szakmakörnyezet
író: Benyák László villamosmérnök
ÉVF, EBF, VvF, regisztrált villanyszerelô-oktató

Földre telepített
fogyasztásmérôhe
alkalmazhatósága
Az új létesítésû családi házak hálózatra csatlakoztatásához az esetek
jelentôs részében földkábeles csatlakozást igényelnek az ügyfelek. A
családi házak földkábellel történô hálózatra csatlakoztatásának követelményeit a VL 2020/5. számában részleteztük, de a nagyszámú érdeklôdésre tekintettel, folytatjuk a témát gyakorlati szemmel.
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A fém kereten kialakított
fogyasztásmérôhely elfogadott,
vagy nem elfogadott?
Amennyiben a tervezô/kivitelezô szögvas
vagy zártszelvénykereten kívánja kialakítani
a fogyasztásmérôhelyet, akkor – a vonatkozó elôírások, követelmények figyelembevételével – ennek nincs akadálya. A mûszaki
tartalom tervezése, kivitelezése, üzembehelyezése során, javasolt figyelembe venni az
alábbiakat is.
A villamos szerkezet kiválasztásának és
szerelésének meg kell felelnie a biztonsági
védelmi intézkedéseknek, a megfelelô mûködés és az elôrelátható külsô hatások követelményeinek, valamint a beépítési környezetre vonatkozó szabványoknak – beleértve a napsugárzás elleni védettséget is.
A fogyasztásmérôhely por és víz elleni
védettsége IP44, ütésállósága külsô épületfalon történô elhelyezés esetén min. IK8,
körbejárható – földre telepített – szekrény
esetén min. IK10 legyen.
A helyszínen összeszerelt dobozok, tokozatok, az azokba beépített készülékekkel,
vezetékekkel együtt, már berendezéssé válnak, és ezekre is vonatkozik az MSZ EN
61439-1 szabványban leírt teljes típus- és
darabvizsgálatok elvégzésének kötelezettsége. Erre azonban a regisztrált villanysze-

1

1. kép:
A képen látható esetben,
hiányoznak az „alapok”.

helyek
ga
relôknek – általában – nincs idejük, felszerelésük, felkészültségük, és az ilyen vizsgálatok
elvégzése anyagilag sem érné meg számukra. Ezért számos esetben nem tartják be a
vonatkozó jogszabályi elôírásokat, valamint
az MSZ EN 61439-1 szabványban meghatározott követelményeket.
A felhasználás helyszínén összeszerelt tokozatok, például a rendszerengedéllyel rendelkezô mérôszekrény (mérôdoboz), valamint az azzal összeszerelt, de rendszerengedéllyel nem rendelkezô csatlakozó fôelosztó, mért kábel indítására beépített doboz,
az abba beleszerelt készülékek (pl. szakaszolókapcsoló, sorkapocs, vezeték, sín), érdekes helyzetet teremthet. Ugyanis az ilyen
módon összeszerelt villamos berendezés típusvizsgálata kizárólag csak abban az esetben hagyható el, ha a szereléskor csak az
eredeti, gyártó által engedélyezett mûveleteket végzik el. Azaz csak az eredeti gyártó
által, vizsgálattal igazolt típusú és mennyiségû szerelvényeket építenek bele (csak engedélyezett keresztmetszetû vezetékeket kötnek be, nem vágnak rá nyílásokat, nem deformálják stb.).
A termék tervezését, gyártását, megfelelôségének értékelését, forgalomba hozatalát
és forgalmazását, a 2014/35/EU (2014. 02.
26.) európai irányelv, illetve az ennek meg-

2. kép:
II. lökôfeszültség-állóságú
szerkezet szakszerûtlen
beépítése, a III-IV. lökôfeszültség-osztályú helyen.
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3

3. kép:
Barkácsolás nyomai
a fogyasztásmérôhely oldalfalán.

