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MSZ EN 62305 szabvány 1. és 2. kiadás 
kronológiája 

Villámvédelem 2 

Szabvány IEC         
1. Edition 

EN            
1. Edition 

MSZ        
1. Edition 

angolul 

MSZ        
1. Edition 

magyarul 

IEC         
2. Edition 

EN          
2. Edition 

MSZ        
2. Edition 

angolul 

62 305-1 2005-06 2006-02 2006-10 2009-06 2010-12 2011-02 2011-09 

62 305-2 2005-06 2006-02 2006-10 2009-06 2010-12 2012-03 2012-08 

62 305-3 2005-06 2006-02 2006-10 2009-11* 2010-12 2011-03 2011-09 

62 305-4 2005-06 2006-02 2006-10 2009-
12** 

2010-12 2011-02 2011-09 

*Tartalmazza az EN 62305-3:2006/A11:2009 módosítását. 

** Tartalmazza az 2007. januárban közzétett EN 62305-4:2006/corr. November 2006 helyesbítést. 
 

• A  2006-ban kiadott 1. kiadás érvényessége 2014.01.13-án lejárt. 

 

• IEC 62305 3-ik kiadás: várható megjelenés 2016-12 

Összefüggés az MSZ EN 62305:2011 
különböző lapjai között 

Villám-
veszélyeztetés 

Kockázat MSZ EN 62305-2 

Védelmi 
intézkedések MSZ EN 62305-4 MSZ EN 62305-3 

MSZ EN 62305-1 

Villámvédelmi 
rendszer 

(Lightning 
Protection System) 

Villámvédelem 
(Lightning 

Protection) 

Védelmi 
intézkedések a 
villám 
elektromágneses 
villámimpulzusa 
ellen LEMP 
(Surge 
Protection 
Measures) 

LP 

LPS SPM 
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http://www.mmkelektrotechnika.hu/tagozat.htm
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Változások - az MSZ EN 62305-1:2011 
szabvány 

Villámvédelem 4 

Villámvédelem alatt minden intézkedés összességét értjük melyek 
a villám- és túlfeszültségvédelmet szolgálják. Csak a teljeskörű 
villámvédelem (LP), amely külső villámvédelemből (LPS) és LEMP 
elleni védelmi intézkedésekből (SPM) áll, tud hatékony védelmet 
nyújtani, az összehangolt védelmi rendszer révén. 

 

3.51 az elektromágneses villámimpulzus LEMP elleni védelmi 
rendszer,  SPM [en: surge protection measures]  (korábban: 
LPMS – LEMP protection measures system) 
Intézkedések a villamos és elektronikus rendszerek LEMP 
következtében történő kiesése kockázatának csökkentésére. 

 MEGJEGYZÉS: Ezen védelmi intézkedések részei a teljes LP 
 villámvédelemnek. 

 

Változások - az MSZ EN 62305-1:2011 
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1.  Az építményhez csatlakozó vezetékek védelme kikerül a 
szabvány hatálya alól. 

 
2.  Szigetelő interfészek kerülnek bevezetésre, mint védelmi 

intézkedések a villamos és elektronikus rendszerek kiesése 
valószínűségének csökkentésére. 

 
3.  Negatív rövid idejű első kisülés, mint új villámparaméter 

megadása számítási célokra. 
 
4.  Erősáramú és telekommunikációs vezetékekre a villámcsapás 

következtében várható lökőáramok nagysága pontosabban 
meghatározásra került. 

Változások - az MSZ EN 62305-1:2011 

Villámvédelem 6 

1.  Az építményhez csatlakozó vezetékek védelme kikerül a 
szabvány hatálya alól. 

 
2.  Szigetelő interfészek kerülnek bevezetésre, mint védelmi 

intézkedések a villamos és elektronikus rendszerek kiesése 
valószínűségének csökkentésére. 

 
3.  Negatív rövid idejű első kisülés, mint új villámparaméter 

megadása számítási célokra. 
 
4.  Erősáramú és telekommunikációs vezetékekre a villámcsapás 

következtében várható lökőáramok nagysága pontosabban 
meghatározásra került. 
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Szigetelő interfészek 

Villámvédelem 7 

Szakkifejezések és fogalommeghatározások 

 

3.56 Szigetelő interfészek 

Olyan készülékek, amelyek képesek csökkenteni a vezetett 
lökőhullámokat a csatlakozóvezetékek LPZ-be történő belépési 
pontján.  

1. MEGJEGYZÉS: Ilyenek lehetnek leválasztó transzformátorok 
földelt árnyékolással a tekercselések között, optikai kábelek 
fémes komponensek nélkül, optocsatolók.  

2. MEGJEGYZÉS:  Ezen készülékek lökőfeszültség-állósága vagy 
önmagában elegendő ezen alkalmazáshoz vagy SPD segítségével 
biztosítható. 

Változások - az MSZ EN 62305-1:2011 
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1.  Az építményhez csatlakozó vezetékek védelme kikerül a 
szabvány hatálya alól. 

 
2.  Szigetelő interfészek kerülnek bevezetésre, mint védelmi 

intézkedések a villamos és elektronikus rendszerek kiesése 
valószínűségének csökkentésére. 

 
3.  Negatív rövid idejű első kisülés, mint új villámparaméter 

megadása számítási célokra. 
 
4.  Erősáramú és telekommunikációs vezetékekre a villámcsapás 

következtében várható lökőáramok nagysága pontosabban 
meghatározásra került. 

