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Bevezetés

Korunk egyik alapvetõ jellegzetessége a villamos energia felhasználásának egyre széle-
sebb körû elterjedése az élet minden területén: ipar, mezõgazdaság, közlekedés, 
szolgáltatás, gyógyászat, háztartások. Nem csak a villamos, de minden energia komoly
veszélyeket hordoz magában. Azért van különleges jelentõsége ebbõl a szempontból a
villamos energiának, mert a villamos balesetek száma és súlyossága közvetlenül a 
közlekedési balesetek után a második.
Egyrészt, azért mert a hatásaihoz az emberiség nem szokott hozzá évezredeken keresz-
tül /tûz, víz/ másrészt mindenütt jelen van, így a veszélyforrását nem tudjuk pontosan kö-
rülhatárolni. Vezetékeken sokkal nagyobb energia áramlik hozzánk, mint amennyit hasz-
nálni tudunk, és az átlagember nem ért hozzá.
Természetes, hogy az ember mindennapi tevékenységét egyre könnyebbé, életvitelét
egyre kényelmesebbé kívánja tenni, erre úgy van lehetõsége, hogy a kívánt munkák el-
végzéséhez természetes energiahordozókból nyert energiát és fejlett technikát állít szol-
gálatába. A mai kor embere majd’ minden tevékenységéhez valamilyen eszközt, szerszá-
mot, gépet használ. Ezen mûszaki berendezések elõállításához, mûködtetéséhez 
energia szükséges. Az igényelt energiafajták a legváltozatosabbak (hõ: pl. fõzés, fûtés,
sütés – fény: világítás, jeltovábbítás – sugárzási: pl. szolárium – mozgási: továbbítás, 
közlekedés, stb.), és ezeket tetszõleges idõpontban, a kívánt mennyiségben, jól 
szabályozhatóan, tisztán, azaz lehetõleg szennyezéstõl mentesen és közvetlenül a 
helyszínen kívánja felhasználni.
Ezt a feladatot legszéleskörûbben a villamos energiával, mint köztes energiahordozóval
lehet megvalósítani. A megnövekedett energiaigények gazdaságos és biztonságos kielé-
gítése – ez az energetika feladata – egyre nehezebbé és költségesebbé válik. Ez vonat-
kozik a villamos energia iránti igényre is, amelynek kielégítése a villamos eenergetika fel-
adata.
A villamos energetika jelentõs társadalmi kérdés is egyben. De a környezetvédelem és az
energetika kapcsolata is igen szoros, mivel a villamos energia elõállítása a legna-gyobb
környezetszennyezõ tevékenység egyben. Ezen csak a több mint 40%-os részesedésû
Paksi Atomerõmû javít, amely CO2-kibocsátás nélkül állítja elõ a villamos energiát.
A világ villamosenergia-termelésének jelenleg csak 2-3 százaléka származik egyéb
megújuló energiaforrásból, így a kutatás és technológia fejlesztés feladatai óriási jelentõ-
ségûek az emberiség jövõje szempontjából.
A mindennapi életben elterjedten használják az „erõsáram”, „gyengeáram” kifejezéseket.
Ezek helytelenül rögzõdött megnevezések, valójában arról van szó, hogy a villamossá-
got kétféle felhasználás jellemzi. Ha a cél az energia elõállítása, szállítása, átalakítása,
akkor villamos eenergetikáról, míg ha a cél a villamos jel elõállítása, továbbítása, átalakí-
tása, vétele akkor híradás-ttechnikáról, iinformatikáról van szó. Az erõsáramú villamos be-
rendezés az áram munkavégzõ képességét, míg a gyengeáramú villamos berendezés a
jelátviteli képességét hasznosítja.
Jelen tanulmány a villamos energia területén meglévõ szabályozásokra kíván rámutatni,
valamint arra, hogy a villamosenergia-termelés, -elosztás veszélyes üzemnek minõsül.
Az itt bekövetkezett balesetek – a számos védõ és óvó intézkedések ellenére – nagyon
súlyos, esetenként halálos következménnyel járnak. Ezért fontos, hogy ismerjük a villa-
mos energia területén bekövetkezett balesetek körülményeit, okait és különösen azokat
a szabályokat, amelyek betartásával és betartatásával csökkenthetõk a bekövetkezõ bal-
esetek és foglalkozási megbetegedések a villamosenergia-iparban. Ezzel akár életet
menthetünk! 

MMiinnddeennkkiitt hhaazzaavváárrnnaakk!!
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1. AA mmunkahelyek mminimális mmunkavédelmi kkövetelményei

A munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeit a 3/2002 (II.8) SzcsM-EüM
együttes rendelet határozza meg. A rendelet szerint:
„2. § (1) A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy az irányítása alá tartozó vala-
mennyi területen a munkahelyek kialakítása és üzemeltetése feleljen meg az e rendelet-
ben meghatározottaknak, továbbá a munkavédelemre vonatkozó egyéb szabályoknak, a
tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelményeknek.
(2) A munkáltató az Mvt. 21. § (2) bekezdésében megjelölt munkavédelmi szempontú elõ-
zetes vizsgálatok során a létesítmény, a munkahely és a technológia esetében munka-
biztonsági és munkaegészségügyi szempontból egyaránt köteles azonosítani a várható
veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét.
Köteles felbecsülni a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyez-
tetettség mértékét. Meg kell határoznia a védekezés leghatékonyabb módját, a mûszaki
és egyéni védelem módozatait, illetve az alkalmazandó szervezési és egészségügyi
megelõzési intézkedéseket."
A rendelet szerint a munkáltató felelõs többek között azért, hogy:

 olyan villamos berendezéseket alkalmazzon, amelyek nem okoznak tûz- vagy
+robbanásveszélyt;

 a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védve legyenek 
a közvetlen vagy közvetett érintés okozta villamos baleseti veszélyekkel szemben;

 az anyagok és a védõberendezések a feszültségre, a munkavégzési körülmények-
re és a villamos berendezéseket használó munkavállalók szakképzettségére figye-
lemmel kerüljenek megválasztásra.

A munkaeszköz, a munkahely (munkakörnyezet) és a munkavállaló közötti kapcsolat-
rendszer kialakítása során az ergonómia és az ergonómiai szempontok munkaegészség-
ügyi értelmezésével kapcsolatban a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembevéte-
lével kell eljárni.
A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkahelyeket, a munkaeszközöket, illetve a fel-
szereléseket és berendezéseket a higiénés követelményeknek megfelelõen rendszere-
sen takarítsák és tisztítsák.
A munkáltató köteles gondoskodni továbbá

 a munkahely, a munkaeszközök, a felszerelések és a berendezések rendszeres és
folyamatos mûszaki karbantartásáról, a munkavállalók biztonságára vagy egészsé-
gére veszélyt jelenthetõ hibák lehetõ legrövidebb idõn belüli elhárításáról;

 a veszélyek elhárítására, illetve jelzésére szolgáló biztonsági berendezések, esz-
közök rendszeres karbantartásáról, mûködésének ellenõrzésérõl;

 a mentés, illetve a menekülés céljára szolgáló eszközök könnyen hozzáférhetõ 
helyen és üzemképes állapotban tartásáról;

 arról, hogy a munkavállalók, illetve munkavédelmi képviselõik elõzetes tájékozta-
tást kapjanak a munkahelyre vonatkozó valamennyi tervezett munkavédelmi intéz-
kedésrõl;

 arról, hogy a munkavállalókkal, illetve a munkavédelmi érdekképviseletekkel a
munkavállalók egészségére és biztonságára kiható döntések elõkészítése során
tanácskozzanak;

 arról, hogy a külön jogszabály szerinti „Emberben bizonyítottan rákkeltõ vegyi
anyagok" (ún. 1. kategóriás anyagok), „Emberben valószínûleg rákkeltõ vegyi anya-
gok" (ún. 2. kategóriás anyagok), továbbá olyan készítmények, amelyek elõbbiek
szerinti anyagtartalma nagyobb, mint 1%, technológiai célra csak akkor legyenek
megválaszthatók, ha más, kevésbé veszélyes anyagokkal nem helyettesíthetõk.

7



1.1. MMenekülési uutak éés vvészkijáratok
A rendelet elõírja, hogy a menekülési utakat és a vészkijáratokat szabadon kell hagyni,
azoknak a lehetõ legrövidebb úton a szabadba vagy valamely biztonságos területre kell
vezetniük. A menekülési utakat és a vészkijáratokat úgy kell kialakítani, megjelölni, és
olyan állapotban kell tartani, hogy azokon a munkavállalók gyorsan és biztonságosan el
tudják hagyni a munkahelyeiket, illetve szükség esetén gyorsan kimenthetõk legyenek. A
vészkijáratok és a hozzájuk vezetõ útvonalak számát, méretét, illetve kialakításukat a
munkahelyek igénybevételétõl, felszereltségétõl és méreteitõl függõen, az ott tartózkodó
személyek legnagyobb létszámából kiindulva kell a vonatkozó jogszabályokban megha-
tározottak alapján megtervezni.
Fontos, hogy a vészkijárati útvonalakat és ajtókat olyan vészvilágítással kell ellátni, amely
áramkimaradás esetén is mûködõképes és a szükséges megvilágítást biztosítja.

1.2. TTûzjelzés éés ttûzoltás
A rendelet elõírja, hogy az épületek méretétõl és használatától, a bennük lévõ berende-
zésektõl, felszereléstõl, az ott lévõ anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól, valamint az
ott tartózkodó személyek lehetséges legnagyobb számától függõen a munkahelyeket tûz
oltására alkalmas készülékkel, illetve külön jogszabályok szerint tûzérzékelõ, jelzõ- és 
riasztóberendezéssel, rendszerrel kell ellátni.

1.3. MMunkahelyi hhulladékkezelés
A rendelet azt is elõírja, hogy a termelési (nem veszélyes) és települési (kommunális) 
szilárd hulladékot (szemetet) a munkahelyen elkülönítve kell gyûjteni és tárolni.
A gyûjtõtartályokat a munkahelyrõl az erre a célra kijelölt tároló helyre naponta be kell
gyûjteni, és onnan rendszeresen, de legalább hetente kétszer el kell szállítani.
A munkahelyen keletkezett veszélyes hulladékot, termelési szennyvizet külön jogszabály
elõírásai szerint kell kezelni.

