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A szerkesztô azt kérte, hogy úgy írjam meg 
ezt a cikket, hogy mindenki számára ért-
hetô legyen, mintha minden olvasó a szak-
mai alapoknál tartana. Ennek megfelelôen 
elôször néhány alapelvet tisztázunk. 
Természetesen a szakmához nem értô, de 
annál nagyobb egóval rendelkezô, önjelölt 
szabályalkotók gondolkodását nem tisztem 
megváltoztatni, de azon ôszinte kollégák-
nak, akiknek mindössze annyi a bûnük, 
hogy hisznek egy tankönyvnek, vagy egy 
mérnöknek, tudunk segíteni, hogy helyére 
kerüljenek az EPH-val kapcsolatos követel-
mények. Fontos megjegyezni, hogy a már 
visszavont szabványokban és már nem 
érvényes jogszabályokban találunk olyan – 
szerintem szakmailag értelmezhetetlen – 
követelményeket, amelyeket az újabb, 
jelenleg érvényben lévô mûszaki követel-
ményekkel már nem tudunk alátámasztani. 
Két ilyet említenék, az egyik, a kád beköté-
sére vonatkozó követelmények, a másik, a 
kiterjedt, de nem feltétlenül földelt házi 
fémhálózatok bekötése.

  Útravaló az induláshoz
Épületbôl nem kilépô vezetô anyagú szer-
kezeteket a jelenleg érvényes követelmé-
nyek szerint nem kell EPH-ba bekötni. Ha 
bárki bármit állít is szakmailag, azt alá kell 
tudnia támasztani mûszaki követelménnyel 
(szabvánnyal, jogszabállyal vagy mûszaki 
irányelvvel). Az XY azt mondta, „úgy 
emlékszem”, „nekem úgy tanították” érve-
lés nem korrekt és nem is elfogadható. 
Ugyanez igaz akkor is, ha csak annyit mon-
dunk, hogy például az MSZ HD 60364-7-
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nem is olyan régi követelmények egymásnak 
ellentmondó és következetlen részei. Sajnos 
ezeket nem eltörölték és nulláról indítva 
adták ki az újabb iránymutatásokat, hanem a 
régi elôírásokat toldozgatták foldozgatták, így 
igencsak meg kell erôltetni magát az ember-
nek, hogy az alapelveket kihámozza a szab-
ványokból vagy egyéb mûszaki követelmé-
nyekbôl.

Mindig, minden oktatáson elmondtam, 
hogy nem szabad sajnálni évi pár napot arra, 
hogy kikapcsolt telefon mellet átnézzük, fele-
levenítsük a jogszabályokat, átnézzük a jegy-
zôkönyvmintáinkat, kutassunk és tájékozód-
junk a változások tekintetében.

  Vonatkozó szabványok
Foglaljuk össze, hogy mit tudunk az EPH-
ról. Az egyenpotenciálra hozó hálózattal 
kapcsolatos követelményeket az MSZ HD 

60364-4-41:2007/2018-as és MSZ HD 
60364-5-54:2012-es lapjai tartalmazzák. A 
kiegészítô EPH-val kapcsolatos intézkedé-
sekre az MSZ HD 60364-7-7XX bizonyos 
lapjai adhatnak pluszkövetelményeket. Régi 
mûszaki követelmények az MSZ 172-1-86 
és a KLÉSZ. Én mindkettôt szeretem, szá-
momra logikusak, de az EPH-val kapcsolat-
ban sokat ártottak, fôleg azért, mert nem 
következetesek.

  Fô EPH
Nézzük mit ír az MSZ HD 60364-4-
41:2018 az EPH-val kapcsolatban. (A szab-
vány már régóta a védô egyenpotenciálú 
összekötést használja, de én maradok az 
EPH-nál.) A 2007-es kiadás is hasonlókép-
pen fogalmaz.
„Azokat a bejövô fémes részeket, amelyek 
veszélyes potenciálkülönbséget vezethetnek 

701:2007 azt írja. Szabványszámokat puf- 
fogtatni eredményes lehet, egy kocsmai 
beszélgetésben, de egy százmilliós beruhá-
zásba ilyen módon belekontárkodni nem 
helyénvaló.

  A háttér
Mi lehet az oka annak, hogy ennyire szélsô-
ségesen helytelen információk keringhetnek 
a szakmai köztudatban? Az egyik, hogy a 
villamos szakemberek többsége még életé-
ben nem olvasott szabványt, ami nem biz-
tos, hogy csak az ô hibájuk. A személyes 
véleményem az, hogy minden évben külö-
nítsünk el egy kis összeget arra, hogy egy-egy 
szabványt megvásároljunk, így néhány év 
alatt egész sok összegyûlhet. Míg a szab-
ványnézegetésért az MSZT-nek fizetendô 
évi 100 000 Ft-ot nevetségesen soknak tar-
tom, azt semmiképpen sem ajánlom, hogy 
illegálisan jussunk szabványokhoz.