Milyen kialakítású
legyen a
fogyasztásmérőhely?
A közterület felôli telekhatárban, vagy annak közelében, vagy az épülettôl
távolabb létesítendô fogyasztásmérôhely esetén javasolt a készgyártmányként
forgalomba hozott, rendszerengedéllyel rendelkezô típusmegoldások (pl. földbe
ásható rendszerengedéllyel rendelkezô fogyasztásmérôhely) alkalmazása.

felelô magyar jogszabály, a 23/2016. (VII.
7.) NGM rendelet alapján kell, illetve kellene végezni. A rendelet elôírja a gyártó, meghatalmazott képviselô, az importôr, és a forgalmazó kötelezettségét és felelôsségét.

A termék megfelelôségét a harmonizált nemzetközi, vagy nemzeti szabványok alapján, a
termékre vonatkozó típusvizsgálatokkal, és
egyedi darabvizsgálatokkal, tanúsítványokkal,
dokumentumokkal kell igazolni.
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I. táblázat

II. táblázat

szerkezetek előírt Uw névleges lö

a talaj fajlagos
ellenállásának becsült
értékei

talajvíz

20

felületi (álló-, folyó-) víz

40

humuszos talaj

20

tôzeges talaj

10

agyag nedvesen

30

agyag szárazon

100
60

homokos talaj szárazon

500

kavicsos talaj nedvesen

200

kavicsos talaj szárazon

1000

repedéses mészkô, karszt

200

tömör, száraz szikla

6000

Magyar nyelvû EU-megfelelôségi nyilatkozatot kell készíteni, és el kell helyezni a CE-jelet,
valamint az adattáblát a készüléken. A végfelhasználók felé nyújtott biztonság garanciája a
szabvány alkalmazása!
Nem javasolt a nem 100%-ban vizsgált és tanúsított berendezés gyártása, illetve ilyen berendezés használata. Ugyanis az ilyen esetben a következményeket a szekrényt készre
szerelô berendezésgyártó – jelen esetben a
regisztrált villanyszerelô viseli.
A fém kereten kialakított fogyasztásmérôszekrénnyel összeépített
felhasználói mért fôelosztóba
tehetek egyfázisú
csatlakozóaljzatokat is?
Az említett csatlakozóaljzatok beépítésére a
megrendelô igényt tarthat például azért, mert
arra szükség lesz az építkezés során, vagy
egyéb okból. Az említett csatlakozóaljzatok
beépítését nem tiltja semmi, de a vonatkozó
követelményeket ez esetben is szükséges teljesíteni. A fogyasztásmérôhelynél földelô létesítése szükséges. Lásd az MSZ 447:2019,
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névleges feszültségekb
származtatott AC vagy
DC fázis-nulla feszültsé

valamint az MSZ HD 60364-4-41:2018,
MSZ HD 60364-5-54:2012 szabványok követelményeit is.
TN-rendszer esetén törekedni kell arra,
hogy minél kisebb legyen a PEN-vezetô elszakadásának kockázata. Ennek érdekében
minden épület becsatlakozási pontjánál a PENvezetôt földelni kell. Amennyiben a tárggyal
kapcsolatos esetben, az épülettôl távol, az
ingatlan határában, vagy annak a közelében
létesítendô fogyasztásmérôhelyen, vagy mellette csatlakozóaljzatot is létesítenek, akkor
ezen csatlakozóaljzat közvetlen közelében a
PEN-vezetôt földelni kell. Az MSZ 447:2019
szabvány 4.4.2 pontja szerint, a PEN-vezetô
potenciáljának rögzítésére alkalmazott földelô szétterjedési ellenállása lehetôleg ne
legyen nagyobb mint 10 ohm.
A 10 ohm értékû földelési ellenállás eléréséhez – viszonylag jó minôségû – 100 Ωm
fajlagos talajellenállás esetén, 0,7 m (fagyhatár) alatt 10 m hosszúságú, függôlegesen telepített rúdföldelô, vagy 20 m hosszúságú vízszintes földelô alkalmazása szükséges.
• Függôleges földelô esetén: R= ρ/l