1.4 ZZárt mmunkahelyek sszellõztetése
A rendelet elõírja, hogy zárt munkahelyeken biztosítani kell az elegendõ mennyiségû és
minõségû, egészséget nem károsító levegõt, figyelembe véve az alkalmazott munkamód-
szereket és a munkavállalók fizikai megterhelését. Ahol a munkahelyek légterét gázok,
gõzök, aeroszolok, porok (rostok) szennyezhetik, ott a vonatkozó jogszabályokban foglalt
követelményeket figyelembe kell venni.
A szellõztetés céljára szolgáló rendszerek esetén biztosítani kell

 állandó, hatékony mûködõképességüket;
 meghibásodásuk esetére, ellenõrzõ rendszer útján a hiba jelzését, ha a meghibá-

sodás a munkavállaló egészségére veszélyes vagy ártalmas lehet;
 rendszeres tisztán tartásukat, a lerakódott szennyezõdések késedelem nélküli 

eltávolítását;
 a szennyezõanyagok felkavarásának megakadályozását;
 a kellemetlen és egészségre káros légmozgás kialakulásának megelõzését, és 

ennek érdekében a légsebesség alábbi értékeinek megtartását:
- ülve végzett szellemi és könnyû fizikai munkánál: 0,1 m/s,
- helyváltoztatással járó, könnyû fizikai munkánál: 0,2 m/s,
- meleg üzemi zárt munkahelyen, 24 °C (korrigált) effektív hõmérséklet, (a további-
akban:(K) EH] érték) feletti hõhatás mellett végzett közepesen nehéz fizikai 
munkánál: 1,0 m/s,
- meleg üzemi zárt munkahelyen 24 °C (K) EH érték feletti hõhatás mellett végzett,
nehéz fizikai munkánál: 1,5 m/s.

A szellõztetés céljára szolgáló túlnyomásos, kiegyenlített, depressziós szellõztetést 
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biztosító mûszaki rendszerek biztonsági berendezésnek minõsülnek. Megfelelõ mûködé-
süket a vonatkozó jogszabályban meghatározott idõszakos, biztonsági felülvizsgálat 
keretében mérésekkel kell ellenõrizni.

1.5. AA hhelyiségek, tterek hhõmérséklete
A rendelet meghatározza azt is, hogy a munkaterületeket befogadó helyiségek hõmér-
sékletének a munkavégzés teljes idõtartama alatt, az emberi szervezet számára megfe-
lelõnek kell lennie, figyelembe véve a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók 
fizikai megterhelését.
Zárt munkahelyeken a végzett munka jellegétõl és az évszakoktól függõen, a munka 
nehézségi fokát jellemzõ munkaenergia-forgalmat figyelembe véve, álló munkánál 1 m
magasságban, ülõ munkánál 0,5 m magasságban megfelelõ hõmérsékletet (klímatényezõt)
kell biztosítani.
A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállalót ne érje nagyfokú hõsugárzás. A
hõsugárzás akkor minõsül nagyfokúnak, ha a léghõmérséklet és a glóbuszhõmérséklet
különbsége meghaladja a (K) EH érték meghatározásához minimálisan megkívánt +5 °C
hõfokkülönbség háromszorosát.
A klímakörnyezet kedvezõtlen hatásainak megelõzése céljából munkaszervezési intézke-
déseket kell tenni. Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenõidõt kell közbe 
iktatni, ha a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja,
valamint a hidegnek minõsülõ munkahelyeken. A munkahely hidegnek minõsül, ha a vár-
ható napi középhõmérséklet a munkaidõ 50%-nál hosszabb idõtartamban, szabadtéri
munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.
A 24 °C (K) EH érték feletti hõhatással járó munkahelyeken a munkába lépést követõen,
továbbá három hetet meghaladó munkaszünet utáni újbóli munkafelvétel esetén munka-
szervezéssel kell biztosítani a hõalkalmazkodás feltételeit. Ennek érdekében a napi 
hõhatás idõtartama az alkalmazkodási folyamat kezdetén nem haladhatja meg a 2 órát
és a munka nehézségi foka a közepesen nehéz fizikai munkának megfelelõ 14,0 kJ/min
értéket. Az adott munkakörrel járó terhelési szintet 2 hét alatt fokozatosan kell elérni.
Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meg-
haladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védõitalt kell biz-
tosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hõmérsékletû ivóvízzel kell pótolni. E
célra alkalmas azonos hõmérsékletû ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortar-
talma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges édesítõszerrel
ízesített.
A hidegnek minõsülõ munkahelyen a munkavállalók részére +50 °C hõmérsékletû teát
kell kiszolgáltatni. A tea ízesítéséhez a (9) bekezdésben elõírtak figyelembevételével 
cukrot, illetve édesítõszert kell biztosítani.
A védõital és a tea elfogyasztásához legalább a dolgozók létszámát elérõ mennyiségben,
személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A védõital,
valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betar-
tása mellett történhet.

1.6. AA hhelyiségek ttermészetes éés mmesterséges mmegvilágítása
A rendelet elõírása alapján, lehetõség szerint biztosítani kell a munkahelyeken az egész-
séges és biztonságos munkavégzéshez elegendõ természetes fényt, továbbá a munka-
végzés jellegéhez és körülményeihez igazodó mesterséges megvilágítást.
Azokon a munkahelyeken, ahol állandó munkavégzés folyik, a munkavégzés jellegének
és körülményeinek, a helyiség rendeltetésének és az ott végzett tevékenységnek megfe-
lelõ világítást kell biztosítani. A világítás mennyiségi, minõségi jellemzõit nemzeti szab-
vány határozza meg.

9



A munkaterületeket magukban foglaló helyiségek és átjárók világító berendezéseinek 
kialakítása és elhelyezése nem jelenthet baleseti veszélyt az ott dolgozókra.
Az olyan munkahelyeken, ahol a mesterséges világítás váratlan megszûnése veszélyez-
tetheti a munkavállalókat, automatikusan mûködésbe lépõ, megfelelõ erõsségû biztonsá-
gi világítást kell biztosítani.

1.7. AA hhelyiségek ppadlózata
A rendelet szerint a munkahelyeken csak rögzített és szilárd, csúszást gátló padlózat 
alkalmazható, amelyen nem lehetnek veszélyes kiemelkedések, mélyedések vagy lejtõk.
Amennyiben a munka jellegébõl adódóan folyadék kerülhet a helyiség padlózatára, 
gondoskodni kell az elvezetés lehetõségérõl.

1.8. AAblakok éés ttetõablakok, aajtók éés kkapuk
Az ablakokat, tetõablakokat és szellõzõket úgy kell kialakítani a rendelet szerint, hogy
azokat a munkavállalók biztonságos módon tudják nyitni, zárni, illetve szükség szerint 
beállítani, vagy akaratlan elmozdulás ellen biztosítani. Azok kinyitott állapotban sem 
jelenthetnek veszélyt az ott dolgozókra.
Az átlátszó ajtókat szemmagasságban, jól láthatóan jelezni kell.
A lengõajtókat és a kapukat átlátszó anyagból kell készíteni, vagy azokat szemmagas-
ságban átlátszó betéttel kell ellátni. Törés elleni védelemmel kell ellátni azokat az ajtókat
és kapukat, amelyeknek az átlátszó vagy áttetszõ betétei nem biztonságos anyagból 
készültek, és emiatt fennállhat a munkavállaló megsérülésének kockázata.
A vészkijárati útvonalakban elhelyezkedõ ajtókat a vonatkozó jogszabályok szerinti 
jelölésekkel kell ellátni. Biztosítani kell, hogy ezek az ajtók belülrõl, külön segítség nélkül,
bármikor nyithatóak legyenek, ha a munkahelyeken munkavállalók, illetve a munkavég-
zés hatókörében lévõ más személyek tartózkodnak.

1.9. KKözlekedési úútvonalak, vveszélyes tterületek, rrakodók ((rámpák)
A rendelet elõírása alapján a közlekedési útvonalakat, beleértve a szabadtéri munkahe-
lyeket, a lépcsõket, a rögzített létrákat és a rakodófülkéket vagy rámpákat (rakodókat)
úgy kell elhelyezni és méretezni, hogy a gyalogosok és a jármûvek részére könnyû, 
biztonságos és megfelelõ hozzá-férést tegyenek lehetõvé úgy, hogy az ilyen közlekedé-
si útvonalak közelében dolgozó munka-vállalók ne kerülhessenek veszélyes helyzetbe.
Amennyiben a munkahelyen olyan veszélyes területek vannak, ahol a munka jellegébõl
adódóan a munkavállaló lezuhanásának, illetve az általa használt munkaeszköz vagy
egyéb tárgy leesésének veszélye áll fenn, e helyeken olyan eszközt (lehatárolást) vagy
más mûszaki megoldást kell biztosítani, amely megakadályozza a munkavégzés hatókör-
ében illetéktelenül tartózkodó személyek bejutását ezekre a területekre. A belépésre jo-
gosult munkavállalók védelme érdekében minden szükséges intézkedést meg kell tenni,
és a veszélyes területeket a vonatkozó jogszabályok szerint feltûnõ jelzéssel kell ellátni.
A jármûközlekedés útvonalai, valamint az ajtók, a kapuk, a gyalogjárdák, a folyosók és a
lépcsõk között elégséges szabad helyet kell biztosítani. Ennek megfelelõen:

 a beépített erõgéppel rendelkezõ, illetve kötöttpályás szállítóeszközök közlekedési
útjait úgy kell kialakítani, hogy a szállítóeszköz részére szükséges szabad szelvény
és a közlekedési út határa között mindkét oldalon 0,50 m biztonsági távolság 
legyen;

 a beépített erõgéppel rendelkezõ jármûvek, szállítóeszközök közlekedési útjait úgy
kell kialakítani, hogy azok az ajtóktól, a kapuktól, az átjáróktól és a lépcsõkilépõktõl
legalább 1,00 m-re vezessenek el.

A munkahelyeken a közlekedési utakat - a munkaeszközökre is figyelemmel - a külön jog-
szabályokban meghatározottak szerint egyértelmûen jelölni kell.
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A rakodóknak meg kell felelniük a rajtuk mozgatandó teher méretének, a szállító-, illetve
rakodógép biztonságos mozgásához szükséges helyigénynek. A rakodót legalább egy 
kijárati ponttal kell ellátni. A 20 m hosszúságot meghaladó rakodókat mindkét végén el
kell látni lejárattal, amelyek lehetnek lépcsõk vagy gyalogos-, illetve jármûközlekedésre
alkalmassá tett levezetõ utak.
A rakodókat úgy kell kialakítani, hogy lehetõleg megakadályozzák a munkavállaló arról
történõ leesését. A rakodó szélét a vonatkozó jogszabályok szerinti jelöléssel kell ellátni.

