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Tartalom-1

 A villámvédelmi tervdokumentációval szembeni 

követelmények, gyakorlati problémák, hiányosságok a
 tervező
 kivitelező
 műszaki ellenőr
 villámvédelmi felülvizsgáló
 megrendelő

szemszögéből
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Gyakorlati problémák a tervező szemszögéből

1. Árajánlatadásnál csak az „ősi” százalékos díjarány jut
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2. Az engedélyezési terv szakmailag hibásan készült el

3. A betáp tervező nincs tisztában a norma v.v fogalmával

4. Nincsen megfelelő tűzvédelmi tervdokumentációt

5. A megrendelőt győzködni kell az új villámvédelemről

6. A társtervezők adatszolgáltatása késedelmes, hiányos

Következmény: a norma szerinti villámvédelmi terv 

elkészítése a vállalt határidőn túl valósul meg.

Villámvédelem
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Gyakorlati problémák a kivitelező szemszögéből

1. Rosszul kidolgozott villámvédelmi tervből kell dolgoznia 
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2. Árajánlatadásnál nincsenek tisztában az új fajta 

villámvédelem magasabb költségeivel,  „alákínálás”.

3. A műszaki ellenőr nem ismeri a „norma rendszert”

4. Nincsen elegendő hely az elosztókban

5. A kivitelező soha sem készített el „új” villámvédelmet

Következmény: a norma szerinti villámvédelmi terv 

elkészítése „nagyon ráfizetéses” lesz.

Villámvédelem

Gyakorlati problémák a műszaki ellenőrnél

1. A „norma” végzettségű ellenőr egy „fekete bárány”
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2. A betáp tervezővel és a villámvédelmi tervezővel is 

szakmai vitákat kell lefolytatnia”  tervmódosítás

3. A megrendelőt meg kell győznie a norma rendszerről

4. A kivitelezőt „szemmel kell tartania”, hogy eleget 

tesz-e a norma szerinti követelményeknek

Következmény: a műszaki ellenőr elveszítheti a 

megrendelő bizalmát, munkakapcsolatát.

Villámvédelem

Gyakorlati gondok a v.v. felülvizsgálónál

1. A megrendelő alkalmazza, tőle függ  nem „vehet 

észre” költséggel járó hiányosságot, kijavítandó hibát.
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2. Nem ismeri a norma szerinti villámvédelem előírásait

3. Nem kap megfelelő, norma szerinti villámvédelmi 

tervdokumentációt

4. A megrendelő nem adja át számára a „piros” könyvet

Következmény: a villámvédelmi felülvizsgáló nem akarja 

elveszíteni a megrendelő bizalmát, munkakapcsolatát.

Villámvédelem
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Gyakorlati problémák a megrendelőnél

1. Nem hallott a norma szerinti villámvédelemről, nem 

számol a magasabb költségekkel
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2. A tervezők elkésik a határidőt, hiányosan egyeztetnek

3. A TUÉ tűzvédelmi terv fogalmába a tűzjelző tervet érti

4. A villamos tervezőt felkéri, hogy „olcsóbb” típusúra 

tervezze át a hálózatot, de az eredeti tervezői díjért

Következmény: a kivitelező a villámvédelmi rendszert és 

a tervezőt okolja a reméltnél kisebb nyereség miatt.

Villámvédelem

Tartalom-2

 Tervezési példák
 Az építmények fém tetőburkolata mikor 

alkalmazható felfogónak?
 Fém épületszerkezet, mint természetes levezető
 Vasbeton alapföldelő kialakítás előírásai 

(szempontjai)
 Járható tetőteraszok villámvédelme
 Felszíni csővezetékek, gáz-nyomáscsökkentők 

villámvédelme
 Villámvédelmi levezetők megérintés elleni védelme
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Tervezési esetek, példák

1. Az építmények fém tetőburkolata mikor 
alkalmazható felfogónak?

9Villámvédelem

Minden olyan esetben, amikor az építmény kialakítása 
megfelel az MSZ EN 62 305-3 szabvány „5.2.5 
Természetes felfogók” pontjának 3. táblázatában 
(„Felfogóként használható fémlemezek és fémcsövek 
legkisebb vastagságai”) leírtaknak.

Tervezői kérdés: milyen aspektusból kell megvizsgálni 
azt a helyzetet, hogy villámcsapás hatására egy fémtető 

átolvad-e, vagyis mit értünk a vékony 
anyagvastagságnál említett, az átolvadásnak nincsen 

„jelentősége” fogalom alatt?D
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Tervezési esetek, példák
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Az új Polgári Törvénykönyv (PTK) 6:251. § (2) pont kimondja:
„A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos 
és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak 
kell lennie a megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából 
következő igényeinek kielégítésére.”