Negatív rövid idejű első kisülés 

Villámvédelem 9 

Villámparaméter Jelölés Egység I II III IV

Áramcsúcs I kA 200 150

Átlagos meredekség di/dt kA/µs 20 15

Időparaméterek  1/ 2 µs/µs

Villámparaméter Jelölés Egység I II III IV

Áramcsúcs I kA 100 75

Átlagos meredekség di/dt kA/µs 100 75

Időparaméterek  1/ 2 µs/µs

LPL

10/350

1/200

Pozitív rövid idejű első kisülés

Negatív rövid idejű első kisülés

100

10

50

LPL

50

Negatív rövid idejű első kisülés, mint a belső rendszerek elektromágneses  
zavarforrása : 
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Változások - az MSZ EN 62305-1:2011 

Villámvédelem 10 

1.  Az építményhez csatlakozó vezetékek védelme kikerül a 
szabvány hatálya alól. 

 
2.  Szigetelő interfészek kerülnek bevezetésre, mint védelmi 

intézkedések a villamos és elektronikus rendszerek kiesése 
valószínűségének csökkentésére. 

 
3.  Negatív rövid idejű első kisülés, mint új villámparaméter 

megadása számítási célokra. 
 
4.  Erősáramú és telekommunikációs vezetékekre a villámcsapás 

következtében várható lökőáramok nagysága pontosabban 
meghatározásra került. 

Várható lökőáramok erősáramú csatlakozó 
vezetékeknél 

Villámvédelem 11 

LPL szint S1 kárforrás S2 kárforrás1 S3 kárforrás S4 kárforrás 

  A vizsgált építményt érő közvetlen 

villámcsapás 

Az építmény 

környezetét érő 

villámcsapás 

Közvetlen 

villámcsapás az 

építménybe 

bevezető 

csatlakozó 

vezetékbe 

Az építménybe 

bevezető 

csatlakozó 

vezeték 

környezetét érő 

villámcsapás 

  Villám-részáram 

(10/350 μs) 

1. típusú SPD 

Iimp [kA] 

Indukált 

lökőáram2 (8/20 

μs) 

2. típusú SPD In 

[kA] 

Hullámalak 8/20 

μs 

2. típusú SPD In 

[kA] 

Hullámalak:  

10/350 μs 

1. típusú SPD 

Iimp [kA] 

Hullámalak 8/20 

μs 

2. típusú SPD In 

[kA] 

I Az MSZ EN 

62305-1 E 

függeléke 

alapján. 

Legkisebb 

megengedett 

érték az MSZ HD 

60364-5-534 

alapján. 

10 0,2 10 5 

II 7,5 0,15 7,5 3,75 

III/IV 5 0,1 5 2,5 

1 A várható lökőáramok nagyságát az indukciós hurok kialakítása és a hurok távolsága az indukáló áramúttól határozza meg. Az ebben a táblázatban megadott értékek 

rövidre zárt és árnyékolatlan vezetőhurkokra vonatkozik nagy kiterjedésű építményekben, ahol az indukciós hurok felülete 50 m2 nagyságrendbe esik. (Szélesség 5 m, 1 

m távolságra az építmény külső falától, térbeli árnyékolás nélkül vagy olyan LPS esetén, ahol kc=0,5). A vezetőhurkok vagy az építmény más tulajdonságai esetén az 

értékeket meg kell szorozni a kS1, kS2, kS3 tényezőkkel (az MSZ EN 62305-2 szabvány alapján). 

2 A hurkok induktivitása és ellenállása befolyásolja az indukált lökőáram hullámalakját. Ha a hurok ellenállása elhanyagolhatóan kicsi, akkor 10/350 μs hullámalakot kell 

figyelembe venni. Ebben az esetben feszültségre kapcsoló típusú (szikraköz alapú SPD-t) kell az indukciós hurokban telepíteni. 

Változások az MSZ EN 62305-2:2012 
szabványban 

Villámvédelem 12 

1.  Építményhez csatlakozó vezetékek kockázatelemzése kikerült az 
alkalmazási területek közül. 

2. Élőlények sérülésének figyelembe vétele villamos áramütés következtében 
az építmény belsejében (RA kockázati összetevő definíciója, S1 kárforrás). 

3.  A pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésénél a tolerálható kockázat 
értéke 10-3 értékről 10-4-re csökkent. 

4.  Az építmény környezetében lévő építmények és a környezet károsodására 
új kiegészítő veszteség került meghatározásra. 

5.  Módosított összefüggések az alábbiak számítására: 

• Az építmény környezetét érő villámcsapás gyűjtőterülete, 

• Csatlakozóvezeték ill. annak környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete, 

• Károsodás valószínűségének (Px) meghatározása építmény esetén, 

• Veszteség számítása az építmény övezeteiben, 

• Veszteségi tényezők robbanásveszélyes létesítmények esetében, 

• Veszteség költsége. 

6.  Táblázatok a veszteség értékének fajlagos értékeire. 

7.  Készülékek lökőfeszültség-állósági osztályai kiterjesztésre kerültek 
egészen 1 kV-ig. 



2014.09.30. 

5 

Változások az MSZ EN 62305-2:2012 
szabványban 
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1.  Építményhez csatlakozó vezetékek kockázatelemzése kikerült az 
alkalmazási területek közül. 

2. Élőlények sérülésének figyelembe vétele villamos áramütés következtében 
az építmény belsejében (RA kockázati összetevő definíciója, S1 kárforrás). 

3.  A pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésénél a tolerálható kockázat 
értéke 10-3 értékről 10-4-re csökkent. 

4.  Az építmény környezetében lévő építmények és a környezet károsodására 
új kiegészítő veszteség került meghatározásra. 

5.  Módosított összefüggések az alábbiak számítására: 

• Az építmény környezetét érő villámcsapás gyűjtőterülete, 

• Csatlakozóvezeték ill. annak környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete, 

• Károsodás valószínűségének (Px) meghatározása építmény esetén, 

• Veszteség számítása az építmény övezeteiben, 

• Veszteségi tényezők robbanásveszélyes létesítmények esetében, 

• Veszteség költsége. 