1.10. HHelyiségek mmérete éés llégtere, aa sszabad mmozgás bbiztosítása aa mmunkahelyeken
A rendelet elõírja, hogy a helyiségeknek elegendõ padlófelülettel, belmagassággal és
légtérrel kell rendelkezniük ahhoz, hogy a munkavállalók a munkát egészségük, bizton-
ságuk vagy kényelmük veszélyeztetése nélkül végezhessék.
Valamennyi munkavállalónak a munkahelyén történõ mozgásához legalább 2 m2 szabad
területet kell biztosítani. Ha ez mûszaki okokból nem valósítható meg, és legalább 1 m2

mozgási területet sem lehet kialakítani, úgy a munkavállaló részére a munkahelye köz-
vetlen közelében legalább 1,5 m2 méretû, mozgását lehetõvé tevõ helyet kell biztosítani.
A munkavállaló részére a munkahelyen a munkavégzéshez megfelelõ ülõhelyet kell 
biztosítani, amennyiben a munkát részben vagy teljes egészében ülve is lehet végezni.
Amennyiben a munka jellege miatt ülõhelyet nem lehet közvetlenül a munkahely mellett
elhelyezni, akkor azt a munkahely közelében kell biztosítani.

1.11. PPihenõhelyek
Figyelem! A rendelet elõírja azt is, hogy a munkavállalók részére tiszta levegõjû, kellõ
megvilágítású, szükség esetén fûthetõ, továbbá könnyen - meleg munkahelyek esetén
zárt folyosón keresztül - elérhetõ pihenõ-helyiséget kell biztosítani, ha 10 fõnél több 
munkavállalót alkalmaznak vagy a végzett tevékenység jellege (veszélyes anyag felhasz-
nálása, hideg vagy meleg klíma hatásának érvényesülése) ezt szükségessé teszi. Ezt az
elõírást nem kell alkalmazni akkor, amikor a munkavállalókat irodákban vagy azokhoz 
hasonló olyan munkahelyeken alkalmazzák, ahol a szünetek alatt ezzel egyenértékû 
pihenési lehetõség biztosítható.
A pihenõhelyiség alapterületének legalább 6 m2-nek kell lennie, egyébként az alapterü-
letet úgy kell meghatározni, hogy a várhatóan egyidejûleg ott tartózkodó több személy
esetén is legalább 1 m2/fõ álljon rendelkezésre.
A pihenõhelyiséget – figyelemmel a várhatóan egyidejûleg ott tartózkodó személyek 
számára – könnyen tisztítható asztallal, háttámlával ellátott székekkel, ruhafogassal, 
szeméttartóval, továbbá igény szerint az ételek felmelegítésére, tárolására alkalmas 
berendezéssel kell ellátni. Biztosítani kell az étkezés elõtti hideg-meleg vizes kézmosás
és kézszárítás lehetõségét.
Ha ez a munkavállalók biztonsága és egészsége szempontjából szükséges, továbbá a
munkatevékenységet rendszeresen és gyakran félbe kell szakítani és nincs kialakított 
pihenõhelyiség, akkor e feltételeket kielégítõ olyan helyiséget kell biztosítani, amelyben a
munkaszünetekben a munkavállalók tartózkodhatnak.
A pihenõhelyiségekben a nemdohányzók védelmét külön jogszabály szerint kell biztosítani.
A telepített munkahelyeken továbbá szabadtéri, nem telepített munkahelyeken a munka-
vállalók létszámának, megfelelõ étkezési lehetõséget is biztosítani kell.

1.12. ÖÖltözõhelyiségek
Fontos az az elõírás is, hogy a munkavállalók részére megfelelõ öltözõt kell biztosítani,
ha a munkavégzéshez külön munkaruhát, védõruhát kell viselniük és – egészségügyi
okok miatt vagy a munkavállalók korára, nemére tekintettel – nem várható el tõlük, hogy
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máshol öltözzenek át. Amennyiben nincs szükség kiépített öltözõre, akkor valamennyi
munkavállaló részére biztosítani kell olyan zárható helyet, ahol a munkahelyen nem vi-
selt ruháit tarthatja.
Az öltözõket a nõk és a férfiak részére el kell választani, illetve elkülönített használatukat
biztosítani kell. Megfelelõ szervezési intézkedések kialakításával és megtartásával tíz fõt
meg nem haladó munkavállalói létszámnál egy idõben nem használható nõi-férfi közös
öltözõt lehet kialakítani.
Az öltözõnek könnyen megközelíthetõnek és megfelelõ méretûnek kell lennie, és azt 
ülõhelyekkel kell ellátni.
Az öltözõ alapterületét úgy kell kialakítani, hogy az ott öltözõ munkavállalók egymást ne
akadályozzák. Öltözõszekrényenként legalább 0,50 m2-nyi alapterületet kell biztosítani.
Az öltözõ minimális alapterülete 6 m2.
Az öltözõt el kell látni olyan berendezéssel, amely biztosítja, hogy valamennyi munkavál-
laló a ruházatát a munkavégzés idõtartama alatt elzárva tarthassa. A munkaruházat szel-
lõzését és száradását annak õrzési ideje alatt biztosítani kell.
Ha a munkakörülmények úgy kívánják – különösen veszélyes anyagok, nedvesség,
szennyezõdés esetén –, külön öltözõszekrényt kell biztosítani azokon a szekrényeken 
kívül, ahol a munkavállalók az utcai ruhájukat tartják.

1.13. EElsõsegélyhelyek
A rendelet elõírja azt is, hogy minden munkahelyen és mûszakban a tevékenység és a
munkafolyamatok veszélyességétõl, illetve az ott dolgozók számától függõen kialakított
elsõsegélynyújtó felszerelést vagy mentõdobozt és a munkavállalók közül kiképzett, 
elsõsegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egy vagy több elsõsegély-
nyújtásra szolgáló – hordággyal is könnyen megközelíthetõ – helyiséget kell biztosítani
ott, ahol a helyiségek mérete, a végzett tevékenység jellege és a balesetek gyakorisága
ezt indokolja.
Az elsõsegélynyújtó felszerelést, a mentõdobozt és a tevékenységtõl függõen hordágyat,
megfelelõ mennyiségben és minõségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhetõ,
szennyezõdéstõl védett helyen kell készenlétben tartani.
Az elsõsegélyhelyeket és a hozzájuk vezetõ utakat a külön jogszabályban meghatározot-
tak szerint kell jelölni.
Az elsõsegélynyújtó felszereléssel, az elsõsegélynyújtó hely kialakításával és az 
elsõsegélynyújtás megszervezésével kapcsolatos további követelményeket, valamint a
kijelölt elsõsegélynyújtók képzése, továbbképzése tekintetében az irányadó elõírásokat
külön jogszabály tartalmazza.

1.14. SSzabadtéri mmunkahelyek
A rendelet 22. §-a tartalmazza a szabadtéri munkahelyekre vonatkozó szabályokat.
E szerint azokat a szabadtéri munkahelyeket, közlekedési útvonalakat és egyéb területe-
ket vagy berendezéseket, amelyeket a munkavállalók tevékenységük során elfoglalnak
vagy használnak, úgy kell kialakítani, hogy közelükben a gyalogosok és a jármûvel hala-
dók biztonságosan közlekedhessenek.
Szabadtéri munkahelyen történõ munkavégzés esetén biztosítani kell, hogy a munkavállalók

 védve legyenek az idõjárás káros következményei és a biológiai kóroki tényezõk
ellen, a lehulló tárgyaktól, a zaj, gáz, gõz vagy por ártalmas hatásaitól;

 veszély esetén gyorsan el tudják hagyni a munkavégzés helyét, vagy gyorsan
segítséget kaphassanak;

 az elcsúszás, elesés veszélyétõl védve legyenek.
A szabadban kialakított munkahelyek és közlekedési utak megfelelõ megvilágítását 
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biztosítani kell. Mind ezek általános megvilágítása során a közepes megvilágítási értéke-
ket kell biztosítani.

1.15. MMunkahelyi zzaj- éés rrezgések eelleni vvédelem
A rendelet értelmében a munkahelyeken a zaj hangnyomásszintje nem haladhatja meg
a külön jogszabályban megadott értékeket.
A munkahelyeken a munkavállaló testére áttevõdõ rezgés vonatkozásában a rezgés-
expozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági
követelményekrõl szóló külön jogszabály elõírásait kell alkalmazni.
A kéz-kar rezgés expozíciójával járó munkavégzés során a könnyûnek minõsülõ fizikai
munkavégzés munkakörnyezeti elõírásainak megfelelõ klíma, a munkavállalót - a lokális
lehûlés elleni végtagvédelem érdekében - egyéni védõeszközzel kell ellátni

2. AA VVillamosenergia-iiparra vvonatkozó jjogszabályok, sszabványok

Az Országgyûlés a hatékonyan mûködõ villamosenergia-versenypiac kialakítása, az
energia-hatékonyság, az energiatakarékosság elveinek a fenntartható fejlõdés érdeké-
ben történõ érvényesítése, a felhasználók biztonságos, zavartalan, megfelelõ minõségû
és átlátható költségszerkezetû villamosenergia-ellátása, a magyar villamosenergia-piac-
nak az Európai Közösség egységesülõ villamos energia piacaiba történõ integrációja, az
Európai Közösségek jogszabályainak való megfelelés, és a mindezek megvalósítását
biztosító, az objektív, átlátható és az egyenlõ bánásmód követelményének megfelelõ sza-
bályozás kialakítása érdekében a következõ törvényt illetve jogszabályokat alkotta meg:

- 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
- 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági enge-

délyezési eljárásokról
- 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet Az összekötõ és felhasználói berendezésekrõl, 

valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben mûködõ villamos berendezé-
sekrõl és védelmi rendszerekrõl

- 72/2003.(X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabály-
zatának kiadásáról

- 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmûvek, valamint a termelõi, magán- és köz-
vetlen vezetékek biztonsági övezetérõl

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról
- 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet a meghatározott feszültséghatáron belüli használat-

ra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeirõl és
az azoknak való megfelelõség értékelésérõl.

2.1. AA sszabvány
A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfoga-
dott olyan mûszaki (technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményé-
re vonatkozik, és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat
vagy jellemzõket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a rendezõ hatás az adott feltételek
között a legkedvezõbb.
2.1.1.  AA nnemzeti sszabvány

 A nemzeti szabvány olyan szabvány, amelyet a nemzeti szabványügyi szervezet 
alkotott meg, vagy fogadott el, és tett a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé.

 A nemzetközi és az európai szabványokat szabványként közzétenni Magyarorszá-
gon csak nemzeti szabványként lehet.