A másik ok az elkeserítô minôségû oktatás. 
Érintésvédelmi oktatók tucatjainak nincs 
érintésvédelmi mûszere, az iskolák többsége 
a tanulókat pénztárcának tekinti. Számtalan 
OKJ-s villanyszerelô oktatáson a gyakorlati 
képzés keretében megállnak a forgásirány-
váltó bekötésénél. Az én OKJ-s oktatóm 
például 2010-ben az MSZ 1600-at oktatta, 
és azt tanította, hogy nullára kék, fázisra 
fekete, a PE-vezetôre pedig Z/S érvéghü-
velyt kell rakni. Több száz tanulót végigkér-
dezve, csupán pár esettôl eltekintve, azt a 
választ kaptam, hogy az OKJ-s oktatásban 
nem láttak egy jegyzôkönyvet sem.

További ok a magyar tekintélyelvûség. 
Saját példámon tapasztaltam, hogy csak 
azért hitték el, amit mondtam, mert mint 
mérnök vagy kormánytisztviselô mondtam. 
Nem számított a nálam sokkal nagyobb 
tudással rendelkezô szaki véleménye, mivel 
ô csak egy melós volt. És ez agyrém!

Szintén hozzájárul a fejekben lévô zûrza-
varhoz a továbbképzések gyatra minôsége. 
Most már kötelezô az ÉV, VV, EBF tovább-
képzés. A csoportok létszámának felesleges 
lekorlátozása miatt, a továbbképzést szer-
vezô cégeknek sokszor csak nyûg az oktatá-
sok leszervezése – a már meglévô ügyfelek 
megtartása csak a cél, vagy pusztán 
PR-tevékenység.

Nem utolsósorban a csupán könnyû 
pénzszerzés céljából kiadott, gyenge minô-
ségû tananyagokban, könyvekben található, 
szakmailag nulla értékkel rendelkezô infor-
mációkkal tömik a szakmai fejlôdésre vágyók 
buksiját. 

A cikk írása közben döbbentem rá, hogy a 
kialakult helyzethez mennyire hozzájárult a 

Meg kellene tanulnunk alapelvekben gondolkodni. 
Gyereknél mûködik az, hogy „nem nyúlhatsz a tûzhelyhez”, de felnôttként már inkább 
a „tûzhely veszélyes” alapelv irányítson. A szabályok, iránymutatások mögött meg kellene 
látnunk az alapelveket, de ugyanez igaz az EPH-ra is. 

a legnagyobb 
gond

2. kép Általában a szigetelést hagyják 
ott, itt fordítva történt, de mintha néhány 
elemi szál nem lenne felhasználva. 
Fotó: Benczédi Balázs
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Fôkép Induktív csatolással 
fûszerezett igényes 

eszközválasztás. 
Fotó: Dobrán János

1. kép Már csak a purhab, 
sziloplaszt és a 

szigetelôszalag hiányzik. 
Meg feleslegesen van 

hosszúra hagyva a vezeték. 
Fotó: Polcsik Gábor



be és nem részei a villamos berendezésnek, 
minden egyes épületben a védô összekötô 
vezetô felhasználásával be kell kötni a fô föl-
delôkapocsba. Ilyen fémes részekre példák a 
következôk:
•  az épületben lévô közüzemi csôvezetékek, 
 pl. gázvezetékek, vízvezetékek, távfûtési 
 rendszerek;
•  a szerkezeti idegen vezetôképes részek;
•  a vasbeton épületszerkezetek hozzáférhetô 
 fémrészei.

Az ilyen, az épületbe kívülrôl bevezetett 
vezetôképes részeket az épületen belül, az 
épületbe való belépési pontjukhoz a lehetô 
legközelebb kell bekötni az egyenpotenciálú 
összekötésbe.

Az épületbe belépô, a belépésüknél szige-
telô közdarabbal ellátott fémcsöveket nem 
kell a védô egyenpotenciálú összekötésbe 
bekötni.” Ha tovább egy szót sem írnék, 
ennek is elégnek kellene lennie.