6.  Táblázatok a veszteség értékének fajlagos értékeire. 

7.  Készülékek lökőfeszültség-állósági osztályai kiterjesztésre kerültek 
egészen 1 kV-ig. 

Emberi élet elvesztése, Kiegészítő veszteség 
számítása 

Villámvédelem 14 

 Abban az esetben, ha a villámcsapás következtében az épít 
mény károsodása szomszédos építményekre vagy a környe- 
zetre is kiterjedhet (pl. kémiai anyagok kiszabadulása vagy  
radioaktív sugárzás), akkor a teljes veszteség meghatározá- 
sakor (LBT és LVT) kiegészítő veszteségeket (LBE és LVE) is figyelembe kell 
venni: 

LBT = LB + LBE 

 

LVT = LV + LVE 

 

LBE = LVE = LFE • te/8 760 

 

 LFE   Személyek számának átlagos százalékos értéke, akik a fizikai 
károsodás következtében az építményen kívül megsérülhetnek; 

te    az az idő, ameddig a személyek a veszélyes helyen az építményen 
kívül tartózkodhatnak. 

 

3. megjegyzés:  Ha a te értéke ismeretlen, akkor a te/8760 = 1 –et kell 
felvenni. LFE értékét meg kell határozni, vagy a LFE értékének a hatóságok ide 
vonatkozó dokumentumain kell alapulnia. 

MSZ EN 62305-2:2012 

RC 

RA 

RB 

RV 

RM 

RU 

RW 

RZ 

S3 S1 

Változások az MSZ EN 62305-2:2012 
szabványban 

Villámvédelem 15 

1.  Építményhez csatlakozó vezetékek kockázatelemzése kikerült az 
alkalmazási területek közül. 

2. Élőlények sérülésének figyelembe vétele villamos áramütés következtében 
az építmény belsejében (RA kockázati összetevő definíciója, S1 kárforrás). 

3.  A pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésénél a tolerálható kockázat 
értéke 10-3 értékről 10-4-re csökkent. 

4.  Az építmény környezetében lévő építmények és a környezet károsodására 
új kiegészítő veszteség került meghatározásra. 

5.  Módosított összefüggések az alábbiak számítására: 

• Az építmény környezetét érő villámcsapás gyűjtőterülete, 

• Csatlakozóvezeték ill. annak környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete, 

• Károsodás valószínűségének (Px) meghatározása építmény esetén, 

• Veszteség számítása az építmény övezeteiben, 

• Veszteségi tényezők robbanásveszélyes létesítmények esetében, 

• Veszteség költsége. 

6.  Táblázatok a veszteség értékének fajlagos értékeire. 

7.  Készülékek lökőfeszültség-állósági osztályai kiterjesztésre kerültek 
egészen 1 kV-ig. 
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Az építmény környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete 

Villámvédelem 16 

NM = NG • AM • 10-6 
 

Az AM gyűjtőterület az építmény külső kontúrjától  
500 m-re terjed ki: 

AM = 2 • 500 • (L + W) +  • 500² 

Példa: Épület 50 • 50 • 20 m 

 

 

 

 

S2 

RC 

RA 

RB 

AM = 885.000 m² 

3H 500 
m 

RV 

RW 

RZ 

RM 

RU 

AM = 248.850 m² 

3H 250 
m 

Változások az MSZ EN 62305-2:2012 
szabványban 

Villámvédelem 17 

1.  Építményhez csatlakozó vezetékek kockázatelemzése kikerült az 
alkalmazási területek közül. 

2. Élőlények sérülésének figyelembe vétele villamos áramütés következtében 
az építmény belsejében (RA kockázati összetevő definíciója, S1 kárforrás). 

3.  A pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésénél a tolerálható kockázat 
értéke 10-3 értékről 10-4-re csökkent. 

4.  Az építmény környezetében lévő építmények és a környezet károsodására 
új kiegészítő veszteség került meghatározásra. 

5.  Módosított összefüggések az alábbiak számítására: 

• Az építmény környezetét érő villámcsapás gyűjtőterülete, 

• Csatlakozóvezeték ill. annak környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete, 

• Károsodás valószínűségének (Px) meghatározása építmény esetén, 

• Veszteség számítása az építmény övezeteiben, 

• Veszteségi tényezők robbanásveszélyes létesítmények esetében, 

• Veszteség költsége. 

6.  Táblázatok a veszteség értékének fajlagos értékeire. 

7.  Készülékek lökőfeszültség-állósági osztályai kiterjesztésre kerültek 
egészen 1 kV-ig. 

Csatlakozóvezetéket érő villámcsapás 
gyűjtőterülete 

Villámvédelem 18 

NL = NG • AL • Cl • CE • CT • 10-6 

 
Példa:  

 CT transzformátor  
tényező :    Kisfeszültségű   
               erősáramú    
     csatlakozó vezeték 

 CI installációs tényező:  Földkábel 
 Vezetékhossz:   1.000 m 
 CE környezeti tényező:  városi 
 NG villámsűrűség:  3,0 1/km²/év 

   

   
NL = 0,006 1/év 

AL = 40.000 m² 

NL = 0,016 1/év 

Al = 21.019 m² 

40m 

RC 

RA 

RB 

RV 

RW 

RZ 

RM 

RU 

S3 
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Csatlakozóvezeték környezetét érő 
villámcsapás gyűjtőterülete 

Villámvédelem 19 

NI = NG • AI • Cl • CE • CT • 10-6 

 

 Példa:  

 CT transzformátor tényező :  Kisfeszültségű  
   erősáramú csatlakozó vezeték 

 CI installációs tényező:  Földkábel 

 Vezetékhossz:   1.000 m 

 CE környezeti tényező:  városi 

 NG villámsűrűség:  3,0 1/km²/év 

 

   

   

NI = 0,6 1/év 

AL = 4.000.000 m² 

Ni = 0,17 1/év 

Ai = 559.017 m² 

S4 

RC 

RA 

RB 

RV 

RW 

RZ 

RM 

RU 

Változások az MSZ EN 62305-2:2012 
szabványban 

Villámvédelem 20 

1.  Építményhez csatlakozó vezetékek kockázatelemzése kikerült az 
alkalmazási területek közül. 

2. Élőlények sérülésének figyelembe vétele villamos áramütés következtében 
az építmény belsejében (RA kockázati összetevő definíciója, S1 kárforrás). 