 A nemzeti szabvány nem lehet jogszabállyal ellentétes.
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 A nemzeti szabványt nemzeti szabványjellel kell ellátni. A nemzeti szabvány jele:
MSZ (Magyar szabvány).

 A nemzeti szabvány csak a nemzeti szabványügyi szerv felhatalmazása alapján
forgalmazható és terjeszthetõ.

2.1.2. AA nnemzeti sszabvány éés aa nnemzeti sszabványjel aalkalmazása
 A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes.
 Mûszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat olyan nemzeti szabványra, amelynek 

alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az adott jogszabály vonatkozó követelményei
is teljesülnek.

 A nemzeti szabványjel más szabványon nem használható.
 A nemzeti szabvány jelet a szabványnak való megfelelõség jelölésére, a jelhaszná-

lat rendjének betartása esetén, bárki alkalmazhatja.

2.2.  SSzabványok ccsoportosítása 
2.2.1. HHatály sszerint

 Kogens vagy feltétlenül alkalmazandó szabványok: ezektõl eltérni nem lehet.
 Diszpozitív vagy mérvadó szabványok: ezektõl eltérhetnek a szerzõdõ felek, de

csak írásban és az adott kereteken belül maradva.
2.2.2. SSzintjük sszerint

 Nemzetközi szabványok: az ENSZ dolgozza ki (pl. ISO szabványok)
 Regionális szabványok EN (Európai Szabvány)
 Nemzeti szabványok (pl. Magyarországon a magyar szabványok). Ezen belül 

vannak ágazati szabványok és vállalati szabványok, amik a nemzeti szabványra
épülnek, azzal nem lehetnek ellentétesek.

2.2.3. TTárgykörük sszerint
 Alapszabványok pl. mûszaki rajz elõírásai, mértékegységek szabványai
 Termékszabványok, amik konkrétan egy-egy termékre vonatkoznak
 Vizsgálati szabványok: mintavételre, annak módjára és a vizsgálatokra vonatkoznak

2.3. AA MMagyar KKöztársaság NNemzeti SSzabványügyi SSzervezete aaz MMSZT ((Magyar SSzab-
vány-üügyi TTestület) jjelei

 MSZ magyar szabvány
 MSZ EN európai, de nálunk is honosított szabvány jel
 MSZ ISO honosított nemzetközi szabvány jel
 MSZ EN ISO teljes az azonosság a nemzetközik, az európai és a magyar szabvá-

nyok között

2.4. VVillamos sszabványok
MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek
ME/04.115-82 Az EPH hálózat kialakítása
MSZ 10900:2009 Kisfeszültségû villamos berendezések idõszakos tûzvédelmi ellenõrzése
MSZ 1585:2016 Villamos Berendezések Üzemeltetése
MSZ 172-4:1978 Érintésvédelmi Szabályzat
MSZ 2064-2:1998 A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezeték

rendszerek A csatlakozási határfelületek melegedésének korlátozása
MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedõ névleges feszültségû erõsáramú 

kábelek és jelzõkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetõsége
MSZ 2364-460:2002 Leválasztás és kapcsolás 
MSZ 2364-537:2002 A leválasztókapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei
MSZ 447:2009 Csatlakoztatás kisfeszültségû, közcélú elosztóhálózatra
MSZ 4851-1:1988 Általános szabályok és a védõvezetõ állapotának vizsgálata
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MSZ 4851-2:1990 A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése
MSZ 4851-3:1989 Védõvezetõs érintésvédelmi módok mérési módszerei
MSZ 4851-4:1989 Feszültség-védõkapcsolás ellenõrzése
MSZ 4851-5:1991 Védõvezetõ nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei
MSZ 4851-6:1973 Érintésvédelmi felülvizsgálatok 1000 V-nál nagyobb feszültségû 

erõsáramú berendezések különleges vizsgálati elõírásai
MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenállásának vizsgálata
MSZ 9229/1M:1992 Biztonsági transzformátorok

3. VVillamos MMûszaki BBiztonsági SSzabályzat

Az öösszekötõ éés ffelhasználói bberendezésekrõl, vvalamint aa ppotenciálisan rrobbanásveszé-
lyes kközegben mmûködõ vvillamos bberendezésekrõl éés vvédelmi rrendszerekrõl sszóló 440/2017.
(XII.4.) NNGM rrendelet 11sz. mmelléklete aa VVillamos MMûszaki BBiztonsági SSzabályzat.

3.1.1. AA rrendelet hhatálya
A rendelet hatálya alá tartoznak az ipari, mezõgazdasági, szolgáltatási, kommunális, 
lakó- és egyéb épületek villamosenergia-ellátását biztosító vagy közvilágítási célú, a 
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény hatálya alá tartozó összekötõ és 
felhasználói berendezések, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben 
mûködõ villamos berendezések és védelmi rendszerek.
Az összekötõ berendezésekre vonatkozó követelményeket a magánvezetékre, a terme-
lõi vezetékre és a közvetlen vezetékre jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában megfe-
lelõen alkalmazni kell.
Nem tartoznak e rendelet hatálya alá:

 a földalatti és a külszíni bányaüzemek és a bányahatóság felügyelete alá tartozó
egyéb üzemek villamos berendezései,

 a vasutak munkavezetékei, vasúti vontatás villamos berendezései, vontatási 
alállomások, vasúti vontatás mozgó (mozdony) berendezései,

 a haditechnikai célt szolgáló villamos berendezések,
 az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá esõ villamos berendezések,
 a 0,1 A-nél kisebb zárlati áramerõsségû villamos berendezések,
 a közlekedési eszközök saját villamos berendezései, valamint ezek beindítására,

ideiglenes táplálására és vizsgálatára szolgáló mobil berendezések,
 az 1000 Hz-nél nagyobb frekvenciájú villamos rendszerek berendezései, ha 

nincsenek fémes vezetõi kapcsolatban az e rendelet hatálya alá tartozó villamos
berendezésekkel,

 az információtechnológiai berendezések azon részei, amelyek változó frekvenciá-
val vagy impulzusokkal mûködnek,

 a legfeljebb 10 J energiát tároló kondenzátorokból táplált villamos berendezések,
 a villamosmûvek és a villamosmûhöz tartozó villamos berendezések,
 villamosáram-fejlesztõ berendezések.

3.1.2. AA rrendelet éértelmezõ rrendelkezései
Ellenõrzés: minden olyan tevékenység, amely e rendelet hatálya alá tartozó villamos 
berendezés állapotának megfelelõségét vizsgálja a berendezésre vonatkozó jogszabály-
ok és a villamos biztonsági szempontból követelményeket tartalmazó szabványok rész-
letezése szerint;
Épület: e rendelet alkalmazásában az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 10. pontjában meghatározott építmény;
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Felhasználói bbelsõ sszabályzat: az adott villamos berendezésre kidolgozott, a helyi saját-
ságokat tartalmazó magatartási és kezelési szabályzat, amelyet az üzemeltetõ dolgoz
vagy dolgoztat ki, és amely az épület belsõ villamos felhasználói berendezésének a ter-
vezõje által kidolgozott üzemeltetési útmutatón alapul;
Feszültség aalatti mmunkavégzés: minden olyan munka végzése, amelynek során a mun-
kát végzõ személy testrészeivel, szerszámmal, szerkezettel vagy eszközzel szándéko-
san aktívrészeket érint, vagy a feszültség alatti munkavégzés övezetébe hatol;
Feszültséghez kközeli mmunkavégzés: minden olyan munka végzése, amelynek során a
munkát végzõ személy a testrészével, szerszámmal vagy más tárggyal a feszültség alatti
munkavégzés övezetének érintése nélkül behatol a közelítési övezetbe;
Javítás: minden olyan beavatkozás, amely a villamos berendezés üzembehelyezéskori
eredeti állapotának visszaállítását célozza, és amelynek eredményeként a villamos 
berendezés biztonsági jellemzõi az üzembehelyezési állapothoz képest nem változnak;
Jelentõs vvillamos bberendezés:

a) a potenciálisan robbanásveszélyes létesítmény berendezése,
b) a villamosmûhöz, magánvezetékhez, termelõi vezetékhez vagy közvetlen vezeték-

hez 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségen csatlakozó fogyasztói berendezés,
c) a villamosmûhöz, magánvezetékhez, termelõi vezetékhez vagy közvetlen vezeték-

hez 1000 V-nál nem nagyobb feszültségen csatlakozó fogyasztói villamos berende-
zés, amely a berendezés áramának nagyságát fázisonként 32 A vagy annál nagyobb
névleges áram erõsségû túláramvédelem (olvadóbiztosító vagy kismegszakító) 
korlátozza,

d) olyan összekötõ berendezések, amelyek az a)-c) pontok szerinti villamos berende-
zéseket táplálnak;