300

homokos talaj nedvesen

16

ρ Ωxm

230/400

talajfajta

berendezés
névleges
feszülts. V

• Vízszintes földelô esetén: R= 2 x ρ/l
Megjegyzés: Az említett követelményekkel
egybevágóan fogalmazott a visszavont 8/
1981. (XII. 27.) IpM rendelet (KLÉSZ)
2. §. 4. bek c) pontja is.
„Önállóan is számottevô földelés:
• a vasbeton épületalap-földelés, továbbá
az a más – természetes vagy mesterséges
– földelés
• amelynek szétterjedési ellenállása (létesítés
után vagy a földelôként való felhasználás
elôtt megmérve és bizonylatolva)
10 ohm-nál nem nagyobb, vagy
• amelynek a talajban fekvô hatásos (a
talajfelszínnél legalább 0,7 m-rel
mélyebben fekvô) teljes hossza:
- vízszintes földelô esetén legalább 8 m,
- függôleges (rúd, csô) földelô esetén lega-

biztonságtechnika

A cikkben megfogalmazottak nem
helyettesítik a vonatkozó jogszabályokban,
hatósági elôírásokban, mûszaki biztonsági
követelményekben meghatározottakat.
Javasolt alaposan, és elôre átgondolni a szükséges, elégséges mûszaki tartalmat, – ugyanis ez
jelentôs mértékben járulhat hozzá a kivitelezés
szakszerûségéhez, és minôségéhez.

villámvédelem

zat

vleges lökőfeszültsége

IV-es túlfeszültségi
osztály (szerkezetek
nagyon
nagy névleges
lökôfeszültséggel)

III-as túlfeszültségi osztály
(szerkezetek
nagy névleges
lökôfeszültséggel)

II-es túlfeszültségi osztály
(szerkezetek
normál névleges
lökôfeszültséggel)

I-es túlfeszültségi osztály
(szerkezetek
csökk. névleges
lökôfeszülts.)

Pl. energiamérô,
távvezérlési
rendszerek

Pl. elosztótáblák,
kapcsolók,
csatlakozóaljzatok

Pl. háztartási
elosztók,
szerszámok

Pl. érzékeny
elektronikus
készülékek

4

2,5

1,5

szerkezetek előírt
névleges lökőfeszültsége kV

6

300

ültségekből
AC vagy
feszültség V

lább 4 m, ezt a feltételt kielégíti 2 db egymástól
legalább 2 m távolságra levô és egyenként 2 m
hatásos hosszúságú földelô összekötése is.”
Az említettek alapján láthatjuk, hogy az önállóan is számottevônek minôsülô földelô létesítésének követelményei – lényegét tekintve –
közel negyven éve ugyanazok. A talaj fajlagos
ellenállásának becsült értékeit az 1. táblázat
tartalmazza. Az esetenként lényegesen eltérô
gyakorlatok alapján úgy tûnik, hogy a követelmények nem minden esetben kerültek átültetésre a gyakorlatba.
Mint ismeretes, az áram-védôkapcsolók a
hibaáramokat érzékelik és nem nyújtanak
védelmet a potenciálemelkedések ellen. Így a
PEN-vezetô szakadása ellen, az MSZ HD
60364-4-41:2018 szabvány követelményeinek is megfelelô önállóan is számottevô föl-

delô és a teljes körûen kiépített EPH-hálózat
az, amely a kockázatokat a szabványban meghatározott szintre csökkenthetik.
A megfelelôen kiválasztott és szerelt villamos
szerkezetek, és az azokba beépített villamos
készülékek – a túláramvédelmi eszközök, áramvédôkapcsolók, vezetékek, kötôelemek alkalmazása is – elengedhetetlen.
Az MSZ HD 60364-5-51:2010 szabvány
443.3.6. valamint a 4 43.6.2 pontjainak követelményei szerint, a villamos szerkezeteket úgy
kell kiválasztani, hogy a lökôfeszültség-állóságuk legalább egyenlô legyen a berendezés
táppontján várható túlfeszültséggel. A berendezés táppontján várható túlfeszültség értékét,
illetôleg a villamos szerkezetek lökôfeszültség-állóságára vonatkozó követelményeket az
MSZ HD 60364-4-443: 2016 szabvány tar-
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4. kép:
A tervezés hiányának
eredményei.