3.  A pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésénél a tolerálható kockázat 
értéke 10-3 értékről 10-4-re csökkent. 

4.  Az építmény környezetében lévő építmények és a környezet károsodására 
új kiegészítő veszteség került meghatározásra. 

5.  Módosított összefüggések az alábbiak számítására: 

• Az építmény környezetét érő villámcsapás gyűjtőterülete, 

• Csatlakozóvezeték ill. annak környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete, 

• Károsodás valószínűségének (Px) meghatározása építmény esetén, 

• Veszteség számítása az építmény övezeteiben, 

• Veszteségi tényezők robbanásveszélyes létesítmények esetében, 

• Veszteség költsége. 

6.  Táblázatok a veszteség értékének fajlagos értékeire. 

7.  Készülékek lökőfeszültség-állósági osztályai kiterjesztésre kerültek 
egészen 1 kV-ig. 

PC károsodás valószínűsége 
Belső rendszerek kiesése (S1) 

Villámvédelem 21 

  PC = PSPD • CLD 

B.4 táblázat – CLD ésCLI tényezők értékei, az árnyékolási, földelési és szigetelési tulajdonságok 
függvényében 

S1 

RC 

RA 

RB 

RV 

RW 

RZ 

RM 

RU 

Külső vezeték típusa Csatlakozás a belépési pontban CLD CLI 

árnyékolatlan szabadvezeték nem definiált 1 1 

árnyékolatlan földkábel nem definiált 1 1 

többszörösen földelt Nulla (PEN) vezető nincs 1 0,2 

árnyékolt földkábel (erősáramú vagy 
telekom. vezeték) 

árnyékolás nincs a berendezés 

potenciálkiegyenlítő sínjével 
összekötve 1 0,3 

árnyékolt szabadvezeték (erősáramú vagy 
telekom. vezeték) 

árnyékolás nincs a berendezés 

potenciálkiegyenlítő sínjével 
összekötve 1 0,3 

árnyékolt földkábel (erősáramú vagy 
telekom. vezeték) 

árnyékolás a berendezés 

potenciálkiegyenlítő sínjével 
összekötve 1 0 

árnyékolt szabadvezeték (erősáramú vagy 
telekom. vezeték) 

árnyékolás a berendezés 

potenciálkiegyenlítő sínjével 
összekötve 1 0 

Villámvédelmi kábel vagy vezetékezés 

villámvédelmi kábelcsatornában fém 
csatornában vagy fémcsőben 

árnyékolás a berendezés 

potenciálkiegyenlítő sínjével 
összekötve 0 0 

Nincs külső vezeték 
Nincs csatlakozó vezeték 
(szigetüzemű rendszer) 0 0 

Bármilyen típus 
Szigetelő interfész az IEC 62305-4 
szerint 0 0 
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Változások az MSZ EN 62305-2:2012 
szabványban 

Villámvédelem 22 

1.  Építményhez csatlakozó vezetékek kockázatelemzése kikerült az 
alkalmazási területek közül. 

2. Élőlények sérülésének figyelembe vétele villamos áramütés következtében 
az építmény belsejében (RA kockázati összetevő definíciója, S1 kárforrás). 

3.  A pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésénél a tolerálható kockázat 
értéke 10-3 értékről 10-4-re csökkent. 

4.  Az építmény környezetében lévő építmények és a környezet károsodására 
új kiegészítő veszteség került meghatározásra. 

5.  Módosított összefüggések az alábbiak számítására: 

• Az építmény környezetét érő villámcsapás gyűjtőterülete, 

• Csatlakozóvezeték ill. annak környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete, 

• Károsodás valószínűségének (Px) meghatározása építmény esetén, 

• Veszteség számítása az építmény övezeteiben, 

• Veszteségi tényezők robbanásveszélyes létesítmények esetében, 

• Veszteség költsége. 

6.  Táblázatok a veszteség értékének fajlagos értékeire. 

7.  Készülékek lökőfeszültség-állósági osztályai kiterjesztésre kerültek 
egészen 1 kV-ig. 

Emberi élet elvesztése (L1) 

Villámvédelem 23 

LA = ra • Lt 

LU = ru • Lt 

LB = LV = rp • hz • rf • Lf 

LC = LM = LW = LZ = LO 

MSZ EN 62305-2:2006 

MSZ EN 62305-2:2012 

LA = rt • LT • nz/nt • tz/8760 
LU = rt • LT • nz/nt • tz/8760 
LB = LV = rp • rf • hz • LF • nz/nt • tz/8760 
LC = LM = LW = LZ = LO • nz/nt • tz/8760 

L1 veszteségtípus: Veszteségi érték minden övezetre 

RC 

RA 

RB 

RV 

RM 

RU 

RW 

RZ 

S4 

S3 S1 S2 

Emberi élet elvesztése (L1) 

Villámvédelem 24 

Károsodás 
típusa 

Tipikus 
veszteség Építmény típusa 

D1 
Sérülések LT 10-2 Minden építmény 

D2 
Fizikai 
károk 

LF 

10-1 Robbanásveszélyes építmény 

10-1 Kórházak, szállodák, nyilvános épületek 

5 x 10-2 

Nyilvános szórakozóhely, templomok, 
múzeum 

2 x 10-2 Ipari, kereskedelmi építmény 

10-2 Egyéb 

D3 
Belső 

rendszere
k kiesése 

Lo 

10-1 Robbanásveszélyes építmény 

10-2 

Intenzív osztály, operációs blokk a 
kórházban  

10-3 Kórházak egyéb területei 

D2 

Fizikai 

károk 

LF 

10-1 Robbanásveszélyes építmény 

10-1 

Kórházak, szállodák, nyilvános 

épületek, iskola 

5 x 10-2 

Nyilvános szórakozóhely, 

templomok, múzeum 

2 x 10-2 Ipari, kereskedelmi építmény 

10-2 Egyéb 

Építmény  Lt 

Minden építmény – (személyek az épületen 

belül) 