Karbantartás: a villamos berendezések tervszerû, megelõzõ állagmegóvása, javítása,
tisztítása, a szükséges cserék és pótlások elvégzése, esetenként az üzemi meghibáso-
dás elõzetes elhárítása, amely nem jelenti a villamos berendezés élettartamának növe-
lését vagy kapacitásának számottevõ bõvítését, elmaradása pedig az élettartam csökke-
nését eredményezi;
Kezelési uutasítás: az üzemeltetõ által az üzemi személyzet részére a villamos berende-
zéssel kapcsolatosan kiadott utasítás;
Szabványossági ffelülvizsgálat: a villamos berendezések olyan részletes - a méréseket és
azok számszerû eredményének kiértékelését is tartalmazó - különleges erõsáramú villa-
mos szakképzettséget igénylõ ellenõrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesí-
ti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékû mûszaki megoldásokat tartal-
mazó mûszaki elõírások valamennyi kritériumát;
Szakképzett sszemély: az a személy, aki olyan, az adott munkaterületre vonatkozó, iga-
zolt villamos szakmai képesítéssel, tudással és gyakorlattal rendelkezik, amely képessé
teszi a villamosság által elõidézhetõ kockázat értékelésére és a veszélyek elkerülésére;
Szerelõi eellenõrzés: legalább erõsáramú villamos szakképzettség alapján végzett ellen-
õrzés, amelyhez a szigetelésellenállás-mérésen kívül nem szükséges az áramütés elle-
ni védelem alapvetõ hibáinak kimutatása céljából mûszeres mérés és a mérési eredmé-
nyek kiértékelése;
Üzembe hhelyezés: új vagy átalakításon átesett villamos berendezés csatlakoztatása a 
villamos hálózathoz, amely eljárási folyamat magában foglalja az üzemi próbákat meg-
elõzõ mûszaki vizsgálatokat és eljárásokat, az üzemi próbákat, a próbaüzemet és 
jogszabály rendelkezése esetén az üzembe helyezéssel kapcsolatos hatósági eljárást;
Üzemeltetési úútmutató: a tervezõ vagy kivitelezõ által a villamos üzemi szabályzat kidolgo-
zásának céljára készített mûszaki összeállítás arról, hogy a tervek szerinti berendezés biz-
tonságos kezeléséhez milyen szakképzettség, kioktatottság szükséges, továbbá 
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milyen - a megkövetelt szakismereteken túlmenõ - helyi követelményeknek kell megfelelni.
Üzemeltetõ: a villamos berendezés üzemeltetõje, az a természetes személy vagy gazda-
sági társaság, aki vagy amely a villamos berendezéssel rendelkezni jogosult, vagy akit a
villamos berendezéssel rendelkezni jogosult annak üzemeltetésére feljogosított;
Vezetékhálózat: a villamos energia átvitelére szolgáló vezetékrendszer hozzá tartozó 
átalakító és kapcsolóberendezésekkel együtt, valamint ezek tartószerkezetei;
Villamos bberendezés: összehangolt jellemzõ villamos szerkezetek meghatározott célra
vagy célokra egymással összekötött együttese, beleértve az összes olyan villamos szer-
kezetet, amely a villamos energia termelésére, szállítására, átalakítására, elosztására,
tárolására és felhasználására, az elsõdleges és másodlagos villámáramok vezetésére
szolgál, de nem minõsül villamosmûnek; továbbá a felhasználói berendezés, az villamos
gépjármû energiatárolójának villamos energiával történõ feltöltésére alkalmas töltõállo-
más, a közvilágítási berendezés, a közvilágítási elosztóhálózat, valamint az összekötõ
berendezés; a villamos berendezés részét képezi a vele fémes vezetõi összeköttetésben
lévõ villámvédelmi berendezés és annak részét képezõ földelõ berendezés is.

3.1.3. AA VVillamos MMûszaki BBiztonsági SSzabályzat
A szabályzat szerint csak olyan villamos berendezést szabad tervezni, létesíteni és 
üzemeltetni, amely kielégíti az e Szabályzatban meghatározott mûszaki biztonsági köve-
telményeket.
A biztonsági követelmények szempontjából megfelelõ állapotúnak kell tekinteni azt a 
villamos berendezést, amely létesítésekor teljesíti a rá vonatkozó villamos biztonsági
szabványos követelményeket vagy a szabványban foglaltakkal biztonsági szempontból a
tervezõ által igazoltan legalább egyenértékû megoldásokat. A villamos berendezések 
létesítésére, üzemeltetésére, villámvédelmére, áramütés elleni védelmére, valamint a
robbanásveszélyes térségekre és a robbanásbiztos gyártmányokra vonatkozóan a villa-
mos mûszaki biztonsági követelményeket a szabályzat hivatkozott mûszaki tárgyú szab-
ványok tartalmazzák.
Az összekötõ és felhasználói berendezésekrõl, valamint a potenciálisan robbanásveszé-
lyes közegben mûködõ villamos berendezésekrõl és védelmi rendszerekrõl szóló rende-
let (a továbbiakban: Villamos Mûszaki Biztonsági Szabályzat rendelet) szerinti lakóépü-
let, kommunális épület és egyéb épület villamos berendezésein hatévente kell az idõsza-
kos ellenõrzõ vizsgálatot szerelõi ellenõrzéssel elvégezni.
Az idõszakos ellenõrzõ felülvizsgálatot - a Villamos Mûszaki Biztonsági Szabályzat rende-
let hatálya alá tartozó villamos berendezések kivételével - szabványossági felülvizsgálattal
rendszeresen, legalább háromévente kell elvégezni a munkahelynek minõsülõ helyen."

4. MMagyarország vvillamos hhálózata, eerõmûvek, ttávvezetékek

Az 1949-ben létrejött magyar villamosenergia-rendszer vállalatait az 1963-ban megala-
kult Magyar Villamos Mûvek Tröszt (MVMT) egy gazdasági egységgé fogta össze. A
tröszti vállalatokat 1992-tôl önálló erõmûvi és hálózati részvénytársaságokká szervezték
át, de azokat kétszintû holding formában továbbra is az MVM Rt. irányította. Az új 
Villamos Energia Törvény és a kapcsolódó jogszabályok hatályba lépésével, a Magyar
Energia Hivatal felállításával, a privatizációval és az önfinanszírozást lehetõvé tette az
árak fokozatos bevezetésével a magyar villamosenergia-rendszerben új mûködési modell
jött létre.
Magyarország villamosenergia-átviteli hálózata az a nagyfeszültségû elektromos hálózat
mely a villamos energiát az erõmûvektõl és más energiaforrásoktól a fogyasztók felé 
továbbítja. A magyar rendszer egységes hurkolt rendszer: az egész hálózat azonos 
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frekvencián és fázisban (vagyis szinkronban) üzemel. Kialakítása olyan, hogy ha valame-
lyik ág üzemzavar vagy karbantartás miatt kiesik, a fogyasztók kerülõ úton akkor is 
hozzájutnak a kívánt energia mennyiséghez. A magyar rendszer része az európai egye-
sített rendszernek (UCTE), ahonnan importálni és ahová exportálni is tud villamos-
energiát. A villamosenergia kereskedelem szaldója Magyarország számára negatív: álta-
lában energiaimportra szorul a rendszer.
A teljes hazai erõmû kapacitás elõírt biztonsági tartaléka mintegy 1400 MW, ténylegesen
ennél általában másfél-kétszer ennyi teljesítmény áll rendelkezésre. A paksi atomerõmû-
vet mûszakilag csak korlátozottan lehet szabályozni, másrészt ez a legolcsóbb energia-
forrás, ezért teljesítménye gyakorlatilag változatlan. A gõzerõmûvek teljesítménye változ-
tatható, de csak viszonylag lassan, a legdrágább üzemük a csúcserõmûveknek van (gáz-
turbinás és dízelmotoros egységek), ezek azonban gyorsan indíthatók és leállíthatók.

4.1.Váltakozó ááramú áátvitel
A váltakozó áramú átvitelt néha AC átvitelnek is hívják, tekintve az angol elnevezést 
(AC = alternating current, azaz váltakozó áram). Az átvitel leginkább három fázisú
szokott lenni. Az egyfázisú váltakozó áram használata inkább csak nagyvasúti elektro-
mos vezetékeknél szokott megjelenni. A városi vasutakat és egyéb kötöttpályás közleke-
dési alágazatokat (metró, villamos, HÉV, trolibusz) jellemzõen 600 - 1100 volt feszültségû
egyenárammal látják el.
A felsõvezetékes vezetéket nem fedik szigetelõvel. Az energiatovábbító rendszerek veze-
tõ anyaga majdnem mindig alumínium huzal, amelyet több szálból fûznek össze és egyes
esetekben acélhuzallal erõsítenek meg. A vezetõ keresztmetszete 12 és 750 négyzetmil-
liméter között változhat, különbözõ villamos kapacitással, és különbözõ áramszállító 
kapacitással. A vastagabb vezetékek áramszállító kapacitása csak kicsivel növekszik, 
köszönhetõen a skin-hatásnak, aminek következtében az áram csak a felületen halad.
Manapság az átvitel feszültségszintje leginkább 120 kV és az feletti. Ennél alacsonyabb
feszültségeket leginkább hosszú vonalakon használnak, ahol világító fogyasztók találha-
tóak. A 120 kV alatti feszültségeket elosztó hálózatokban használnak. A 245 kV feletti 
feszültségeket igen nagy feszültségnek nevezik, és tervezésük az alacsonyabb feszültsé-
geknél különbözõ tervezést kívánnak.
A vezetékek csomópontjaiban alállomások találhatók, amik gyûjtõsinein történik az 
energia-átvitel koordinációja.

