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Témavázlat 

Villámvédelem 

 

Témafelelős:  Dr. Kovács Károly 

    +36 30 824 24 76 

kovacs.karoly@dehn-hu.com   

 

Javasolt előadók: Dely Kornél 

    +36 30 964 96 37 

 dekoterv@t-online.hu  

 

    Varga Tamás 

    +36 20 52 917 52 

iroda@vilometric.hu  

 

Az előadás ideje:  6x45 perc 

 

Az előadás tervezett tematikája: 

 

I. rész (1x45 perc): Szabvány és jogszabályi környezet változása, 

dokumentálás  

 Az előírások változása 

i. Régi előírások 

ii. 28/2011. (IX.6) BM rendelet - OTSZ 

iii. OTSZ 5.0 – várható 2014. 2 félév 

iv. MSZ EN 62305-1..4: 2006 

v. MSZ EN 62305-1..4: 2011 

 A tervezés jogszabályi alapja (norma / nem norma szerint) 

i. Új létesítés 
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ii. Meglévő építmény: van/nincs meglévő villámvédelem, 

rendeltetésváltás, bővítés, átépítés – mikor mi alapján 

tervezzünk? 

 A norma szerinti villámvédelmi tervdokumentáció javasolt tartalmi 

követelményei 

 

II. rész (1x45 perc): Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti 

fontosabb eltérések  

 Fontosabb eltérések az MSZ EN 62305:2006 és MSZ EN 

62305:2011 szabványok között  

i. Fogalmi változások 

ii. Eltérések a villámvédelmi kockázatelemzésben (2. 

szabványlap) 

iii. Eltérések a külső villámvédelem létesítésében (3. 

szabványlap) 

iv. Eltérések az elektromágneses villámimpulzus elleni védelem 

létesítésében (4. szabványlap) 

 

III. rész (1x45 min): Norma szerinti villámvédelmi tervezés és 

kivitelezés gyakorlati tapasztalatai 

 A villámvédelmi tervdokumentációval szembeni követelmények, 

gyakorlati problémák, hiányosságok a 

i. a kivitelező  

ii. a műszaki ellenőr 

iii. a villámvédelmi felülvizsgáló  

szemszögéből 

 Tervezési példák 

i. Építmények fém tetőburkolata, mint természetes felfogó 

ii. Fém épületszerkezet, mint természetes levezető 
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iii. Vasbeton alapföldelő kialakítási előírásai 

iv. Járható tetőteraszok villámvédelme 

 

IV. rész (1x45 perc): Napelemes rendszerek villám- és 

túlfeszültség-védelme I. 

 Napelemes rendszerek külső villámvédelme 

i. Szabványi háttér bemutatása: napelemes rendszerek villám- 

és túlfeszültség-védelmére vonatkozó nemzetközi és német 

nemzeti előírások 

ii. Árnyékképződés figyelembe vétele külső villámvédelem 

tervezésénél 

iii. Biztonsági távolság betartása, veszélyes megközelítések, 

Elszigetelt villámvédelmi rendszer kialakítási követelményei 

iv. Tetőre szerelt napelemes rendszerek 

potenciálkiegyenlítésének követelményei 

v. Földre telepített napelemes rendszerek villámvédelmi és 

földelési követelményei 

 

V. rész (1x45 perc): Napelemes rendszerek villám- és 

túlfeszültség-védelme II. 

 Napelemes rendszerek elektromágneses villámimpulzus elleni 

védelme 

i. Speciális szabványi követelmények a napelemes rendszerek 

DC oldali túlfeszültség-védelmi készülékeivel szemben 

ii. Túlfeszültség-védelmi készülékek kiválasztásának, 

tervezésének szempontjai 

iii. Túlfeszültség-védelmi követelmények a napelemes 

rendszerek AC oldalán 

 

VI. rész (1x45 perc): Aktuális kérdések, interaktív konzultáció 
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Megjegyzés: 

Az oktatási anyag egységenkénti kifejtése a fenti témavázlat alapján 

kidolgozandó diasorozat felhasználásával történik. 

 

Budapest, 2014. április 8. 

  