10-4 

Minden építmény – (személyek az épületen 

kívül) 

10-2 

C1. táblázat – Az Lt, Lf és Lo  
jellemző középértékei 

C2. táblázat – L1: Az Lt, Lf és Lo jellemző középértékei 
 

RC 

RA 

RB 

RV 

RM 

RU 

RW 

RZ 

MSZ EN 62305-2:2006 

MSZ EN 62305-
2:2012 

LA = rt • LT • nz/nt • tz/8760 

LU = rt • LT • nz/nt • tz/8760 

LB = LV = rp • rf • hz • LF • nz/nt • 
tz/8760 

LC = LM = LW = LZ = LO • nz/nt • 
tz/8760 

LA = ra • Lt 

LU = ru • Lt 

LB = LV = rp • hz • rf • 
Lf 

LC = LM = LW = LZ = 
LO 

Építmény  Lf 

Kórházak, szállodák, nyilvános épületek 10-1 

Ipari, kereskedelmi építmény, iskola 5 × 10-2 

Nyilvános szórakozóhely, templomok, múzeum 2 × 10-2 

Egyéb 10-2 

Építmény  Lf 

Kórházak, szállodák, nyilvános épületek 10-1 

Ipari, kereskedelmi építmény, iskola 5 × 10-2 

Nyilvános szórakozóhely, templomok, múzeum 2 × 10-2 

Egyéb 10-2 

S3 S1 
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Változások az MSZ EN 62305-2:2012 
szabványban 

Villámvédelem 25 

1.  Építményhez csatlakozó vezetékek kockázatelemzése kikerült az 
alkalmazási területek közül. 

2. Élőlények sérülésének figyelembe vétele villamos áramütés következtében 
az építmény belsejében (RA kockázati összetevő definíciója, S1 kárforrás). 

3.  A pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésénél a tolerálható kockázat 
értéke 10-3 értékről 10-4-re csökkent. 

4.  Az építmény környezetében lévő építmények és a környezet károsodására 
új kiegészítő veszteség került meghatározásra. 

5.  Módosított összefüggések az alábbiak számítására: 

• Az építmény környezetét érő villámcsapás gyűjtőterülete, 

• Csatlakozóvezeték ill. annak környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete, 

• Károsodás valószínűségének (Px) meghatározása építmény esetén, 

• Veszteség számítása az építmény övezeteiben, 

• Veszteségi tényezők robbanásveszélyes létesítmények esetében, 

• Veszteség költsége. 

6.  Táblázatok a veszteség értékének fajlagos értékeire. 

7.  Készülékek lökőfeszültség-állósági osztályai kiterjesztésre kerültek 
egészen 1 kV-ig. 

Emberi élet elvesztése (L1) 

Villámvédelem 26 

Kockázat A kockázat 

kiterjedése 

rf 

Robbanás 

Zóna 0, 20 ill. 

szilárd 
robbanóanyago

k 

1 

Zóna 1, 21 10-1 

Zóna 2, 22 10-3 

Tűz 

Nagy 10-1 

Közepes 10-2 

Kicsi 10-3 

Robbanás vagy tűz Nincs 0 

  C4. táblázat – rf csökkentő 
tényező  

C5. táblázat – rf csökkentő 

tényező  

RC 

RA 

RB 

RV 

RM 

RU 

RW 

RZ 

S3 S1 MSZ EN 62305-2:2006 

MSZ EN 62305-2:2012 

LA = rt • LT • nz/nt • tz/8760 

LU = rt • LT • nz/nt • tz/8760 

LB = LV = rp • rf • hz • LF • nz/nt • 
tz/8760 

LC = LM = LW = LZ = LO • nz/nt • tz/8760 

LA = ra • Lt 

LU = ru • Lt 

LB = LV = rp • hz • rf • 
Lf 

LC = LM = LW = LZ = 
LO 

A tűz kockázata rf 

Robbanás 1 

Nagy 10-1 

Közepes 10-2 

Kicsi 10-3 

Nincs 0 

Változások az MSZ EN 62305-2:2012 
szabványban 

Villámvédelem 27 

1.  Építményhez csatlakozó vezetékek kockázatelemzése kikerült az 
alkalmazási területek közül. 

2. Élőlények sérülésének figyelembe vétele villamos áramütés következtében 
az építmény belsejében (RA kockázati összetevő definíciója, S1 kárforrás). 

3.  A pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésénél a tolerálható kockázat 
értéke 10-3 értékről 10-4-re csökkent. 

4.  Az építmény környezetében lévő építmények és a környezet károsodására 
új kiegészítő veszteség került meghatározásra. 

5.  Módosított összefüggések az alábbiak számítására: 

• Az építmény környezetét érő villámcsapás gyűjtőterülete, 

• Csatlakozóvezeték ill. annak környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete, 

• Károsodás valószínűségének (Px) meghatározása építmény esetén, 

• Veszteség számítása az építmény övezeteiben, 

• Veszteségi tényezők robbanásveszélyes létesítmények esetében, 

• Veszteség költsége. 

6.  Táblázatok a veszteség értékének fajlagos értékeire. 

7.  Készülékek lökőfeszültség-állósági osztályai kiterjesztésre kerültek 
egészen 1 kV-ig. 
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Változások az MSZ EN 62305-2:2012 
szabványban 

Villámvédelem 28 

1.  Építményhez csatlakozó vezetékek kockázatelemzése kikerült az 
alkalmazási területek közül. 

2. Élőlények sérülésének figyelembe vétele villamos áramütés következtében 
az építmény belsejében (RA kockázati összetevő definíciója, S1 kárforrás). 

3.  A pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésénél a tolerálható kockázat 
értéke 10-3 értékről 10-4-re csökkent. 

4.  Az építmény környezetében lévő építmények és a környezet károsodására 
új kiegészítő veszteség került meghatározásra. 