4.2. EErõmûvek
Az erõmû villamos energia fejlesztésére szolgáló létesítmény, amely elsõdleges energia-
forrást használ fel.
Az MVM adatai szerint a hazai villamosenergia termelés a 2000-es évben 34887 GWh
volt. A különbözõ energiaforrások arányai, amelybõl ezt az energiát elõállították: atom
40,6 %, szén 26,5 %, kõolaj és földgáz 30,9 %, egyéb 2,0 %. A szükséges energiameny-
nyiséget túlnyomórészt elavult hõerõmûvekben állítják elõ, de meghatározó elem a 
Paksi Atomerõmû is. Az alternatív, megújuló energiák hasznosítása nagyon minimális.
Csaknem minden erõmû legfontosabb része a generátor, vagyis egy olyan forgógép,
amely villamos energiává alakítja át a mechanikai energiát az indukció elvén.
A generátorba bevezetett mechanikai energia forrása széles határok között változhat, 
attól függõen, hogy milyen tüzelõanyag vagy megújuló energiaforrás érhetõ el, és milyen
technoló-giát használ az erõmû.
Hõerõmûvekben valamilyen tüzelõanyag elégetése során nyernek hõenergiát, ezzel
nagynyomású gõzt fejlesztenek, amely gõzturbinát hajt. A gõzturbina mechanikai energi-
ája forgatja az villamos energia forrását, a generátort.
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A termodinamika második törvénye szerint nem lehet minden hõenergiát mechanikus
energiává, majd villamos energiává alakítani, ezért a hõerõmûvek mellékesen kishõmér-
sékletû hõenergiát is termelnek. Ha semmi hasznosra nem tudják fordítani az ilyen 
módon keletkezett hõt, akkor ez elvész, a környezetben hõszennyezést okozva. Ha a
fennmaradó hõt ipari célokra vagy lakótelepek fûtésére hasznosítják, akkor hõszolgálta-
tó erõmûvekrõl beszélünk.
A hõerõmûveket az elsõdleges energiahordozók fajtája szerint osztályozzák. Az atomerõ-
mûvekben atomreaktor termeli a gõzt, mellyel gõzturbinát hajtanak. A fosszilis üzem-
anyaggal mûködõ erõmûvek egy része szintén gõzturbinát használ. Fosszilis üzemanya-
gaik a szén, kõolajszármazékok és földgáz. Ezekben az erõmûvekben a gõzkazánt 
fosszilis tüzelõ-anyagokkal fûtik. Korszerû, földgázüzemû erõmûveknél a gázt egy gáztur-
bina égéskamrájában égetik el, a gázturbinából kiáramló forró gázokkal gõzt termelnek,
ami gõzturbinát hajt. Az ilyen elrendezést kombinált ciklusú erõmûnek nevezik. Ez a rend-
szer megnöveli az erõmû hatásfokát, így az energiatermelés gazdaságosságát.
A gõzturbinák egyik hátránya, hogy az alkalmazott nagy gõznyomások miatt tekintélyes
falvastagságú alkatrészeket kell használni, ennélfogva egy gõzturbinát csak lassan lehet
elindítani és leállítani, mert egyébként a hõmérsékletkülönbségek miatt az alkatrészek 
deformálódnának, sõt el is repedhetnének. Gõzturbinákat alaperõmûvekbe építenek, ezek
jó hatásfokú, gazdaságosan mûködtethetõ létesítmények, amelyeket lehetõleg legna-
gyobb teljesítményük közelében járatnak. A gázturbinák alkatrészei vékony falúak, ezért
igen gyorsan lehet indítani és teljesítményüket változtatni. Az villamos hálózat terhelésé-
nek egyenetlenségeit ezért gyakran gázturbinás, ún. csúcserõmûvekkel egyenlítik ki.
Kisebb erõmûvek turbinák helyett belsõégésû motorral is épülnek. Ezek tüzelõanyagnak
földgázt, gázolajat (Diesel-olajat) vagy nehézolajat használnak. Ilyen erõmûveket elszige-
telt településeken, vagy olyan helyeken építenek, ahol a folyamatos villamosenergia-
ellátás létfontosságú a hálózat üzemzavara esetén is (például kórházak).
A gõzturbinákból kiáramló kisnyomású gõzt le kell csapatni. Erre közeli folyók, (akár 
mesterséges) tavak, vagy tenger vizét használják hûtõközegként, és ilyenkor a vízgõz
kondenzálására szolgáló hõcserélõbõl, az ún. kondenzátorból kiömlõ, kissé felmelege-
dett hûtõvizet visszavezetik az eredeti víztömegbe. Ha nincs elegendõ mennyiségû hûtõ-
víz, akkor hûtõtorony építése szükséges. Ebben a hûtõvíz részleges elpárologtatásával
hûtik vissza a felmelegedett hûtõvizet és a folyóból vagy tóból csak a párolgási vesztesé-
get pótolják. Ritka esetben, ha egyáltalán nem áll rendelkezésre pótvíz, akkor a hûtõvi-
zet zárt rendszerben keringetik és levegõvel hûtik: ilyen a magyar fejlesztésû Heller-
Forgó-rendszer.
A vízerõmûvek vízienergia hasznosítására épülnek. A vízienergia hasznosítása céljából
a folyókra, patakokra gátat építenek, amelynek segítségével felduzzasztják a vizet, a gát
alá telepített vízturbinák ugyancsak generátorokat hajtanak, mint a hõerõmûvekben. Más
típusú turbinákat használnak a kis esésû, de nagy vízhozamú folyók és a nagy esésû, de
általában kis vízhozamú patakok energiájának hasznosítására. A vízerõmûvek szintén
gyorsan indíthatók, terhelhetõk, leállíthatók. Korábban a vízierõmûvek környezetbarátsá-
gát hangsúlyozták, amit a nyersanyagkészletek megõrzésével és a szén-dioxid-
kibocsátás hiányával indokoltak, azonban újabb kutatások ezt megkérdõjelezik.

4.3. AA nnagyfeszültségû hhálózat kkialakítása
A nagyfeszültségû hálózat rendeltetésébõl kifolyólag hurkolt vezetékrendszer. A 400 kV-os
hálózat az ország alaphálózata, a 220 és 120 kV-os pedig a fõelosztóhálózata. Az alkal-
mazott vezetékkeresztmetszet általában 250 mm?, anyaga pedig acél-alumínium sod-
rony (Acal). A nagyfeszültségû hálózatok csillagpontja hatásosan földelt, így minden föld-
zárlat föld-rövid-zárlatot jelent. Egyfázisú földzárlat bekövetkezése esetén az ép fázisok
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feszültsége a földhöz képest nem emelkedhet a legnagyobb üzemi feszültség 80 %-a 
fölé. Hatásosan földelt hálózat egyik speciális jelensége a Bauch-paradoxon, vagyis az a
jelenség, hogy egyfázisú földzárlat alatt a fogyasztói, földelt csillagpontú transzformátor
is zárlati áramot táplál a hibahely felé. Ezt a hatást fõleg a védelmek kialakítása során kell
figyelembe venni.
A hatásosan földelt csillagpontú hálózat lehetõséget nyújt sántaüzem tartására, amikor
az egyik fázis földzárlata esetén, annak lekapcsolása után fenntartható az energiaellátás
a másik két fázison keresztül a hiba kijavításáig, elviselhetõ feszültség- és áram-
aszimmetria mellett. A nagyfeszültségû hálózatokon az üzembiztonság növelése céljából
általában fázisonkénti mûködtetésû megszakítókat alkalmaznak. Ezt az a tény is lehetõ-
vé teszi, hogy a nagyfeszültségû megszakítók a nagy teljesítmény és a szigetelés miatt
kizárólag egyfázisúak.
A 120 kV-os hálózatokon a zárlati teljesítmény maximális értéke 4000 MVA, a betápláló
csomópontok közelében pedig 6000 MVA-ig emelkedhet. Az egyes vezetékszakaszok 
védelmei a csatlakozási helyeken, az állomásokon vannak elhelyezve. A rövidzárlat ellen
lépcsõs karakterisztikájú távolsági védelmet alkalmaznak. Ez egyfázisú és háromfázisú
visszakapcsoló automatikát mûködtet. Egyfázisú visszakapcsolás csak egyfázisú rövid-
zárlat következtében létrejött megszakítókioldás után jön létre, két- vagy háromfázisú
zárlat eleve háromfázisú lekapcsolást idéz elõ, amelyet háromfázisú visszakapcsolás 
követ. Az automatikus visszakapcsolás 0,2-6 s holtidõ után következik be.
A nagyfeszültségû hálózat üzembiztonsága igen nagyfokú, amely a hurkolt kialakításnak
köszönhetõ. Szinte minden nagyfeszültségû állomás legalább kétoldalú ellátással van 
kialakítva, így tartós áramszünet nem valószínû, és a karbantartási munkák is elvégez-
hetõk üzemszünet nélkül, csak az érintett szakasz feszültségmentesítésével.

4.4. AA nnagyfeszültségû hhálózat eelemei
Vezetékek. Feladata a villamos energiaátvitel. A hálózatok kialakítása történhet szabad-
vezetékek vagy kábelek alkalmazásával. A nagyfeszültségû hálózatok túlnyomórészt
mégis szabad-vezetékes kialakításúak, mivel a csupasz vezetékek távvezetékoszlopokra
való szerelése jóval olcsóbb, mint a kábelvonalak létesítése. Hazánkban csak néhány
nagyfeszültségû kábel (120 kV-os) üzemel, mindegyik Budapest területén. Szabadveze-
tékeinken csupasz alumínium sodronyokat használnak, amelyek megfelelnek mind a 
villamos, mechanikai, vegyi, valamint a gazdasági követelményeknek is. A 400 illetve 750
kV-os hálózatokon a nagyobb energiaátvitel biztosítása érdekében a vezetékeket kötege-
lik, ilyenkor 3-4 sodrony is lehet egymás mellett. Ezáltal nõ a vezetékkeresztmetszet,
csökken az ellenállás és csökken a vezeték sugárzása is.
Szigetelõk feladata a vezeték tartása és a földtõl való elszigetelése. A szigetelõk anyaga
általában porcelán, de lehet még üveg vagy mûgyanta is. A nagyfeszültségû hálózatokon
szabadtéri szigetelõket használnak.
A megfelelõ mechanikai, illetve villamos tulajdonságok elérése miatt a szigetelõket lán-
cokba fûzik. Ezek tartják a sodronyokat. A szigetelõ láncokat ívterelõ szerelvényekkel is
ellátják, így az átívelés nem a szigetelõ felülete mentén következik be. A szigetelõ testén
az átívelés maradandó roncsolódást okoz, vagy maga a szigetelõ törik szét az íveléskor
keletkezõ magas hõmérséklet hatására.
Oszlopok. A nagyfeszültségû szabadvezetékes hálózatokon acéloszlopokat használnak
a vezetõk elhelyezésére. Az acéloszlopoknak több típusa is létezik. A távvezetéken 3-5
kilométerenként, illetve nyomvonaltöréseknél feszítõoszlopokat alkalmaznak, amelyek a
vezetékek megfelelõ feszítését biztosítják.
Transzformátorok. A különbözõ feszültségû hálózatokat transzformátorokkal kapcsolják
össze. Az állomások legdrágább és legfontosabb berendezése, ezért több védelemmel is
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ellátják. A legnagyobb teljesítményû transzformátorokat a nagyfeszültségû állomásokban
használják, némelyik több száz MVA teljesítményû is lehet.
Szakaszolók. Az áram útjának kijelölésére szolgálnak, áramok kapcsolására nem alkal-
masak. Két típusa ismert.
Túlfeszültséglevezetõk. Feladata a hálózat védelme a káros túlfeszültségek ellen, ame-
lyek fõ oka a villámcsapás. A túlfeszültséglevezetõ egy szigetelõbe épített feszültségfüg-
gõ ellenállás, amely egy meghatározott feszültség elérésénél lecsökkenti az ellenállását.
Áramváltók. Feladata a hálózaton folyó áramok átalakítása mérhetõ értékûre. Az áram-
váltó segítségével mért áramértékeket használják fel védelmi és mérési célokra. Az
üzemirányítók ez alapján figyelhetik a hálózat terhelését. Kialakítása szerint egy szigete-
lõbe épített, rövidre zárt szekunder tekercsû transzformátor.
Feszültségváltók. Feladata a hálózat feszültségének átalakítása mérhetõ értékûre. A 
feszültség-váltók által mért értéket használják fel védelmi és mérési célokra.Tulajdonkép-
pen egy szigetelõbe épített egyfázisú transzformátor.
A hazai elosztóhálózaton alkalmazott feszültségszintek és az ezeken alkalmazott kialakí-
tások a következõk:

- 120 kV: nagyfeszültségû elosztóhálózat, hurkolt kialakítás, hurkolt üzemeltetés,
szabadvezetékes és kábeles létesítési mód, közvetlen földelés

- 35 kV: középfeszültségû elosztóhálózat, íves kialakítás, sugaras üzemeltetés, 
szabadvezetékes és kábeles létesítési mód