  Akkor magyarázzuk, 
  ami egyértelmû
„Amik potenciálkülönbséget vezethetnek be” 
– tehát csak az épületbe belépô részeket kell 
bekötni. A salgópolc, fürdôkád, zuhanytálca, 
mosogató, kábeltálca, öltözôszekrény stb., ha 
nem lógnak ki az épületbôl és nem tudnak 
potenciált közvetíteni a villamos berendezés 
felé, akkor nem kell bekötni ôket. 
Megjegyezném, hogy a kábeltálcarendszer 
különálló részeit nemhogy nem kellene össze-
kötni (még ha 200 méter hosszú is), de ha 
nem lép be az épületbe vagy nem lép ki 
belôle, még bekötni sem kellene. Ugyanez 
igaz a kazán elmenô csöveivel is.
„Az ilyen, az épületbe kívülrôl bevezetett 
vezetôképes részeket az épületen belül, az 
épületbe való belépési pontjukhoz a lehetô 
legközelebb kell bekötni az egyenpotenciálú 
összekötésbe.”

A kevésbé figyelmes olvasó is megfigyelhe-
ti, hogy csak az épületbe belépô részeket kell 
bekötni, azokat is a belépési pontjukhoz leg-
közelebb. A negyedik emeleti kazán elmenô 
csöveit semmiképpen. A gázcsövet is csak a 
belépési pontnál, és még sorolhatnánk…

„Az épületbe belépô, a belépésüknél szige-
telô közdarabbal ellátott fémcsöveket nem kell a 
védô egyenpotenciálú összekötésbe bekötni”

Akkor újra: a különálló kábeltálcák, a KPE 
(mûanyag) csöveket nem kell, a mûanyag lefo-

lyót nem kell és a mûanyag lefolyó végén lévô 
fémszerkezeteket (kád, zuhanytálca) sem!

  Az EPH lényege
Az egyenpotenciálra hozó hálózat lényege, 
hogy a létesítményben lévô nem villamos 
berendezés részét alkotó vezetô anyagú szer-
kezetek nagyjából egyenpotenciálon legyenek 
a villamos berendezés földelt (érintésvéde-
lembe bekötött) testeivel. Például, ha villám-
csapás következtében megemelkedik a villa-
mos berendezés testeinek potenciálja, az 
épületbe kívülrôl bevezetett vezetékek és a 
hozzájuk fémesen csatlakozó egyéb szerkezeti 
elemek földpotenciálon maradnak. Azonban, 
ha a villamos berendezés testeit és az elôbb 
említett idegen vezetôképes részeket is a fô 
földelôkapocshoz csatlakoztatjuk, az a poten-
ciálkülönbség jelentôsen csökkenthetô. Itt tisz-
tázzunk egy tévhitet: nem a villamos berende-
zés potenciáljától védjük az idegen vezetôké-
pes részeket, hanem az idegen vezetôképes 
részek potenciáljától a villamos berendezést.

Sok mûszaki ellenôr, tervezô azért érvel a 
kábeltálca-bekötés mellett, mert mi történik, 
ha meghibásodik a ráfektetett vezeték. Ez a 
szakmai alapelvek súlyos ismerethiányáról 
tanúskodik.

1) A villamos berendezés meghibásodásakor 
vagy a táplálás önmûködô lekapcsolása esetén 
a védelem szólal meg 0,4–5 másodperc alatt 
(TN-rendszer esetén), vagy kettôs vagy meg-
erôsített szigetelés esetében a kiegészítô szige-
telés ad védelmet. Ne felejtsük, az érintésvé-
delem általános esetében egyszeres hiba ese-
tére kell, hogy biztosítsa a szabvány által elôírt 
védettséget. Egy kábel mindkét szigetelésének 
sérülése már messze meghaladja azt a hiba-
nagyságot, amely ellen még védelmet kell biz-
tosítani. Ugyanakkor a szabványok több helyen 
kiemelik, hogy a vezetékeket védeni kell a 
mechanikai sérülésektôl. Ezt megtehetjük pél-
dául úgy, hogy nem fektetjük éles felületekre 
vagy a hajlékony mechanikai hatásoknak kitett 
vezetékek védelmérôl külön gondoskodunk.

2) Még ha ki is kerülne egy idegen vezetôké-
pes részre potenciál a villamos berendezés-
bôl, semmi sem garantálja, hogy a védelem 
megszólalna a kellô idôn belül. Például egy 
240 mm2-es kábel védeleme akár 315 A is 
lehet, ennek sérülése esetén – ha az idegen 

vezetôképes rész ellenállása mondjuk 1,5 
Ohm – akkor sosem fog annyi áram folyni az 
EPH-vezetôn, hogy megszólaljon a védelem. 
Az EPH-vezetô viszont egy idô múlva leég.
Tehát, az EPH feladata a potenciál kiegyenlí-
tése, nem pedig áramok vezetése. Ez követ-
kezik a szabvány következô pontban tárgyalt 
elôírásából is.