5.  Módosított összefüggések az alábbiak számítására: 

• Az építmény környezetét érő villámcsapás gyűjtőterülete, 

• Csatlakozóvezeték ill. annak környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete, 

• Károsodás valószínűségének (Px) meghatározása építmény esetén, 

• Veszteség számítása az építmény övezeteiben, 

• Veszteségi tényezők robbanásveszélyes létesítmények esetében, 

• Veszteség költsége. 

6.  Táblázatok a veszteség értékének fajlagos értékeire. 

7.  Készülékek lökőfeszültség-állósági osztályai kiterjesztésre kerültek 
egészen 1 kV-ig. 

Változások az MSZ EN 62305-2:2012 
szabványban 

Villámvédelem 29 

1.  Építményhez csatlakozó vezetékek kockázatelemzése kikerült az 
alkalmazási területek közül. 

2. Élőlények sérülésének figyelembe vétele villamos áramütés következtében 
az építmény belsejében (RA kockázati összetevő definíciója, S1 kárforrás). 

3.  A pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésénél a tolerálható kockázat 
értéke 10-3 értékről 10-4-re csökkent. 

4.  Az építmény környezetében lévő építmények és a környezet károsodására 
új kiegészítő veszteség került meghatározásra. 

5.  Módosított összefüggések az alábbiak számítására: 

• Az építmény környezetét érő villámcsapás gyűjtőterülete, 

• Csatlakozóvezeték ill. annak környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete, 

• Károsodás valószínűségének (Px) meghatározása építmény esetén, 

• Veszteség számítása az építmény övezeteiben, 

• Veszteségi tényezők robbanásveszélyes létesítmények esetében, 

• Veszteség költsége. 

6.  Táblázatok a veszteség értékének fajlagos értékeire. 

7.  Készülékek lökőfeszültség-állósági osztályai kiterjesztésre kerültek 
egészen 1 kV-ig. 

Villámvédelem 30 

Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-3:2011 

1. Fémlemezek és fémcsövek esetében a 3. táblázatban megadott 
minimális vastagságok esetében feltételezzük, hogy  az átlyukadást és 
átolvadást nem tudják megakadályozni. 

2. A galvanizált rézbevonattal rendelkező acélt új és megfelelő anyagként 
definiálja a szabvány villámvédelmi célokra. 

3. Az LPS néhány vezetőjének keresztmetszete kismértékben megváltoztatásra 
került. 

4. Összekötő elemként fém installációkban összecsatoló szikraközöket (ISG) belső 
rendszerekben pedig SPD-ket alkalmazunk. 

5. Két eljárás — egy egyszerű és egy részletes — alkalmazható a biztonsági 
távolság értékelésére. 

6. Élőlények érintési és lépésfeszültség miatti sérülése, legalább 10 levezető, mint 
védelmi intézkedés. 

7. Több információ található a robbanásveszélyes építmények villámvédelmi 
rendszereivel kapcsolatban a szabvány D mellékletében. 
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Villámvédelem 31 

Felfogórendszerek — természetes elemek 
használata 

Az építmény következő részeit lehet természetes felfogónak és a 

villámvédelmi rendszer részeinek tekinteni az 5.1.3 szakasz szerint: 

... 

  
  MSZ EN 62305-3:2009 

 

b) A tetőszerkezetnek a nemfémes héjazat alatt lévő fémelemei (rácsok, 

összefüggő betonvasalás, stb.) abban az esetben, ha a nemfémes 

héjazatot nem kell az építmény védendő részének tekinteni. 
 

MSZ EN 62305-3:2011 

 

b.) A tetőszerkezetnek a nemfémes héjazat alatt lévő fémelemei 
(rácsok, összefüggő betonvasalás, stb.) abban az esetben, ha a 

nemfémes héjazat károsodása elfogadható; 

Villámvédelem 32 

Tető rétegrend - metszet 

Biztonsági távolság a fémes  
alépítményhez be van tartva! 

Villámvédelem 33 

Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-3:2011-09 

1. Fémlemezek és fémcsövek esetében a 3. táblázatban megadott minimális 
vastagságok esetében feltételezzük, hogy  az átlyukadást és átolvadást nem 
tudják megakadályozni. 

2. A galvanizált rézbevonattal rendelkező acélt új és megfelelő anyagként 
definiálja a szabvány villámvédelmi célokra. 

3. Az LPS néhány vezetőjének keresztmetszete kismértékben 
megváltoztatásra került. 

4. Összekötő elemként fém installációkban összecsatoló szikraközöket (ISG) belső 
rendszerekben pedig SPD-ket alkalmazunk. 

5. Két eljárás — egy egyszerű és egy részletes — alkalmazható a biztonsági 
távolság értékelésére. 

6. Élőlények érintési és lépésfeszültség miatti sérülése, legalább 10 levezető, mint 
védelmi intézkedés. 

7. Több információ található a robbanásveszélyes építmények villámvédelmi 
rendszereivel kapcsolatban a szabvány D mellékletében. 
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Villámvédelem 34 

Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-3:2011-09 

1. Fémlemezek és fémcsövek esetében a 3. táblázatban megadott minimális 
vastagságok esetében feltételezzük, hogy  az átlyukadást és átolvadást nem 
tudják megakadályozni. 

2. A galvanizált rézbevonattal rendelkező acélt új és megfelelő anyagként 
definiálja a szabvány villámvédelmi célokra. 

3. Az LPS néhány vezetőjének keresztmetszete kismértékben megváltoztatásra 
került. 

4. Összekötő elemként fém installációkban összecsatoló szikraközöket 
(ISG) belső rendszerekben pedig SPD-ket alkalmazunk. 

5. Két eljárás — egy egyszerű és egy részletes — alkalmazható a biztonsági 
távolság értékelésére. 

6. Élőlények érintési és lépésfeszültség miatti sérülése, legalább 10 levezető, mint 
védelmi intézkedés. 

7. Több információ található a robbanásveszélyes építmények villámvédelmi 
rendszereivel kapcsolatban a szabvány D mellékletében. 