- 20 kV: középfeszültségû elosztóhálózat, íves kialakítás, sugaras üzemeltetés, 
szabadvezetékes és kábeles építési mód, kompenzált hálózat

- 10 kV: középfeszültségû elosztóhálózat, íves kialakítás, sugaras üzemeltetés, 
kizárólag kábeles építési mód, impedancián keresztüli földelés

- 0,4 kV: kisfeszültségû kommunális hálózat, íves vagy sugaras kialakítás, sugaras
üzemeltetés, szabadvezetékes vagy kábeles építési mód, közvetlen földelés

4.5. HHálózati hhibák ffajtái, ookai, ggyakorisága
A villamos energiát szállító és elosztó hálózatok egyes elemein (távvezetékek és kábe-
lek, transzformátorok, kapcsolókészülékek, mérõváltók stb.) bekövetkezõ mindazon 
váratlan eseményeket, amelyek a hálózatok rendeltetésszerû üzemállapotát megváltoz-
tatják vagy károsan befolyásolják, üzemi hibáknak nevezzük.
A hálózatok különféle hibái a berendezések effektív károsodásán túlmenõen megbont-
hatják a kooperációs villamosenergia-rendszer üzemét, teljesen vagy részlegesen meg-
szüntethetik a fogyasztók villamosenergia-ellátását, adott esetben közvetlen életveszélyt
jelenthetnek a berendezéseket kezelõ személyzet számára.
Az éélet- éés vvagyonbiztonság kkövetelményeinek kkielégítése, aa vvillamosenergia-eellátás 
folyamatosságának bbiztosítása, mmegkövetelik aa hhálózatok üüzemi hhibái eelleni hhatékony 
védekezést.
Ehhez viszont feltétlenül szükséges a hibák fajtáinak, keletkezésük okainak, a hibaálla-
potban fellépõ hálózati viszonyoknak, a hálózat jellemzõ paraméterei (pl. áram, feszült-
ség, teljesítmény stb.) változásának a részletes ismerete. A lehetséges hibák fajtái igen
nagyszámúak lehetnek. Egy távvezetéki átvitelre vagy transzformátorra néhány száz
szcenáriót is lehet készíteni.
Ha a hibákat csoportosítani akarnánk, akkor a legjobb, ha abból indulunk ki, ha a hibákat
a VER különbözõ szintjein klasszifikáljuk, sõt egyesesetekben le kell menni gép- vagy ké-
szülék szintre.
Így vegyük elõször az átviteli hálózatot (220-400 kV). Ezen a hálózaton a zárlati hibák
mellett elõfordulhatnak stabilitási problémák, továbbá feszültség-emelkedések is. Az átvi-
teli hálózatok üzemét a rendszerirányító határozza meg és a hibák ellen különbözõ rend-
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szerek épülnek ki. Itt kell kiemelni a WAMS (Wide area monitoring system) rendszert,
amely nagy területek csomóponti feszültségvektor-felügyeletét látja el.
A 1110-1120 kkV-oos ffõelosztó hhálózati rrendszerek esetében stabilitási és feszültség-emel-
kedési hibák csak igen kis valószínûséggel léphetnek fel.
Ezekben a hálózatokban három hibafajtát különböztetünk meg, a sönthibákat, a soros 
hibákat és a szimultán hibákat.
A sönthibák azok a hálózati hibák, amelyek söntágként kapcsolódnak a fõáramkörbe.
A hálózati sönthibák eszerint a hálózaton fellépõ különféle zárlatok.
A zárlat a villamos hálózat olyan hibája, amelyet a hálózat különbözõ fázisvezetõi közötti
vagy a fázisvezetõ és a föld vagy a földelt nullavezetõ közötti szigetelés teljes letörése (át-
ütés, átívelés, vezetõk összelengése stb.), vagy a vezetõk összekapcsolódása idéz elõ.
A különféle zárlatok hatására a zárlat keletkezésének helyén - az ún. hibahelyen - egy-
részt a normál üzemi feszültség kisebb-nagyobb mértékben csökken, sõt szélsõ esetben
nullaértékû lesz, másrészt a hibahely felé, általában az üzemi áramot többszörösen 
meghaladó, zárlati áram folyik.
A zárlatok okozta feszültségletörés gyakran igen nagy kiterjedésû hálózatrészeken érez-
teti hatását, megbonthatja a kooperációs hálózatra dolgozó erõmûvek stabil üzemét. Az
üzemi áramnak gyakran 10...20-szorosát elérõ zárlati áram a zárlati áramkör soros ele-
meiben (vezetékek, transzformátorok, készülékek) káros túlmelegedéseket okozhat, a
zárlati ív termikus hatása nagymértékû pusztítást okozhat a hibahelyen, a zárlati áram 
dinamikus erõhatása pedig ugyancsak a zárlati áramkör elemeinek épségét veszélyezte-
ti. A zárlatok ilyen hatásainak megakadályozása, ill. az esetleges rongálódások lehetõ
legkisebb mértékûre való korlátozása érdekében a hálózatok zárlatait nagy biztonsággal
kell érzékelni, és igen gyorsan meg kell szüntetni. (Ennek eszközei a különféle zárlatvé-
delmi készülékek.)
Az ívellenállás különösen kisfeszültségen (KIF) fejt ki jelentõs hatást, mivel nagysága
összemérhetõ az ilyen hálózatok néhány tized ohmos átviteli reaktanciáival. (meddõ 
ellenállás) Akár 20-30%-al kisebb értékû a tényleges zárlati áramszint. Ez adott esetek-
ben védelmi mûködés elmaradást is okozhat, aminek katasztrofális rombolás lehet a 
következménye.
A sönthibák döntõ százaléka egyfázisú zárlat (FN). A távvezetéki oszlopok földelési 
ellenállása néhány ohm nagyságrendû, sõt középfeszültségen a 15-25 ohm is gyakran
elõfordul.
Ahhoz, hogy a zárlatok káros hatásai ellen kellõképpen védekezhessünk, részletesen 
ismernünk kell a zárlatok fizikai sajátosságait. Pontosan meg kell tudnunk határozni a 
hálózat különféle helyein, az egymástól eltérõ üzemállapotokban fellépõ, különféle zárla-
tok áram- és feszültségviszonyait.
A zzárlatok ffajtáit többféle szempont szerint lehet csoportosítani. Ha az üzemszerûen 
feszültség alatt álló vezetõk közvetlenül, fémesen záródnak egymáshoz, akkor fémes
vagy másképpen merev zzárlatról beszélünk. Ellenkezõ esetben íves zárlat lép fel.
A háromfázisú, váltakozó áramú villamosenergia-rendszerekben a zárlat által érintett 
fázisok száma szerint - tehát abból a szempontból, hogy hány feszültség alatt álló fázis-
vezetõ záródik egymással vagy a földdel - a következõ zárlatfajtákat különböztetjük meg:

- 3F háromfázisú rövidzárlat földérintés nélkül,
- 3FN háromfázisú földrövidzárlat,
- 2F kétfázisú rövidzárlat földérintés nélkül,
- 2FN kétfázisú földrövidzárlat,
- FN egyfázisú földrövidzárlat,
- Ff egyfázisú földzárlat.

A mûszaki gyakorlatban akkor használjuk a rövidzárlat terminológiát, ha a különbözõ fázis-
vezetõk egymással vagy a földdel való összezáródása oly módon jön létre, hogy egészen
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kis impedancián keresztül alakul ki zárt áramkör. Ellenkezõ esetben zárlatról beszélünk.
A felsorolt zárlatfajták közül a 3F és 3FN zárlatokat - mivel azok mindhárom fázist érintik
- szimmetrikus zzárlatnak, míg a többit aszimmetrikus zzárlatnak is nevezik.
A 3FN zárlatot csak elméletben különböztetjük meg a 3F zárlattól, ugyanis a földérintés-
sel együtt fellépõ háromfázisú rövidzárlat (3FN) esetén kialakuló zárlati áram- és feszült-
ségviszonyok gyakorlatilag teljesen azonosak a "tiszta" 3F zárlatnál kialakulókkal, így a
továbbiakban a 3FN zárlattal nem is foglalkozunk.
A 3F és 2F zárlatoknál kialakuló áram- és feszültségviszonyok függetlenek attól, hogy a
hálózatot tápláló transzformátorok csillagpontja földelt-e, vagy sem.
Az egyes zárlatfajták jelölésében szereplõ N betû a közvetlenül földelt csillagpontú háló-
zatok földérintéses zárlatait (földrövidzárlatok), míg az f betû a nem közvetlenül földelt
vagy szigetelt csillagpontú hálózatok földérintéses zárlatait (földzárlatok) jelöli.
A 2FN és FN zárlatot tehát csak a közvetlenül földelt csillagpontú hálózatokon értelmez-
zük, amikor is a rövidzárlati áramkör a földön át záródik. Ezért nevezik ezeket kétfázisú,
ill. egyfázisú földrövidzárlatnak. Az Ff zárlat viszont csak a nem közvetlenül földelt csillag-
pontú (pl. szigetelt vagy kompenzált) hálózatokon értelmezhetõ. Az ilyen hálózatok egy
fázisának a földhöz való záródása csak kapacitást zár rövidre, így a kialakuló áram nem
esik a rövidzárlati áramok nagyságrendjébe, még az üzemi áramnak is csak néhány 
százaléka.
A zzárlatok kkiváltó ookait tekintve beszélhetünk spontán és mûvi eeredetû zárlatokról, Az
emberi beavatkozás nélkül létrejövõ spontán zárlatok leggyakoribb okai: villámcsapás,
vezetékszakadás, a vezetékek összelengése vagy felcsapódása, a szigetelõk átívelése
vagy átütése, ill. kábelhálózatokon a kábelszigetelések elöregedése, kábelszerelvények
helytelen szerelése.
A mûvi zzárlatok leggyakoribb oka a téves kezelés vagy a helytelen beavatkozás - pl.
kábelek "megcsákányozása", téves szakaszolás stb. - miatti külsõ sérülés. A hálózatokon
és a kapcsoló-berendezésekben fellépõ zárlatok döntõ többsége spontán zárlat.
Megjegyezzük, hogy a szabadvezetékes hálózatokon fellépõ spontán zárlatok jelentõs
része ún. múló jjellegû zzárlat (kb. 80%), ami azt jelenti, hogy a zárlat kikapcsolása után a
hiba megszûnik, tehát a berendezés azonnal ismét üzembe vehetõ. (Emiatt alkalmaznak
a szabadvezetékes hálózatok távvezetéki zárlatainak kikapcsolása után önmûködõ visz-
szakapcsolást.) Ez azért lehetséges, mert egyrészt a spontán zárlatok kiváltó oka általá-
ban igen gyorsan megszûnik (pl. villámcsapás), másrészt a korszerû zárlatvédelmek igen
gyorsan érzékelik a zárlatot, és a lehetõ leggyorsabban kikapcsolják a zárlatos objektum
megszakítóját, megakadályozva ezzel a hibahelynek az üzemfolytonosságot lehetetlen-
né tevõ mértékû (maradó) sérülését. (Korszerû védelmi berendezés és gyors mûködésû
megszakító esetén a teljes zárlathárítási idõ 50-60 ms 120-400 kV-on, 80-120 ms közép-
feszültségen és 100-180 ms KIF-en.)

