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A villámvédelem jogi szabályozásának legú-
jabb elõírása a 2288//22001111  ((IIXX..66..))  BBMM  sszz..  rreenn--
ddeelleett  ((OOrrsszzáággooss  TTûûzzvvééddeellmmii  SSzzaabbáállyyzzaatt)),,
amely nnoorrmmaa szerinti létesítést ír elõ, ami az
MSZ EN 62305 sz. szabvány elõírásainak
betartását jelenti.
AAzz  OOTTSSZZ  221199..§§..((33)) bekezdése vonatkozik a
rendelet hatálybalépése elõtt létesített épít-
ményekre: …a meglévõ nem norma szerinti
villámvédelmi berendezés bõvítésének meg
kell felelnie a villámvédelmi berendezés léte-
sítésekor, vagy utolsó felülvizsgálatkor ér-
vényes mûszaki követelményeknek.

Ennek megfelelõen fontos a korábbi elõírá-
sok: aazz  MMSSZZ  227744  sszz..  sszzaabbvváánnyy,,  aa  22//  22000022
((II..2233..))  BBMM  sszz..  rreennddeelleett,,  99//  22000088  ((IIII..2222..))  ÖÖTTMM
rendelet elõírásainak ismerete.
Régi épületeknél általános tapasztalat az,
hogy az állagmegóvás miatt elengedhetet-
lenül szükséges tetõfelújítási munkák elvég-
zésre kerülnek, ezzel egy idõben a meglévõ,
általában korrodált külsõ villámvédelmi ele-
meket (felfogók, tartók, levezetõk) elbontják,
levágják, az eredeti állapot helyreállítása
elmarad.

A fûtési rendszerek gáztüzelésre való átál-
lítása miatt a meglévõ falazott kéményeket
fém kéményekre cserélik, illetve kibélelik, a
fém részek jelentõsen túlnyúlnak az épület
felsõ síkján, ezzel közvetlen becsapási pontot
képeznek. A fenti hiányosságok az épületre,
valamint a benne tartózkodó emberekre,
anyagi javakra közvetlen veszélyt jelentenek!
A hazai Biztosító Társaságok a villám-és
túlfeszültség védelmi berendezések hiányá-
ban a jövõben nem térítik meg a keletkezett
károkat!

A nemzeti vagyon részét-, illetve a nemzeti
kulturális örökség részét képezõ mûem-
lékvédelem alatt álló épületek villámvédelme
vonatkozásában hasonlóak a tapasztalatok.
A felülvizsgálatokat nem megfelelõ alapos-
sággal-, illetve-a kellõ ismeretek hiányában-
szakszerûtlenül végzik el, továbbá-anyagi for-
rások hiányában-a megállapított hiányossá-

gok kijavítását sem hajtják végre. Az új szab-
vány - az európai gyakorlatnak megfelelõen-
kiemelten kezeli a kulturális örökség
elvesztésének kockázatát ((RR33))..
A villámvédelmi tervezõnek a tervezés során
kockázatelemzést kell végeznie, olyan meg-
oldásokat kell alkalmazni, amelyekkel az
elfogadható kockázat mértéke az elõírt érték
alatt marad.

Ezen épületek építészeti kialakítása speciális
feladat elé állítja a tervezõket és kivitelezõket.
Tervezési szempontból fontos, hogy az épület
meglévõ fém szerkezeteit (fém díszek,
jelképek), a fém- borításokat felhasználjuk

természetes felfogó- levezetõ cél-
jára,amennyiben anyagvastag-
ságuk megfelel a szabványi(ren-
deleti) követelményeknek.
Ezzel elkerülhetjük az épületek
látványát elcsúfító felesleges fel-
fogó rudak, tartó elemek alkalma-
zását, hatásos, ugyanakkor szinte
"láthatatlan" villámvédelmet ala-
kíthatunk ki.

A J. Pröpster termékkínálatában
rendelkezésre állnak tûzi horgany-
zott- és nemes acélból, alumíni-
umból, rézbõl készült elemek,

továbbá a tetõborítás színének megfelelõ
RAL- színskálára színterezett termékek.
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Villámvédelmi rendszerek a régi épületeken
A napjainkra jellemzõ szélsõséges zivatarokat produkáló idõjárá-
sunk a régi épületek vonatkozásában is hangsúlyossá teszi a villám-
védelemmel való foglalkozást.
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