Villámvédelem 35 

Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-3:2011-09 

1. Fémlemezek és fémcsövek esetében a 3. táblázatban megadott minimális 
vastagságok esetében feltételezzük, hogy  az átlyukadást és átolvadást nem 
tudják megakadályozni. 

2. A galvanizált rézbevonattal rendelkező acélt új és megfelelő anyagként 
definiálja a szabvány villámvédelmi célokra. 

3. Az LPS néhány vezetőjének keresztmetszete kismértékben megváltoztatásra 
került. 

4. Összekötő elemként fém installációkban összecsatoló szikraközöket (ISG) belső 
rendszerekben pedig SPD-ket alkalmazunk. 

5. Két eljárás — egy egyszerű és egy részletes — alkalmazható a 
biztonsági távolság értékelésére. 

6. Élőlények érintési és lépésfeszültség miatti sérülése, legalább 10 levezető, mint 
védelmi intézkedés. 

7. Több információ található a robbanásveszélyes építmények villámvédelmi 
rendszereivel kapcsolatban a szabvány D mellékletében. 

Villámvédelem 36 

S biztonsági távolság számítása – egyszerű 
eljárás  

MEGJEGYZÉS:  A12. táblázat értékei minden B és A típusú 
földelőrendszer esetén érvényesek feltéve, hogy a szomszédos földelők 
földelési értékei egymástól nem térnek el 1:2 aránytól nagyobb mértékben. 
Ha a szomszédos földelők földelési értékei egymástól 1:2 aránytól nagyobb 
mértékben eltérnek, akkor kC = 1 értéket kell figyelembe venni. 

12. táblázat: Külső villámvédelemi rendszer elszigetelése – a kC tényező 
értékei 
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Villámvédelem 37 

S biztonsági távolság számítása 

s = ki (kc1  l1 + kc2  l2 + ... + kcn  ln) / km  

6.3  A külső villámvédelmi rendszer villamos elszigetelése 

6.3.3  Részletes megközelítés 

Hálószerű felfogórendszerrel vagy a homlokzaton egymás alatt elhelyezett 
potenciálkiegyenlítő gyűrűkkel rendelkező külső villámvédelmi rendszer 
esetében a felfogó, vagy levezető egyes vezetőiben az árameloszlás 
következtében különböző áramértékek folynak. Ilyen esetekben az s 
biztonsági távolság pontosabb számítása érdekében az alábbi egyenletet 
lehet használni: 

Részletes eljárás 

Villámvédelem 38 

Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-3:2011-09 

1. Fémlemezek és fémcsövek esetében a 3. táblázatban megadott minimális 
vastagságok esetében feltételezzük, hogy  az átlyukadást és átolvadást nem 
tudják megakadályozni. 

2. A galvanizált rézbevonattal rendelkező acélt új és megfelelő anyagként 
definiálja a szabvány villámvédelmi célokra. 

3. Az LPS néhány vezetőjének keresztmetszete kismértékben megváltoztatásra 
került. 

4. Összekötő elemként fém installációkban összecsatoló szikraközöket (ISG) belső 
rendszerekben pedig SPD-ket alkalmazunk. 

5. Két eljárás — egy egyszerű és egy részletes — alkalmazható a biztonsági 
távolság értékelésére. 

6. Élőlények érintési és lépésfeszültség miatti sérülése, legalább 10 
levezető, mint védelmi intézkedés. 

7. Több információ található a robbanásveszélyes építmények villámvédelmi 
rendszereivel kapcsolatban a szabvány D mellékletében. 

Villámvédelem 39 

Érintési és lépésfeszültséggel szembeni 
védelmi intézkedések 

A veszély akkor csökken elviselhető szintre, ha a következő 
feltételek egyike teljesül: 

a)  normál üzemi körülmények között nem tartózkodik 
 személy a levezető 3 m-es környezetében; 

b)  legalább 10 levezetőből álló rendszer kerül alkalmazásra, 
 amely megfelel az 5.3.5 pont követelményeinek; 

c)   a talaj felső rétegének fajlagos ellenállása a levezető 3 m-
 es környezetében nem kisebb mint 100 kΩ. 

Megjegyzés: Szigetelő anyagú burkolat pl. 5 cm vastag aszfalt 
(vagy 15 cm vastag kavicsréteg) általában elviselhető szintre 
csökkenti a veszélyt. 
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Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-3:2011-09 

1. Fémlemezek és fémcsövek esetében a 3. táblázatban megadott minimális 
vastagságok esetében feltételezzük, hogy  az átlyukadást és átolvadást nem 
tudják megakadályozni. 

2. A galvanizált rézbevonattal rendelkező acélt új és megfelelő anyagként 
definiálja a szabvány villámvédelmi célokra. 

3. Az LPS néhány vezetőjének keresztmetszete kismértékben megváltoztatásra 
került. 

4. Összekötő elemként fém installációkban összecsatoló szikraközöket (ISG) belső 
rendszerekben pedig SPD-ket alkalmazunk. 

5. Két eljárás — egy egyszerű és egy részletes — alkalmazható a biztonsági 
távolság értékelésére. 

6. Élőlények érintési és lépésfeszültség miatti sérülése, legalább 10 levezető, mint 
védelmi intézkedés. 

7. Több információ található a robbanásveszélyes építmények 
villámvédelmi rendszereivel kapcsolatban a szabvány D mellékletében. 
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Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-4:2011 

1) A szigetelő interfész fogalma bevezetésre kerül. Ezen 
készülékek alkalmasak a csatlakozó vezetéken belépő 
lökőhullámok csökkentésére. 

2) A potenciálkiegyenlítés során használt összekötő elemek minimális 
keresztmetszete kismértékben megváltozott. 

3) Az első negatív rövid idejű kisülés, mint a belső rendszerek 
elektromágneses zavarforrása bevezetésre kerül. 

4) A túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k kiválasztása a védelmi szint 
tekintetében pontosításra került, az SPD utáni hálózaton a lengések és 
indukciós hatások pontosabb figyelembe vételével. 

