieket összefoglalva javasolt figyelem-
be venni, hogy
•	nem kell minden munkát elvállalni,
•	 csak azt a munkát kell elvállalni, amelyet 
 a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági 
 elôírásoknak, mûszaki biztonsági követel-
 ményeknek megfelelôen, a megrendelô 
 megelégedésére úgy tud a villamos szak-
 ember elvégezni, hogy közben megtalálja 
 a saját maga számításait is.                    

szakmakörnyezet     
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A felhasználói igények és a követelmények csapdájában
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6. kép 
Leromlott 

mûszaki állapot – 
új mérôhely
kialakítása 

javasolt. 
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A francia EDF energetikai konszern 
„Grand Carénage" nevû fenntartási és 
befektetési programja évente 4 milliárd 
eurót szán a meglévô atomerômûvi blok-
kok üzemidejének meghosszabbítására, 
ugyanakkor a koronavírus-járvány lecsen-
gése után az új atomerômûvi blokkok épí-
tését is támogatná. Idén januárban a fran-
cia környezetvédelmi minisztérium nyilvá-
nos konzultációba kezdett az energiaátme-
net kezelésére, a 2019-2028-as idôszakra 
vonatkozó átdolgozott stratégiai dokumen-
tumot, az ún. programmation pluriannuel-
le de l'énergie-t illetôen. 

„Az új atomerômûvi blokkok építésére 
irányuló program 2021-tôl kezdôdôen ha- 
tékony eszköz lehetne a gazdasági és szoci-
ális fellendülés eléréséhez” – írta a francia 
Nukleáris Energia Társaság, hozzátéve, 
hogy ennek részeként az atomipar „készen 
áll arra, hogy mozgósítsa az erôforrásait”. 
Legalább három pár EPR típusú atom-
erômûvi blokk megépítése lehetôvé tenné 
a jelenlegi francia flotta 15 százalékának a 
megújítását.

  Elônyös befektetés 
  atomerômûvet építeni 
A Deloitte nemrégiben megjelent elemzése 

 író: Hárfás Zsolt 
        energetikai mérnök, okleveles gépészmérnök

 energetika

Franciaországban jelenleg 57 atomerômûvi blokk termel éjjel-nappal, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energiával látva el az ország 
lakosságának több mint háromnegyedét, valamint több mint 250 ipari 

energiafogyasztót 530 telephelyen. Azzal, hogy „stabil villamos energiát 
kínál megfizethetô áron", az atomenergia hozzájárul a francia ipar 

versenyképességéhez és a lakosság kiszámítható áron történô, stabil 
energiaellátásához.

Franciaországban
blokk épülhet 
Hat új atomerômûvi 
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