  Az EPH-vezetô keresztmetszete
A szabvány szerint két szempontot kell figye-
lembe venni. A fô földelôkapocshoz csatlako-
zó EPH-vezetô keresztmetszete nem lehet 
kisebb, mint a berendezésben lévô legna-
gyobb védôföldelô-vezetô (PE-vezetô) 
keresztmetszetének a fele. Ettôl függetlenül a 
minimális keresztmetszet 1) réz esetén 6 
mm2, 2) alumínium esetén 16 mm2, 3) acél 
esetén 50 mm2. A szabvány azonban azt is 
írja, hogy a réz esetén nem szükséges 25 
mm2-nél nagyobb keresztmetszet, illetve más 
anyagok esetén ez a keresztmetszet a rézzel 
megegyezô vezetôképességet nyújtó méret.

Láthatjuk, hogy az EPH-vezetô kereszt-
metszete nem áramerôsségre van méretezve. 
Lehetne azon a kábeltálcán 10 db 240-es 
kábel is a betáp, ha be kellene kötni – de nem 
kell – akkor is elég lenne 25 mm2-es vezetô. 
Az pedig egy ilyen betáp zárlatánál nem sokat 
segítene, azon kívül, hogy olvadóbiztosí-
tó-szálat játszana.

  Keresztmetszet 
  az MSZ 172-1-86-ban
Ami különösen bosszantó, hogy akik az MSZ 
172-1-re emlékezve próbálják velünk elhitet-
ni, hogy be kell kötni a salgó polcot, még arra 
sem veszik a fáradságot, hogy ezt a szabványt 
elolvassák. Vagyis ami nincs leírva benne, azt 
megkövetelik, de ami le van írva, azt meg 
figyelmen kívül hagyják.

Nézzük, mit ír az MSZ 172-1 az EPH-
vezetô keresztmetszetérôl.

„3.2.4.4.1. Az EPH-gerincvezetô kereszt-
metszete ne legyen kisebb, mint a berende-
zésben alkalmazott legnagyobb védôvezetô 
keresztmetszetének a fele. Rézvezetô esetén 
legalább 6 mm2 legyen, és nem kell 25 mm2 

-nél nagyobbra választani. Más anyagú EPH-
vezetô keresztmetszete olyan legyen, hogy 
vezetése legyen azonos az így megállapított 
rézvezetôével.”
Tehát, ha a kád lefolyóba beépítik a passzda-
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rabot, akkor a bekötô EPH keresztmetszetnél 
ezt is figyelembe kellene venni.

  Amikor más személyekre 
  hivatkoznak
Van pár régi név a szakmában, akikre sokszor 
hivatkoznak, sokszor olyan szavakat adva a 
szájukba, amit ôk sosem mondtak. Ezt szemé-
lyes tapasztalatból tudom. Ezek a személyek 
nagyon sokat tettek a szakmáért. Éppen ezért 
van egy fórum, ahol megkérdezhetjük, hogy 
mi a véleményük ezekrôl a dolgokról. Ez a 
fórum nem más, mint az közremûködésükkel 
készült mûszaki követelmények. Nézzük, mit 
is tanítottak nekünk.

  KLÉSZ
Bár már visszavont, de sok épületre még érvé-
nyes, 1981-es jogszabály. Nézzük, mit ír az 
EPH-ról. „Házi fémhálózat: 
az épületen belül minden olyan 
villamosan összefüggô jól 
vezetô fémszerkezet, amelynek 
mérete függôleges irányban a 
szintmagasságnál, vagy vízszin-
tes irányban 5 m-nél nagyobb.
Nem minôsül házi fémháló-
zatnak a lépcsô, a függôfolyo-
só- és az erkélykorlát, valamint 
a zászlótartó rúd abban az 
esetben sem, ha méretei az említett határérté-
keket meghaladják. (Házi fémhálózat pl.: a víz, 
gáz, központi fûtés villamosan összefüggô, jól 
vezetô fémcsôhálózata, vagy villamosan 
összefüggô, jól vezetô fém épületszerkezet),
Egyenpotenciálra hozó vezetékrendszer: (a 
továbbiakban EPH) az a vezetékrendszer, 
amely a védôvezetôt igénylô érintésvédelem-
mel ellátott készülékek testét, a házi fémháló-
zatokat, valamint az önállóan is számottevôen 
földelt fémtárgyakat – közvetlenül vagy köz-
vetve – villamosan, hatásosan összeköti.
Az EPH-ba be kell kötni a fürdôkádakat, fém-
bôl készült mosdóvályúkat és más olyan 
üzemszerûen érinthetô nagy kiterjedésû fém-
tárgyakat, amelyeknek felszerelési módjukból 
következôen viszonylag jó vezetô villamos 
kapcsolata lehet a földdel.