5) A C mellékletet, amely a túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k 
koordinációjával foglalkozik visszavonták és visszautalták átdolgozásra 
az IEC/SC 37A bizottságnak. 

6) Egy új D melléklet (tájékoztató) került a szabványba, amely a 
túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k kiválasztása során figyelembe 
veendő tényezőket ismerteti.  
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Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-4:2011 

1) A szigetelő interfész fogalma bevezetésre kerül. Ezen készülékek 
alkalmasak a csatlakozó vezetéken belépő lökőhullámok csökkentésére. 

2) A potenciálkiegyenlítés során használt összekötő elemek 
minimális keresztmetszete kismértékben megváltozott. 

3) Az első negatív rövid idejű kisülés, mint a belső rendszerek 
elektromágneses zavarforrása bevezetésre kerül. 

4) A túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k kiválasztása a védelmi szint 
tekintetében pontosításra került, az SPD utáni hálózaton a lengések és 
indukciós hatások pontosabb figyelembe vételével. 

5) A C mellékletet, amely a túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k 
koordinációjával foglalkozik visszavonták és visszautalták átdolgozásra 
az IEC/SC 37A bizottságnak. 

6) Egy új D melléklet (tájékoztató) került a szabványba, amely a 
túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k kiválasztása során figyelembe 
veendő tényezőket ismerteti.  
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Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-4:2011 

1) A szigetelő interfész fogalma bevezetésre kerül. Ezen készülékek 
alkalmasak a csatlakozó vezetéken belépő lökőhullámok csökkentésére. 

2) A potenciálkiegyenlítés során használt összekötő elemek minimális 
keresztmetszete kismértékben megváltozott. 

3) Az első negatív rövid idejű kisülés, mint a belső rendszerek 
elektromágneses zavarforrása bevezetésre kerül. 

4) A túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k kiválasztása a védelmi szint 
tekintetében pontosításra került, az SPD utáni hálózaton a lengések és 
indukciós hatások pontosabb figyelembe vételével. 

5) A C mellékletet, amely a túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k 
koordinációjával foglalkozik visszavonták és visszautalták átdolgozásra 
az IEC/SC 37A bizottságnak. 

6) Egy új D melléklet (tájékoztató) került a szabványba, amely a 
túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k kiválasztása során figyelembe 
veendő tényezőket ismerteti.  
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Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-4:2011 

1) A szigetelő interfész fogalma bevezetésre kerül. Ezen készülékek 
alkalmasak a csatlakozó vezetéken belépő lökőhullámok csökkentésére. 

2) A potenciálkiegyenlítés során használt összekötő elemek minimális 
keresztmetszete kismértékben megváltozott. 

3) Az első negatív rövid idejű kisülés, mint a belső rendszerek 
elektromágneses zavarforrása bevezetésre kerül. 

4) A túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k kiválasztása a 
védelmi szint tekintetében pontosításra került, az SPD utáni 
hálózaton a lengések és indukciós hatások pontosabb 
figyelembe vételével. 

5) A C mellékletet, amely a túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k 
koordinációjával foglalkozik visszavonták és visszautalták átdolgozásra 
az IEC/SC 37A bizottságnak. 

6) Egy új D melléklet (tájékoztató) került a szabványba, amely a 
túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k kiválasztása során figyelembe 
veendő tényezőket ismerteti.  
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Lengések és indukciós hatások figyelembe 
vétele az SPD mögötti hálózaton 

A belső rendszerek védettek ha: 

 energetikailag koordináltak az előtte beépített túlfeszültség-védelmi 
készülékekkel SPD(s)  és 

 az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: 

1) UP/F  ≤ UW: ha a vezetékhossz az SPD és a védendő készülék között 
elhanyagolható (tipikus eset: az SPD a készülék kapcsainál van telepítve); 

2) UP/F  ≤ 0,8 UW: ha a vezetékhossz az SPD és a védendő készülék 
között nem nagyobb 10 méternél (tipikus eset: az SPD az alelosztókban vagy 
a dugaszolóaljzatnál van telepítve); 

6. MEGJEGYZÉS: Ha a belső rendszerek meghibásodása az emberi élet 
elvesztését vagy a szolgáltatás kiesését okozhatja, akkor a feszültség 
megkétszereződésére kell számítani oszcilláció következtében és a UP/F  ≤ UW /2 
feltételt kell teljesíteni. 

3) UP/F  ≤  (UW - Ul) / 2: ha a vezetékhossz az SPD és a védendő készülék 
között több mint 10 méter (tipikus eset: ha az SPD a becsatlakozó vezeték 
építménybe való belépési pontjánál vagy egyes esetekben a szinti alelosztóban 
van elhelyezve). 

7. MEGJEGYZÉS: Árnyékolt telekommunikációs vezetékek esetében más 
követelmények lehetnek érvényesek a lökőhullám homlokoldali meredeksége 
következtében.  
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Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-4:2011 

1) A szigetelő interfész fogalma bevezetésre kerül. Ezen készülékek 
alkalmasak a csatlakozó vezetéken belépő lökőhullámok csökkentésére. 

2) A potenciálkiegyenlítés során használt összekötő elemek minimális 
keresztmetszete kismértékben megváltozott. 

3) Az első negatív rövid idejű kisülés, mint a belső rendszerek 
elektromágneses zavarforrása bevezetésre kerül. 

4) A túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k kiválasztása a védelmi szint 
tekintetében pontosításra került, az SPD utáni hálózaton a lengések és 
indukciós hatások pontosabb figyelembe vételével. 

5) A C mellékletet, amely a túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-
k koordinációjával foglalkozik visszavonták és visszautalták 
átdolgozásra az IEC/SC 37A bizottságnak. 

6) Egy új D melléklet (tájékoztató) került a szabványba, amely a 
túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k kiválasztása során 
figyelembe veendő tényezőket ismerteti.  
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