4

6
6. kép: Telepítési
útmutató figyelmen
kívül hagyásának
eredményei.
7. kép:
Szakszerûtlen
kivitelezés.

5
5. kép:
Villamos szerkezetek
szakszerûtlen
kiválasztása
és szerelése.

talmazza (2. táblázat). Megjegyzés: A villamos szerkezetek kiválasztására vonatkozó lökôfeszültség-állóság követelmény (csak oda
tehetem, ahová való).
Az ettôl független kockázatelemzés annak
– a szabványban meghatározott módon történô – mérlegelése, hogy szükség van-e további védelemre, különös tekintettel a fel-
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7
használói vezetékhálózathoz csatlakoztatandó készülékek sérülékenységére.
A villamos szerkezet alkalmazható magasabb túlfeszültségi osztályú feltétel mellett, ha
a megfelelô túlfeszültség-csökkentés biztosítva van. Lásd az MSZ EN 60664-1:2003
(visszavont) szabvány 2.2.2.5 pontjában,
valamint a szabvány jelenleg érvényes 2008.

évi angol nyelvû változatának 4.3.3.6 pontjában meghatározott illesztési követelményeket. A szabvány ismerteti, hogy a megfelelô
túlfeszültség-csillapítás megvalósítható:
• túlfeszültség-védelmi eszközzel,
• szigetelt tekercselésû transzformátorral,
• többszörösen leágazó áramkörrel
rendelkezô elosztórendszerrel (amely
képes a túlfeszültség energiájának
szétosztására),
• a túlfeszültség energiájának elnyelésére
képes kondenzátorral,
• ellenállással vagy hasonló csillapító
eszközzel, amely képes a túlfeszültség
energiájának szétsugárzására
(disszipálására).
A tárggyal kapcsolatos esetben, a fentiekben említett követelmények teljesítése, szakszerûen betervezett és kivitelezett – célszerûen – T1+T2 típusú SPD alkalmazásával
tûnik a legegyszerûbbnek.
Az MSZ HD 60364-4-443:2016 szabvány
443.4. pontjának további követelménye, hogy
tranziens túlfeszültség elleni védelmet kell alkalmazni, ahol a túlfeszültségek által okozott
következmények hatással vannak:
• az emberi életre, pl. biztonsági
berendezések, orvosi készülékek,
• közszolgáltatásokra és kulturális örökségre,
pl. a közszolgáltatások kimaradása,
informatikai központok,
• múzeumok,
• kereskedelmi vagy ipari tevékenységekre,
pl. szállodák, bankok, ipari létesítmények,
piacok, farmok, nagyszámú embercsoport
esetén (pl. nagy lakóépületek, templomok,
hivatalok, iskolák).
Minden más esetben el kell végezni a hivatkozott szabvány 443.5. szakasza szerinti kockázatelemzést annak meghatározása céljából,
hogy szükséges-e a tranziens túlfeszültség elleni védelem. A kockázatelemzés elvégzésének hiánya esetén, a villamos berendezést el
kell látni tranziens túlfeszültség elleni védelemmel.
Azonban egyedi lakóegységek esetében
nincs szükség tranziens túlfeszültség elleni
védelemre ott, ahol a védendô villamos berendezés teljes gazdasági értéke kisebb, mint
a berendezés táppontján elhelyezett SPD
gazdasági értékének ötszöröse. Sajnálatosan
ma már szinte egyetlen családi ház sem tud
megfelelni ennek a követelménynek.
Ugyanakkor, ha valamely kisebb épület
esetén – az arra jogosult tervezô által készített
kockázatelemzés eredményeként – nincs
szükség tranziens túlfeszültség elleni védelemre, és a villamos szerkezetek lökôfeszültség-állóságára vonatkozó követelmények teljesülnek, akkor a késôbb várható igényeket is
figyelembe véve, az SPD beépítése helyett,