  Az alapelv
Nézzük, mit is lehet ebbôl kihámozni! Miért 
van szükség a házi fémhálózat kifejezésre? 
Nem tudom! Eddig azt hittem, hogy ha egy 

vízcsô csak két métert lóg be az épületbe, akkor 
nem kell bekötni, mivel nem éri el az épületen 
belüli házi fémhálózatra elôírt kiterjedést. 
Vagyis ezzel a kifejezéssel definiálják a földelt 
fémszerkezetek minimális kiterjedését, ami 
felett be kell kötni. Ezt még a KLÉSZ olvasásá-
nál el tudnám hinni, de az MSZ 172-1-86 
áttanulmányozásánál elbizonytalanodom.

Miért nem kell bekötni a korlátot? Mert nem 
visz be potenciált az épületbe. Miért kell akkor 
bekötni a fürdôkádat, noha ezelôtt azt írtam, 
hogy az új szabványok szerint nem kell. 
Nagyon egyszerû, megadja a KLÉSZ a választ: 
mert a felszerelésükbôl adódóan nagykiterje-
désûek, és jól vezetô kapcsolatban lehetnek a 
földdel. 1981-ben még sokkal jobban elterjedt 

volt a fémlefolyórendszer, ám mûanyag lefo-
lyónál ez az elôírás értelmét veszti. Amikor a 
KLÉSZ a kádat említi, akkor azt is hozzáteszi, 
hogy azért kell bekötni, mert „viszonylag jól 
vezetô villamos kapcsolata van a földdel”.
Egyébként, ha valaki be akarja kötni a fürdôká-
dat, tiltani semmi sem tiltja, de akkor milyen 
keresztmetszetû vezetôvel kell megtennie? Egy 
50 mm2-es betápnál legalább 25 mm2-es veze-
tékkel. Tehát a KLÉSZ-bôl úgy tûnik, hogy 
EPH-ba tényleg csak olyan szerkezeteket kell 
bekötni, amelyek kívülrôl potenciált vihetnek az 
épületbe, bár a házi fémhálózat fogalma – gon-
dolom nem csak az én számomra – nem 
egyértelmû. Fôleg, ha azt kérdezem, hogy 
miért kell érintésvédelmi szempontból beköt-
nöm egy potenciálfüggetlen fémszerkezetet?

A „régi nagyok” sehol sem tanították, hogy pl. 
az álmennyezetet, a gipszkarton fal fémprofilja-
it, a mosogatótálcákat be kell kötni. Ugyanígy 
nem kell a függönykarnist sem bekötni.

És itt jön egy érdekes felvetés: ha a KLÉSZ 
betûjét szó szerint veszem, akkor az öt méter-
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3-5. kép 
Az EPH vezetô minimális keresztmetszete 
1) réz esetén 6 mm2, 2) alumínium esetén 
16 mm2, 3) acél esetén 50 mm2



nél hosszabb függönykarnist is be kell kötni 
EPH-ba. Ha a KLÉSZ alapelvét, akkor csak 
azokat az idegen vezetôképes részeket, amik 
a villamos berendezéstôl eltérô, de ahhoz 
képest mérhetô – általában föld – potenciálra 
kerülhetnek. 

Megjegyezném még, hogy a KLÉSZ a házi 

fémhálózatok mellett az önállóan is számotte-
vôen földelt fémtárgyak bekötését írja elô. 
Hogy ezek mik, a jogszabály részletesen leírja.
„Önállóan is számottevô földelés:
– a vasbeton épületalap-földelés, továbbá az 
a más – természetes vagy mesterséges – föl-
delés

– 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 talaj-
felszínnél legalább 0,7 m-rel mélyebben 
fekvô) teljes hossza
•	 vízszintes	földelô	esetén	legalább	8	m,
•	 függôleges	 (rúd,	 csô)	 földelô	 esetén	 lega-
lább 4 m, (ezt a feltételt kielégíti 2 db egymástól 
legalább 2 m távolságra levô és egyenként 2 m 
hatásos	hosszúságú	földelô	összekötése	is).

Vajon az öltözôszekrény, a raktári polc vagy 
az álmennyezet mikor meríti ki a villamosan 
összefüggô szerkezet vagy a számottevô föl-
delés fogalmát? Mikor mondhatjuk, hogy 
ezek képesek villamos potenciált (általában 
földpotenciált) közvetíteni a villamos beren-
dezés felé?

Megjegyezném, hogy a KLÉSZ sok olyan 
elôírást tartalmaz, amelyeket az MSZ HD 
60364 sorozat EPH-val kapcsolatos részei 
nem tartalmaznak, még nyomokban sem.

