
 

≤ 0,2 Ω Az MSZ EN 62305-3 szabvány 4.3 és 5.3 fejezete szerinti folytonosságméréssel 
kell megbizonyosodni arról, hogy a felfogórendszer és fő földelőkapocs közötti 

szakasz villamosan folytonosnak tekinthető-e.  
A teljes villamos ellenállás 0,2 Ω-nál nem lehet nagyobb. 

nem ismert 

igen 

Elszigetelt / független villámvédelem Nem elszigetelt / részben elszigetelt villámvédelem 

 

1. variáció 

Lehetséges megoldás: 
Teleszkópos független 
villámvédelmi 
felfogóoszlopok csavaros- 
vagy beton kehely alappal 
Előnyök: 
- nincs villám-részáram az 
épületekben 

Lehetséges megoldás:  
pl. nagyfeszültségű 
szigeteléssel ellátott 
vezeték (HVI) 
Előnyök: 
- nincs villám-részáram az 
épületekben  
- „s” biztonsági távolság be 
van tartva 
    

Lehetséges megoldás:  
pl. üvegszál-erősítésű mű-
anyagból (GFK) készült ter-
mékek, (GFK)/Alu felfogó-
rudak 
Előnyök: 
- „s” biztonsági távolság be 
van tartva 
 
* 

Lehetséges megoldás:  
pl. üvegszál-erősítésű 
műanyag (GFK)/Alu 
felfogórudak nagyfesz. 
szigeteléssel ellátott 
levezetőkkel (HVI) 
Előnyök: 
- nincs villám-részáram a 
védett tetőinstallációban 
- elszigetelt villámvédelem 

   

Lehetséges megoldás:  
pl. üvegszál-erősítésű mű-
anyagból (GFK) készült 
termékek, (GFK)/Alu 
felfogórudak 
  
*  

Lehetséges megoldás:  
pl. szerkezethez rögzített 
felfogórudak, felfogórudak 
háromlábú állvánnyal, 
felfogórudak betontalppal 
Előnyök: 
- az „s” biztonsági távolsá-
got nem szükséges betarta-
ni 

  

nem 

Lehetséges további tető-
átvezetések készítése a tető-

héjalás és az alatta lévő 
fémszerkezet között? 

Teleszkópos független  
villámvédelmi felfogóoszlopok 

Nagyfeszültségű szigeteléssel 
ellátott vezetékek biztosítják, 

hogy az egész építmény védett 
térbe kerüljön. A szigetelt 

levezetők egészen a 
földelőrendszerig futnak. 

A felfogórúd, a felfogóháló és a 
levezetőrendszer olyan módon 

van kialakítva egészen a 
földelőrendszerig, hogy az „s” 

biztonsági távolság be van 
tartva. 

A felfogórudakat nagyfeszült-
ségű szigeteléssel ellátott veze-
tékek kötik össze a villámvédel-
mi potenciálkiegyenlítéssel (tető 
szint). A villámáram levezetése az 

épületszerkezeten keresztül 
történik. 

Felfogórudak és felfogóhálók 
az „s” biztonsági távolság be-

tartásával vannak a tetőszinten 
kialakítva. A villámáram le-

vezetése az épületszerkezeten 
keresztül történik. 

Minden egyes betervezett 
felfogórúdnál gondoskodni 

kell tetőátvezetés kialakításá-
ról és a felfogórendszer és a 
tetőhéjalás alatt lévő fém-
szerkezet összekötéséről. 

Az építményben lévő vasbeton betonvasalása illetve az acélszerkezetek, pl. tető- és 
falszerkezetben villámáram-vezetőképes összekötésekkel rendelkeznek-e, és  
az MSZ EN 62305-3 szabvány szerint csatlakoznak-e a földelőrendszerhez? 

Külső villámvédelmi rendszer tervezésének kezdete 

igen 

≥ 0,2 Ω 

nem 

Felfogórudak és felfogóhálók az 
„s” biztonsági távolság be nem 
tartásával vannak a tetőszinten 
kialakítva. A villámáram leveze-
tése nem az épületszerkezeten 

keresztül történik. 

* A tetőn való mozgáshoz elegendő tér biztosítását és az 
esztétikai szempontokat külön kell megfontolni 

Lehetséges megoldás:  
pl. szerkezethez rögzített 
felfogórudak, felfogórudak 
háromlábú állvánnyal, 
felfogórudak betontalppal 
Hátrány: 
- A külső villámvédelmet 
megközelítő erős- és gyen-
geáramú vezetékeket és 
berendezéseket 1+2. villám-
áram-levezetővel kell védeni. 

 

2. variáció 3. variáció 4. variáció 5. variáció 6. variáció 7. variáció 

kényszer megoldás 
(kerülendő) 

Külső villámvédelmi rendszer 
tervezési algoritmusa 


