
Meglévő épület bővítése/átalakítása, 
villámvédelmi intézkedéseinek áttekintése

Az épület rendeltetése 
megváltozott-e?

Bővítés mértéke 40%-
nál nagyobb?

Teljes építmény villámvédelmi 
rendszerének norma szerintivé 

alakítása?

A meglévő építmény vagy a 
bővítmény robbanásveszélyes 

jellegű?

Megfelel a villámvédelem 
állapota a létesítéskori 

követelményeknek?

Történt 
állapotváltozás*** az 

épületen?

Történt 
állapotváltozás*** az 

épületen?

Engedélyköteles építési 
tevékenység?

Hibaelhárítás után 
megfelelő

Tervezői beavatkozás

Norma vagy nem 
norma szerinti?

2/2002. BM rendelet 
szerinti villámvédelem

9/2008. ÖTM rendelet 
szerinti villámvédelem

Létesítéskori követelményekhez 
képest korszerűbb villámvédelmi 

rendszer (2/2002. BM rendelet vagy 
9/2008. ÖTM rendelet),

áttervezés (tervező bevonása) 
szükséges

54/2014. BM rendelet
140. §

A meglévő építmény részen 
nincs tetőszerkezeti, ill. 

homlokzati felújítás?

A bővítményt a meglévő 
építménytől tűzszakasz v. tűzfal 

választja el?

Van tervezői nyilatkozat a meglévő 
építmény(rész) villámvédelmének 

megfelelőségéről?

Létesítéskori követelményeknek 
megfelelő villámvédelem (MSZ 274 
vagy 2/2002. BM rendelet vagy 9/
2008. ÖTM rendelet), áttervezésre 

nincs szükség

Norma szerinti villámvédelmi 
rendszer (MSZ EN 62305) a teljes 
építményre (tervező bevonása 

szükséges)

Áttérés korszerűbb 
követelményre

Csak a bővítmény villámvédelme 
norma szerinti, a meglévő 

építményrész villámvédelme marad 
nem norma szerinti (létesítéskori 
követelmény, tervező bevonása 

szükséges)

Létesítéskori követelményeknek 
megfelelő villámvédelem (MSZ 274 
vagy 2/2002. BM rendelet vagy 9/
2008. ÖTM rendelet), áttervezés 

(tervező bevonása) szükséges

igen

igen

igen

van

igen

nem

nincs

nem

nem

nincs

igen

van
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9.1.3.1.
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TvMI 9.1.3.2a

TvMI 9.1.3.2b
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nem

nem
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nem

nem

igen
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nem
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nem norma 
szerinti

1. változat 2. változat 3. változat 4. változat 5. változat

Van villámvédelem az 
épületen?*

6. változat

Nem kell villámvédelem a jelenlegi 
jogszabályok és az MSZ EN 62305 

szabvány alapján

van

nincs

Norma szerinti 
villámvédelem

Van felmentés az OTSZ 
alapján a villámvédelem 

létesítése alól?**

Kis villámvédelmi 
kockázatú az építmény?

Ideiglenes építmény 
fennállási ideje ápr. 1-

okt. 31 közötti?

Villámvédelmi 
kockázatelemzés

Minimum 
követelmények 
kiválasztása az 

OTSZ 12. melléklete 
alapján, ha vannak

Villámvédelmi kockázatelemzés 
és minimum követelmények 

összehasonlítása

villámvédelmi 
kockázatelemzés 

> minimum 
követelmények 

villámvédelmi 
kockázatelemzés < 

minimum 
követelmények 

villámvédelmi 
kockázatelemzés

Minimum 
követelmények

villámvédelmi 
kockázatelemzés = 

minimum 
követelmények 

54/2014. BM rendelet
144. §

TvMI  F  
melléklet.

van

igen

nem

igen

54/2014. BM rendelet
143. §

* ha a meglévő villámvédelmi intézkedések 
 azonosíthatóak, és/vagy az épület/épít-
mény rendelkezik villámvédelmi tervvel 
vagy villámvédelmi felülvizsgálati 
jegyzőkönyvvel (felülvizsgálati TvMI 
12.1:2016.07.15, 9.1.2 pontja alapján).

** Nem kötelező villámvédelmet létesíteni a 10 méternél nem nagyobb gerincmagasságú,
a) egy lakóegységet vagy csak egymás mellett elhelyezet t lakóegységeket tartalmazó lakóépületben,
b) legfeljebb 400 m2

 alapterületű, egymás felett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben,
ha a tető anyaga A1-A2 tűzvédelmi osztályba tartozik vagy
c) a legfeljebb 200 m2

 alapterületű – a 12. melléklet táblázatában nem szereplő – közösségi épületen.

nem

54/2014. BM rendelet
142. §

TvMI 9.1.2.

TvMI 9.1.1.TvMI 9.1.1.

Folyamatábra meglévő épületeken végzett építési tevékenység során 
a villámvédelem vizsgálatához

Engedélyköteles építési 
tevékenység?

Történt 
állapotváltozás*** az 

épületen?

Javasolt az épület vv-i 
kockázatainak becslése 

tervező bevonásával

nincs

Ideiglenes 
építmény?

igen
nem

Nem történik meg az épület 
vv-i kockázatainak becslése. 

A villamos kivitelezőnek 
kötelessége a megrendelőt 

tájékoztatni a vv-i 
kockázatokról. A tulajdonos 

és a kivitelező is viseli az 
esetleges következményeket.

nem

igen

Verzió: 2016/V4.2

Javasolt az épület vv-i 
kockázatainak becslése 

felülvizsgáló bevonásával

nem igen

norma sz. vv. norma sz. vv.

*** Állapotváltozás: villámvédelmet érintő műszaki épületjellemzők 
változása. Ilyenek építési engedélyköteles tevékenységek esetén pl. 
épület tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit érintő 
átalakítások, vagy pl. kéménycsere, új kémény kivitelezése, nem építési 
engedélyköteles tevékenységek esetén például tetőfelújítási, 
hőszigetelési tevékenységek, napelemes rendszer telepítése.

Nem történik meg az épület 
kockázatainak becslése. Nem 

készül norma szerinti vv-i 
kockázatelemzés. A 

tulajdonos viseli az esetleges 
következményeket.

8. változat
7. változat

Megjegyzés: A folyamatábrában a TvMI hivatkozás a villamos TvMI-t 
jelenti. Teljes cím: Villamos berendezések, villámvédelem és 
elektroszatikus feltöltődés elleni védelem, azonosító: 7.2:2016.07.01.
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