Ilyen például a fürdôkádakra, tartályokra 
vonatkozó bekötés, vagy a házi fémhálózat 
fogalma, vagyis a bizonyos méretet meghala-
dó, de nem feltétlenül földpotenciálon lévô 
fémes szerkezetek fogalma. Sajnos a KLÉSZ 
nem eléggé egyértelmû. Mi a helyzet például 
a függönykarnissal, az iskolák tábláinak fém 
tartószerkezetével, a falak fémborításával. 
Ezeket	 épeszû	 ember	 még	 1981-ben	 sem	
kötötte be az EPH-hálózatba, noha a jogsza-
bály betû szerint vett értelmében házi fémhá-
lózatnak minôsültek.

Továbbá a KLÉSZ bizonyos kiterjedés 
felett elôírta a házi fémhálózatok és a nagyki-
terjedésû fémszerkezetek alul és felül való 
bekötését. Ez a mai szabványok értelmében 
már nem követelmény.

  MSZ 172-1-86
Ebben a szabványban – noha öt évvel fiata-
labb, mint a KLÉSZ – még inkább távolodunk 
a mai szabványok követelményeitôl. Ha vala-
ki elolvassa a szabvány házi fémhálózatra 
vonatkozó követelményeit, már nyomát sem 
találja annak, hogy a bekötendô fémszerkeze-
tek és házi fémhálózatoknak bármilyen kap-
csolatban kellene is lenniük a földdel.

A szabvány különválasztja a központi EPH-
csomóponthoz földelôvezetôn keresztül csat-
lakoztatandó önállóan is számottevôen föl-
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EPH-bekötés szükségességének elbírálása

Természetesen elôfordul, hogy valaki köti az ebet a karóhoz. Ártani nem biztos, hogy 
árt, de a következô tényezôket érdemes figyelembe venni:

• Pluszköltség, akár a kivitelezésnél, akár a karbantartásnál.
• A villamos berendezés esetleges meghibásodásánál a védelem megszólalásáig, amely 

akár 5 másodperc is lehet, nemcsak a meghibásodás közvetlen környezetében lesz 
veszélyes potenciálemelkedés, hanem az EPH-ba bekötött szerkezeteken is. (Ezért az az 
általános szakmai alapelv, hogy csakis azt a villamos berendezésnek részét nem alkotó
vezetôképes részt kössük be EPH-ba, amelyet tényleg szükséges.)

• A már visszavont KLÉSZ jogszabály külön megemlítette, hogy a lépcsôházi korlátokat 
   nem kell bekötni, mivel nem számítanak házi fémhálózat részeinek, méretüktôl függetlenül.
• Az épületben a villamos rendszer hibája vagy rossz szerelés miatt elôfordulnak a szakmai
   zsargonban kóbor (nem tisztázott) eredetû áramok. Az ezeket elôidézô feszültség csökke-
   nésére használnak tévesen EPH-t, ahelyett, hogy megkeresnék a hiba helyét. Azonban az 
   EPH-vezetôk nem tartós áram vezetésére vannak méretezve. Az ilyen terhelés következ-
   tében az EPH-vezetô, ahogy a neve is mondja, a potenciálkülönbség kiküszöbölésére van    
   kitalálva, nem pedig áramok vezetésére.
• Az elôzô ponttal összhangban hallunk olyat is, hogy az EPH-val tudták a villamos beren-
   dezés „csípéseit” megszüntetni. Ezzel az a gond, hogy a korrekt az lenne, ha feltárnánk a 
   hibát, nem pedig a hiba következményét próbálnánk elmismásolni. A kiegészítô EPH-nak 
   a feladata a villamos berendezés meghibásodása esetén az érintési feszültség megadott 
   szint alatt tartása a védelem szabványos idôn való megszólalásának idejéig, nem pedig 
   meghatározatlan ideig történô hibaelfedezés. Ugyanez igaz a testek EPH-val történô 
   összekötésére is. Ez esetben a kiegészítô EPH-nak a dolga a hurokimpedancia 
   lecsökkentése, hogy a szabvány által elôírt idôn belül megtudjon szólalni a védelem.
• Meg kell említeni még a villámvédelmi „s” veszélyes megközelítés távolságot is, amelyre 
   azért van szükség, hogy a villámvédelmi berendezés és a földelt fémszerkezetek között ne 
   következhessen be átívelés, és ezáltal gyulladás. Ha amúgy nem potenciálon lévô fém-
   szerkezeteket bekötünk EPH-ba, így a földpotenciált a villámvédelmi berendezéshez „s” 
   távolságon belül juttathatjuk, ezáltal tûzveszélyes helyzetet alakíthatunk ki. (Ha megnézzük 
   a villámvédelmi terveket, azt fogjuk tapasztalni, hogy az ezzel kapcsolatos óvintézkedése-
   ket a tervezôk általában figyelmen kívül hagyják.)

