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2. Rendelkezı hivatkozások
3. Szakkifejezések, fogalom-meghatározások, jelölések 

és rövidítések
4. A szakkifejezések magyarázata
5. Kockázatelemzés
6. Az építmény kockázati összetevıinek 

meghatározása
7. A szolgáltatás kockázati összetevıinek 

meghatározása



Kockázatelemzés

A védelem 
szükségessége

R1, R2 és R3

esetén

A védendı építmény azonosítása

A veszteségek fajtáinak azonosítása 

RT és RX
meghatározása

R = Σ RX számítása

Nem

Igen

R > Σ RT

Védıintézkedésre van szükség 

Az adott 
veszteséggel 
szemben védett 



A védendı objektum körülhatárolása

A lényeges veszteségtípusok azonosítása

A veszteségtípusoknak megfelelı
kockázati tényezık azonosítása és 

kiszámítása

Az objektum 
villámvédelme 

megfelelı

Van 
villámvédelem

?

Megfelelı villámvédelem létesítése Megfelelı belsı villámvédelem 
létesítése

Újraszámítás
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A 
kockázatelemzés 

folyamata
veszteség-fajtánként

RB > RT

?

Van belsı
villámvédelem

?

R > RT
?

Más védelmi 
intézkedés létesítése



Gazdasági szempontból szükséges villámvédelem

A védendı objektum jellemzıinek meghatározása

Megfelelı védelemre van szükség

Nincs teendı

Nem

Igen

Nem

Igen

Van 
veszélyeztetett 

gazdasági érték? 
L4

R4, CL, CRLés CPM meghatározása

CPM + CRL > CL



A kockázat meghatározása

R1: emberi élet elvesztésének kockázata

R2: szolgáltatás kiesésének kockázata

R3: kulturális örökség elvesztésének kockázata

R4: gazdasági érték elvesztésének kockázata



A kockázat összetevıi

Emberi élet elvesztésének kockázata:

Építményhez tartozó kockázati összetevık felépítése

R1 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ

RA:  Épület körüli veszély érintési vagy lépésfeszültség miatt
RB:  Épületben kisülés miatti tőz és robbanásveszély
RC:  Belsı rendszerek meghibásodása a LEMP miatt
RM:  Belsı rendszerek meghibásodása a LEMP miatt
RU:  Épületen belüli érintési vagy lépésfeszültség
RV:  Bevezetett villámáram által okozott fizikai kár
RW: Bevezetett indukált feszültség által okozott fizikai kár
RZ :  Bevezetett indukált feszültség által okozott fizikai kár

S1
S1 
S1
S2
S3
S3
S3
S4



A kockázat összetevıi

Szolgáltatás kiesésének kockázata:

Építményhez tartozó kockázati összetevık felépítése

R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ

RB:  Épületben kisülés miatti tőz és robbanásveszély
RC:  Belsı rendszerek meghibásodása a LEMP miatt
RM:  Belsı rendszerek meghibásodása a LEMP miatt
RV:  Bevezetett villámáram által okozott fizikai kár
RW: Bevezetett indukált feszültség által okozott fizikai kár
RZ :  Bevezetett indukált feszültség által okozott fizikai kár

S1 
S1
S2
S3
S3
S4



A kockázat összetevıi

Kulturális örökség elvesztésének kockázata:

Építményhez tartozó kockázati összetevık felépítése

R3 =  RB + RV

RB:  Épületben kisülés miatti tőz és robbanásveszély

RV:  Bevezetett villámáram által okozott fizikai kár

S1

S3



A kockázat összetevıi

Gazdasági érték elvesztésének kockázata:

Építményhez tartozó kockázati összetevık felépítése

R4 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ

RA:  Épület körüli veszély érintési vagy lépésfeszültség miatt
RB:  Épületben kisülés miatti tőz és robbanásveszély
RC:  Belsı rendszerek meghibásodása a LEMP miatt
RM:  Belsı rendszerek meghibásodása a LEMP miatt
RU:  Épületen belüli érintési vagy lépésfeszültség
RV:  Bevezetett villámáram által okozott fizikai kár
RW: Bevezetett indukált feszültség által okozott fizikai kár
RZ :  Bevezetett indukált feszültség által okozott fizikai kár

S1
S1 
S1
S2
S3
S3
S3
S4



A kockázat összetevıi

R = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ

R =          RD +                  RI

RD:  Építményt érı villámcsapás (S1) kockázata 

RI:  Az építményre hatással lévı, de nem abba csapó
villámcsapás (források: S2, S3 és S4) kockázata. 



A kockázat összetevıi

R = RA + RU + RB + RV + RC + RM + RW + RZ

R =      RS +     RF + RO

RS:  Élılények sérülésének (D1) kockázata

RF:  Fizikai kár (D2) kockázata

RO:  Belsı rendszerek meghibásodásának (D3) kockázata



Az építményben fellépı kockázat minden egyes 
kár- és veszteségfajta esetén

RO–RORO 

D3
Belsı rendszerek 
meghibásodása

RFRFRFRF
D2

Fizikai kár

RS ––RS

D1
Élılények 
sérülése

L4
Gazdasági 

érték 
elvesztése

L3
Kulturális 
örökség 

elvesztése

L2
Szolgáltatás 

kiesése

L1
Emberi 

élet 
elvesztése

Veszteség

Kár



A kockázat meghatározása

RX = NX × PX × LX

RX Kockázati összetevı

NX Veszélyes események évenkénti száma (A melléklet)

PX Építményt érı kár valószínősége (B melléklet)

LX   A kár következtében létrejött veszteség (C melléklet)



Példa:
Az RA kockázati összetevı meghatározása

RA = ND × PA × LA

RA : 

Az élılényeknek az építményen kívül a 3 m-ig terjedı
zónákban az érintési és lépésfeszültségbıl származó
sérüléséhez tartozó összetevı



Példa:
Az RA kockázati összetevı meghatározása

RA = ND × PA × LA

ND Veszélyes események évenkénti száma

ND = Ng × Ad/b × Cd/b × 10-6

2Hegytetın vagy kiemelkedésen magában álló objektum

1Magában álló objektum: nincs más objektum a közelben

0,5Az objektum legfeljebb azonos magasságú objektumokkal vagy 
fákkal van körülvéve

0,25Az objektum nagyobb objektumokkal vagy fákkal van körülvéve

CdAz építmény környezethez viszonyított elhelyezkedése



Példa:
Az RA kockázati összetevı meghatározása

RA = ND × PA × LA

PA: Az építményt érı villámcsapás következtében az érintési és a 
lépésfeszültség 

miatti áramütés valószínőségének értéke 

10-1Figyelmeztetı jelölések

10-2A talaj hatásos egyenpotenciálra hozása

10-2A hozzáférhetı levezetık villamos elszigetelése 
(pl.: legalább 3 mm vastag térhálós polietilénnel)

1Nincs védıintézkedés

PAVédıintézkedés



Példa:
Az RA kockázati összetevı meghatározása

RA = ND × PA × LA

LA : Az emberi élet elvesztésébıl adódó veszteség

LA = ra × Lt

Lt: az érintési és lépésfeszültség miatti veszteség. Épületen kívül: 10-4; 
belül 10-2

ra: a talajtól függı tényezı. föld, beton: 10-2; 

márvány, kerámia: 10-3;

kavics, szınyegpadló: 10-4

aszfalt, linóleum, fa: 10-5.



Az RT elviselhetı kockázat jellemzı értékei

10-3Kulturális örökség elvesztése

10-3Szolgáltatás elvesztése

10-5Emberi élet elvesztése vagy 
tartós egészségkárosodás

RT (1/év)A veszteség fajtája



R ≤ RT

A kockázatelemzés célja



Köszönjük a figyelmet!