A (3) pont szerint: A terv hibája miatt mindaddig 
érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg 
a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő 
hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók.

Villámvédelem

Tervezési esetek, példák
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A tervezőnek csak nagyon részletesen kidolgozott tervezési 
szerződést szabad megkötnie a Megrendelővel, és abban 
pontosan fel kell sorolnia:
-Azokat a pontokat, amelyek elkészítésére vállalkozik
-Azokat a szakmai területeket is, melyek tervezésére nem 
terjed ki az adott megbízatáson belül a feladata

Villámvédelem

Tervezési esetek, példák

2. Fém épületszerkezet, mint természetes levezető
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Közös követelmény mindegyik esetre, hogy az elemek:
-legyenek villamosan folyamatosak függőleges irányban;
-a 6. táblázat szerinti keresztmetszettel rendelkezzenek;
-megfelelő kötési móddal csatlakozzanak egymáshoz;

Villámvédelem

Az MSZ EN 62 305-3 szabvány „5.3.5 Természetes 
levezetők” pontja négyféle csoportban tárgyalja:

a. Fémszerkezetek;
b. Villamosan folyamatos betonvasalás;
c. Az építmény összefüggő acélszerkezete;
d. Homlokzati fémelemek;
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Tervezési esetek, példák

3. Vasbeton alapföldelő kialakítás szempontjai

13Villámvédelem

Az MSZ EN 62 305 szabvány „5.4.4. Természetes
földelők” pontja a betonalapozást ajánlja földelőként való 
alkalmazásra, de egyúttal felhívja a figyelmet több 
lényeges szempont betartására.

A villámvédelemhez felhasználandó vasbeton alapföldelő 
tervezésénél feltétlenül szükséges egyeztetni:

- előzetesen a statikus tervezővel (építőmérnök);
- a kivitelezés megkezdése előtt a kivitelezővel.

Tervezési esetek, példák

4. Járható tetőteraszok villámvédelme

14Villámvédelem

Legbiztonságosabb megoldásként a jól megtervezett és 
korrekt módon megépített villámvédelmi felfogórendszert  
ajánlhatjuk.

A megrendelők, üzemeltetők meggyőzésére egy tervezői 
eszközt lehet ajánlani: el kell végezni egy külön 
kockázatelemzést a járható tetőteraszra.

Nem lehet komolyan venni az olyan érvelést, hogy elegendő 
biztonságot nyújtanak a tetőteraszra kihelyezett, vihar 
közben fellépő villámcsapás veszélyére figyelmeztető táblák.

Tervezési esetek, példák

15Villámvédelem

Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek 
és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (pl. út, híd, 
torony, távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei, 
gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és 
nyomvonalas műszaki alkotások).

5. Felszíni csővezetékek, gáz-nyomáscsökkentők 
villámvédelme

OTSZ 219. § (1) „Új építménynél, valamint a meglévő 
építmény rendeltetésének megváltozása során a 
villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma 
szerinti villámvédelmi berendezéssel kell biztosítani.”D
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Tervezési esetek, példák
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Vizsgálni kell:
- a gázvezeték gyűjtőterületét (fémcső, illetve KPE);
- a vezeték környezeti tényezőjét;
- OTSZ 11. melléklet 1. táblázat 6. pontot.

A nagyobb méretű gáznyomás-csökkentőknél van gáz-
kivezető nyílás, és ezeknél alkalmanként létrejöhet 
gázkifúvás. Ezeknél gáz zónatérkép is szükséges a 
villámvédelem tervezéséhez.
A gázvezeték környezetében figyelembe kell venni az 
emberek ott tartózkodását is.

„A” és „B” tűzveszélyességi osztályú épületek, 
létesítményeknél LPS II, LPMS II az OTSZ ajánlása az 1. 
táblázatban, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell elvégezni 
a kockázatelemzési számítást!

Tervezési esetek, példák

17Villámvédelem

A villámvédelmi levezetők lehetnek:
- természetes levezetők;
- mesterséges levezetők;

6. Villámvédelmi levezetők megérintés elleni védelme

Mindkét csoportnál célszerű megvalósítani a villámvédelmi 
levezetők elszigetelését, de nem mindegyiknél lehet 
fizikailag ezt megvalósítani.

Ahol mégsem lehet megvalósítani az elszigetelést, az olyan 
helyeken kiegészítő intézkedést kell tenni.

Magyar Mérnöki Kamara
ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT

Kötelező szakmai továbbképzés 2014

Köszönöm a figyelmet!
Dely Kornél

okleveles villamosmérnök

+36 30 96 49 637

dekoterv@t-online.hu
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