ha mégis 
bekötik
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deltnek minôsülô részeket az önállóan nem 
számottevôen földeltnek minôsülô házi fém-
hálózatokat és fémszerkezeteket. Ezen utób-
biakat EPH-leágazóvezetékeken keresztül 
kellett az EPH-gerincvezetôhöz csatlakoztat-
ni. (Emlékszünk, hogy az MSZ HD 60364-4-
41 szerint csak belépô, potenciált közvetítô 
vezetôanyagú részeket kell bekötni, de azokat 
a belépési ponthoz közel, az épületen belül.) 
Ez csak az én magánészrevételem: nekem 
teljesen úgy tûnik, mintha az MSZ 172-1-be 
egy kicsit beépült volna, a nem norma szerin-
ti villámvédelem, veszélyes megközelítéssel 
kapcsolatos intézkedésekkel összefüggô köve-
telményrendszere. Mert azt tudjuk, hogy 
EPH-ba bekötni potenciálfüggetlen fémré-
szeket, érintésvédelmi szempontból, nem sok 
értelme van. Az MSZ 172-1-86 szerint pedig 
minden nagyobb-hosszabb villamosan össze-
függô szerkezetet is csatlakoztatni kellett az 
EPH-hálózathoz, az EPH-hálózattal átszôve 
az épületet.

Nem csoda, hogy elterjedtek a mai agyré-
mek ezzel kapcsolatban. Bár megjegyezendô, 
hogy az MSZ 172-1-86 külön kiemelte, hogy 
a villamos folytonosság feltétele a bekötésnek. 
Tehát a gipszkarton vázra, az álmennyezetre, 
az ajtókeretekre, a tagolt kábeltálcákra és a 
többi hasonló megoldás bekötésére régen 
sem volt mentség.

A másik oldalról el kell ismerni, hogy zava-
ró, hogy míg a KLÉSZ külön megemlíti, hogy 
a korlátokat, ablakpárkányokat stb. nem kell 
bekötni, az MSZ 172-1-86 nem. 

Azonban, ha az EPH alapelvét nézzük és 
figyelmesen elolvassuk a jelenleg érvényben 
lévô szabályozásokat, meg tudunk szabadulni 
a múltbéli, ésszerûtlen követelmények ter-
hétôl, nem beszélve a széles körben uralkodó 
tévhitektôl.

  A csattanó
Ezek után elérkeztünk egy olyan szabvány-
módosításhoz, amely talán egy kicsit kiutat 
mutat a régi idôk EPH útvesztôjébôl. 
Emlékszünk? A KLÉSZ elôírta az EPH-ba 
való bekötést 1) az önállóan is számottevô 
földelt fémtárgyak, 2) a házi fémhálózatok és 
3) a villamos berendezés testei számára. 
Azonban sok – noha nem mindig egyértelmû 
– utalást találunk arra, hogy ezeknek villamo-
san összefüggôknek, és a villamos hálózathoz 
képest potenciálon kell lenniük.

Az MSZ 172-1-86 a KLÉSZ-tôl eltérôen 
megkülönbözteti az önállóan számottevô föl-
delt fémtárgyakat, házi fémhálózatokat és a 
házi fémhálózatokat és fémszerkezeteket, 
amelyek önállóan nem számottevôen földelt-
nek minôsülôk. Elôbbieket a központi EPH-
csomóponthoz kell csatlakoztatni, az utóbbia-
kat elég EPH-leágazóvezetékeken keresztül 
az EPH-gerincvezetékhez kötni. Ugyanakkor 
megjelent az MSZ 172-1-86 szabvány MSZ 
172-1-1M módosítása, amely pár érdekes 
pontot tartalmaz, idézzük:
„Megjegyzés: A központi EPH-csomópontba 
csak az idegen fémszerkezeteket (1.9.4. sza-
kasz) bekötô EPH-vezetôk csatlakoznak (köz-
vetlenül vagy közvetve), a villamos berende-
zések testeire kötött védôvezetôk nem (ezek a 
központi földelô kapcsokra vagy központi 
földelôsínre csatlakoznak). A központi EPH-
csomópont helyét ezért ennek megfelelôen, 
és nem a villamos berendezés fôelosztójának 
közelében célszerû kijelölni, és úgy célszerû 
kialakítani, hogy az alkalmazott vezetôk 
(laposvasak, csupasz sodronyok stb.) beköté-
sére legyen alkalmas (a kötés bonthatósága itt 
nem elôírás).”
Az idegen fémszerkezet a szabvány szerint: 
„A villamos berendezéshez nem tartozó 
olyan fémszerkezet, amely valamely potenci-
ált (általában földpotenciált) közvetíthet. Ilyen 
idegen fémszerkezetek általában:
•	 a	fémbôl	készült	épületszerkezetek,
•	 a	gáz,	a	víz,	a	központi	fûtés	és	a	
 hasonlók fém csôvezetékei,
•	 a	vezetôanyagú	padlók	és	falak.