az SPD beépítésének lehetôségérôl javasolt gondoskodni az új, vagy
a felújítással érintett villamos berendezés/berendezésrész esetén.
Egyedi tervezési eljárás keretében az említettektôl is el lehet térni,
de nem javasolt.
A szükséges és elégséges mûszaki tartalom, a vonatkozó elôírásokban, követelményekben (szabványokban), sok esetben a sorok között
és „egymásba ágyazva van elrejtve”. A jogszabályi, hatósági elôírásoktól senkinek nincs joga eltérni, a szabványokban meghatározott követelményektôl pedig csak a tervezô térhet el, ha a tervben alkalmazott
mûszaki megoldásokat biztonsági és mûszaki szempontból, a szabvány követelményeivel legalább egyenértékûnek nyilvánítja.
A szabvány alkalmazása az 1995. évi XXVIII. törvény 6. § (1)
bekezdése alapján önkéntes. Az önkéntesség választási lehetôséget
biztosít a szabvány alkalmazása, vagy mellôzése tekintetében. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a szabvány közmegegyezéssel elfogadott
mûszaki dokumentum, amelynek révén általánosan elismert megoldás
érhetô el. Ha a szabvány alkalmazását a rá való hivatkozással a szabványt alkalmazó önként vállalja, akkor a hivatkozás vonatkozásában a
szabvány alkalmazása kötelezô.
Ha a hivatkozott törvény 6. § (2) bekezdése értelmében mûszaki
tartalmú jogszabály hivatkozik vagy utal a szabványra, akkor a szabvány alkalmazása esetén vélelmezni kell, hogy érvényesülnek azok a
jogszabályokban meghatározott alapvetô követelmények, amelyekre
az adott szabvány vonatkozik. A szabványtól való eltérés esetén megkövetelhetô annak igazolása, hogy a választott megoldás is megfelel a
jogszabályi követelményeknek.
A harmonizált szabvány alkalmazása esetén el kell fogadni, hogy az
alkalmazó eleget tett az európai jogszabály, illetve az annak megfelelô
magyar jogszabály azon követelményeinek, amelyekre a szabvány
vonatkozik.
A szabványnak való megfelelôség akkor valósul meg, ha változtatás
nélkül érvényesülnek az elôírásai. Ezt a szabványra hivatkozva kell
igazolni.
A berendezés tervezôjének javasolt mérlegelnie, hogy valóban
össze kívánja-e „legóztatni” a regisztrált villanyszerelô által kivitelezni
kívánt fogyasztásmérôhelyet.
A várhatóan az év végéig megjelenô rendszerengedélyes újabb
típusú fogyasztásmérô-szekrények között fellelhetôk lesznek olyanok
is, amelyek tartalmaznak például egyfázisú (2–2,5 kV lökôfeszültség-állóságú) csatlakozóaljzatot is. Ezekben az esetekben, a szekrénynek része a T1+T2 típusú túlfeszültség-védelmi eszköz is. A kész
megoldások megkönnyítik a választást az olyan esetekben, amikor a
IV. vagy a III. lökôfeszültség-osztályú helyen, kisebb lökôfeszültség-állóságú villamos szerkezetet – például csatlakozóaljzatot – kívánnak
alkalmazni.
A fentieket összefoglalva elmondható, hogy a telekhatárban, vagy
annak közelében – az épülettôl távolabb – elhelyezendô fogyasztásmérô-szekrény céljára, jogszabályoknak, szabványoknak megfelelô,
típusvizsgálati tanúsítványokkal, rendszerengedéllyel, földbeásható
lábazattal rendelkezô szekrény alkalmazása javasolható. Ezek jellemzôje, hogy a legkisebb költség elvén kerülnek forgalomba, és teljesítik
a velük szemben támasztott követelményeket. Magukba foglalják a
csatlakozó fôelosztót, a méretlen elosztást, fogyasztásmérô felszereléséhez szükséges térrészt, és lehetôvé teszik a mért fôvezeték indítását.
Ez jelentôs mértékben járulhat hozzá a kivitelezés szakszerûségéhez
és minôségéhez.
A várhatóan 2021-ben megjelenô tipizált épületcsatlakozások,
fogyasztásmérôhely-kialakítások jelentôs segítséget nyújthatnak a tervezôk és regisztrált villanyszerelôk számára.