Tilos az EPH-hálózattal összekötni:
•	 az	épülethez	csatlakozó	fémes	csôvezeté-
keknek, illetve fémszerkezeteknek azokat a 
részeit, amelyek szándékos – és ellenôrizhetô 
– intézkedésekkel vannak elszigetelve az épü-
let belsô csôvezetékeitôl és egyéb fémszerke-
zeteitôl;
•	 azokat	a	segédeszköz	nélkül	el	nem	érhetô	
fémszerkezeteket, amelyek szándékos – és 
ellenôrizhetô – intézkedésekkel vannak elszi-
getelve környezetüktôl és a földpotenciáltól;
•	 az	épületet	elhagyó,	illetve	az	oda	csatlako-
zó gyengeáramú kábelek fémköpenyeit, 
árnyékoló szerkezeteit és földelt vezetôereit, 
kivéve, ha ezek EPH-hálózatba kötéséhez 
üzemeltetôjük hozzájárul.
Elhagyható az olyan épületelemek (pl. lép-
csôk, erkélyek, és függôfolyosók korlátjainak, 
ablakpárkányok bádoglemezeinek) a beköté-
se, amelyek idegen potenciállal való érintke-
zése kevéssé valószínû, továbbá az épületek 
olyan külsô fémszerkezeteinek a bekötése, 
amelyek az épület rendeltetésszerû használa-
ta során csak nehezen érinthetôk.”

Az „elhagyható” azt jelenti, hogy ezen szerke-

zetek EPH-ba való bekötése elônyös lenne 
ugyan, de a megoldás gyakorlati nehézsége 
miatt ez nem kötelezô. Emlékszünk? A 
KLÉSZ szerint ezeket azért nem kellett beköt-
ni, mert ezek nem a házi fémhálózat részei, 
nem pedig azért, mert bonyolult a bekötésük. 
Itt enyhe ellentét figyelhetô meg a KLÉSZ 
illetve az MSZ 172-1 írói között.
„A zuhanyozótálca EPH-ba való bekötése is 
elônyös, de a megoldás gyakorlati nehézségei 
miatt e szabvány ezt nem teszi kötelezôvé.” 
Kérdés: mitôl nehezebb EPH-ba bekötni egy 
zuhanytálcát, mint egy kádat?
„Vasbeton falak és födémek acélbetétjeit álta-
lában nem kell bekötni az EPH-hálózatba, de 
az ilyen falakra és födémekre felszerelt nagy 
kiterjedésû fémtárgyak, fémfelületek EPH- 
bekötésérôl gondoskodni kell.”

  Összefoglalás
Terjedelmi okokból nem lehet minden részlet-
re kitérni egy cikk keretei között, nem beszél-
tünk például a villámvédelmi EPH-ról vagy a 
kiegészítô EPH-ról. Próbáltam viszont a cikk-
ben a kialakult helyzet okáról írni, persze van, 
ami ebben a tekintetben csak feltételezés. Ami 
biztos, és ezt jegyezzük meg – a jelenleg 
érvényben lévô szabályozás szerint az EPH-
ba csak a következôket kell bekötni. Idézem 
újra a MSZ HD 60364-4-41 szabványt.
„Azokat a bejövô fémes részeket, amelyek 
veszélyes potenciálkülönbséget vezethetnek 
be és nem részei a villamos berendezésnek, 
minden egyes épületben a védô összekötô 
vezetô felhasználásával be kell kötni a fô föl-
delôkapocsba; ilyen fémes részekre példák a 
következôk:
– az épületben lévô közüzemi csôvezetékek, 
pl. gázvezetékek, vízvezetékek, távfûtési rend-
szerek;
– a szerkezeti idegen vezetôképes részek;
– a vasbeton épületszerkezetek hozzáférhetô 
fémrészei.
Az ilyen, az épületbe kívülrôl bevezetett 
vezetôképes részeket az épületen belül, az 
épületbe való belépési pontjukhoz a lehetô 
legközelebb kell bekötni az egyenpotenciálú 
összekötésbe.
Az épületbe belépô, a belépésüknél szigetelô 
közdarabbal ellátott fémcsöveket nem kell a 
védô egyenpotenciálú összekötésbe bekötni.”
Az idegen szerkezeti vezetôképes rész az 
MSZ HD 60364-5-54:2012 szabvány sze-
rint: „Az a vezetôképes rész, amely nem része 
a villamos berendezésnek, alkalmas azonban 
valamely villamos potenciál, általában helyi 
föld villamos potenciáljának odavezetésére”.

A következô cikkünkben a kiegészítô EPH-val 
foglalkozunk majd, és azzal, hogy miért kamu 
az 50 mm-es, mûanyag lefolyóba építendô 
fém passzdarab.                                       
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