4.6. AA ffizikai ttényezõk ((elektromágneses tterek) hhatásának kkitett mmunkavállalókra 
vonatkozó mminimális eegészségi éés bbiztonsági kkövetelményekrõl sszóló 333/2016
(XI.29) EEMMI rrendelet

4.6.1 AA rrendelet éértelmezõ rrendelkezései:
Beavatkozási sszintek: olyan, az e rendeletben megállapított, az expozíciós határértékek
betartásának egyszerûbb ellenõrzését lehetõvé tevõ operatív szintek, amelyek alapján az
e rendeletben szabályozott védelmi vagy megelõzõ intézkedéseknek van helye;
Alsó bbeavatkozási sszint: villamos terek esetében az e rendeletben elõírt konkrét védelmi
vagy megelõzõ intézkedésekre, mágneses terek esetében az érzékelési határértékekre
vonatkozó beavatkozási szint;
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Felsõ bbeavatkozási sszint: villamos terek esetében az e rendeletben elõírt konkrét 
védelmi vagy megelõzõ intézkedésekre, mágneses terek esetében az egészségügyi ha-
tárértékekre vonatkozó beavatkozási szint;
Egészségügyi hhatárértékek: azok a határértékek, amelyek felett a munkavállalókat
egészségkárosító hatások érhetik;
Elektromágneses tterek: állandó villamos, állandó mágneses és idõben változó villamos,
mágneses és elektromágneses terek, 300 GHz frekvenciáig;
Expozíciós hhatárértékek: biofizikai és biológiai szempontok alapján meghatározott értékek;
Érzékelési hhatárértékek: azok a határértékek, amelyek felett átmeneti érzékelési zavarok
és az agyi funkciókban bekövetkezõ kisebb változások tapasztalhatók;
Közvetlen bbiofizikai hhatások: az emberi szervezetben közvetlenül az elektromágneses
térben való jelenlét által kiváltott hatások: termikus hatások, nem termikus hatások és
végtagáramok;
Közvetett hhatások: valamely tárgynak az elektromágneses térben való jelenléte által 
kiváltott hatások, amelyek munkabiztonsági vagy munkaegészségügyi szempontból 
veszélyforrásként jelentkeznek, így:

 az interferencia elektronikus orvostechnikai berendezésekkel és eszközökkel,
 az állandó mágneses térben lévõ ferromágneses tárgyak kilövõdésébõl vagy 

becsapódásából adódó sérülésveszély,
 az villamos robbanószerkezetek (detonátorok) kioldása,
 a tüzek és robbanások, amelyeket a gyúlékony anyagok indukciós terek, érintési

áram vagy villamos kisülés okozta szikra miatti meggyulladása eredményez, és
 az érintési áramok;

A nagyfeszültségû távvezetékek, berendezések elektromágneses erõteret hoznak létre,
amit az érzékszerveinkkel nem észlelhetünk azonban az igen gyenge villamos jelekkel
kommunikáló, sejtek közötti információcserében zavarokat okozhatnak. Az elektromág-
neses sugárzás legveszélyesebb forrása a villamos távvezeték és a transzformátorház.
Az elektromágneses kifejezés villamos és mágneses terek vagy mezõk villamos feszült-
ségbõl és az villamos áramból való kialakulását jelenti.
Élettani szempontból a mágneses összetevõ az, ami nagyságrendekkel nagyobb veszélyt
jelent az élõ szervezetre. A mágneses sugárzás keresztülhatol a lakóépületek szerkeze-
tén (falakon, mennyezeten, padlózaton), és csak nagyobb távolságon csökken olyan 
értékre, ami már nem okoz biológiai hatása szempontjából aggodalmat. Az elektromágne-
ses mezõ idõbeli változásának a mértékegysége a hertz (Hz). Az alacsony frekvenciájú
tartomány az, aminek rezgés száma 1 és 30 kHz között van. Az alacsony frekvenciájú
elektromágneses erõterek elsõsorban a nagyfeszültségû vezetékek környezetében és
transzformátorházak közelében keletkeznek. A házak felett húzódó áramvezetékek igen
erõs váltakozó mágneses teret okozhatnak az épületekben, ezért az alacsony frekvenciá-
jú villamos és mágneses váltakozó áramú mezõben tartózkodó élõlényeknél villamos
áram akadálytalanul lép be a testbe. Hosszú idõn keresztül ható ilyen fizikai terhelés 
esetén az egészség károsodhat, ezért fokozott betegség-kockázattal kell számolni.

4.6.2 AA rrendelet 44. sszámú mmelléklete hhatározza mmeg aa kkockázatértékelés jjóvá-
hagyásának kkötelezettségével éérintett ttevékenységi kköröket

 Villamoshálózatok üzemeltetése, 100 kV fölött, illetve 100 A nominális terhelés fölött
 Divillamos fûtés, illetve divillamos hegesztés
 Indukciós fûtés, illetve indukciós forrasztás
 Rádiófrekvenciás plazmaeszközök használata
 Ipari elektrolízis alkalmazása
 Ívolvasztó kemencék üzemeltetése
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 Indukciós olvasztó kemencék üzemeltetése
 Mikrohullámú szárítás
 Fizikoterápiás diatermiás készülékek használata
 MRI berendezések üzemeltetése
 Polgári célú légiforgalmi és meteorológiai radarok üzemeltetése
 Villamos vasúti és városi közlekedés
 Rádió- és televízió mûsorszórás
 Mikrohullámú telekommunikációs berendezések karbantartása.

5. AAz IIP vvédettség jjelentése, éértelmezése éés sszimbólumai

Az villamos készülékek burkolatát felhasználási céljától, illetve a felhasználás jellegétõl
függõen szilárdtest és víz behatolás elleni védelemmel látják el. Ezeken a készülékeken
fel vannak tüntetve a különbözõ IP védelmi módok jelképei, illetve az IP védettség fokát
jelzõ két szám. A különbözõ környezeti behatás elleni védelemre, különféle védettségi 
fokozatú villamos eszközöket, készülékeket gyártanak.
A jelzõszámok növekedésével a készülék védettsége is növekszik. A villanyszerelés 
során mindig figyelembe kell venni az adott helyiség tulajdonságait, és ennek függvényé-
ben kell a villanyszerelõnek megválasztani a lámpatestek és szerelvények megfelelõ 
IP védettséget.
Az IP mozaikszó, mely jelentése (International PProtection MMarking) NNemzetközi VVédettség
jelölés szóból tevõdik össze. A védelem szintjét az IP jelölés utáni két szám határozza meg.
Az elsõ számjegy az idegen anyagok, környezeti behatások elleni védelem fokát jelöli.
A második számjegy a vízbehatolás elleni védelem mértékét adja meg. A gyártók még 
feltüntethetnek járulékos betûket, és kiegészítõ betûket, de ezek feltüntetése nem kötelezõ.

MSZ IIEC 5529 sszerinti IIP ffokozat mmeghatározása

Az elsõ számjeggyel jelzett, merev idegen testek elleni védettségi fokozatok.
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Elsõ 
szám-
jegy

0

1

2

3

4

5

6

A vvédettségi ffokozat

rövid leírása

Nem védett

 50 mm és nagyobb merev
idegen testek ellen védett

 12,5 mm és nagyobb merev 
idegen testek ellen védett

 2,5 mm és nagyobb merev 
idegen testek ellen védett

 1 mm és nagyobb merev 
idegen testek ellen védett

Por ellen védett

Por ellen tömített

* A vizsgálótárgy teljes átmérõjével ne menjen át a burkolat nyílásán.

meghatározása

-

 50 mm gömb vizsgálótárgy 
ne hatoljon be teljesen*

 12,5 mm gömb vizsgálótárgy 
ne hatoljon be teljesen*

 2,5 mm vizsgálótárgy 
egyáltalán ne hatoljon be

 1 mm vizsgálótárgy 
egyáltalán ne hatoljon be

Por nem hatolhat be olyan mennyiségben,
amely a gyártmány mûködését zavarná,
vagy biztonságát veszélyeztetné.

Por nem hatolhat be.



MSZ IIEC 5529 sszerinti IIP ffokozat mmeghatározása

Az eelsõ sszámjeggyel jjelzett, vveszélyes rrészek éérintése eelleni vvédettségi ffokozatok
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Elsõ 
szám-
jegy

0

1

2

3

4

5

6

A vvédettségi ffokozat

rövid leírása

Nem védett
A veszélyes részek kézháttal 
való érintésével szemben védett

A veszélyes részek ujjal való 
érintése ellen védett

A veszélyes részek szerszám-
mal való érintése ellen védett
A veszélyes részek huzallal 
való érintése ellen védett

A veszélyes részek huzallal 
való érintése ellen védett

A veszélyes részek huzallal 
való érintése ellen védett

meghatározása

-

 50 mm gömb tapintóeszköz és a veszé-
lyes részek között megfelelõ légköz legyen

 12 mm, 80 mm hosszú ízelt tapintóujj és a ve-
szélyes részek között megfelelõ légköz legyen

 2,5 mm tapintóeszköz ne hatoljon be

 1 mm tapintóeszköz ne hatoljon be

 1 mm tapintóeszköz ne hatoljon be

 1 mm tapintóeszköz ne hatoljon be

Második 
szám-
jegy

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A vvédettségi ffokozat

rövid leírása

Nem védett

Függõlegesen esõ 
vízcseppek ellen védett

Függõlegesen esõ vízcsep-
pek ellen védett, 15°-kal 
elbillentett burkolat esetén

Permetezõ víz ellen védett

Fröccsenõ víz ellen védett

Vízsugár ellen védett

Erõs vízsugár ellen védett

Idõszakos vízbemerítés
hatásai ellen védett

Tartós vízbemerítés 
hatásai ellen védett

Nagy nyomású és meleg
vízsugár hatásai ellen védett

meghatározása

-
A függõlegesen esõ vízcseppeknek 
ne legyenek káros hatásai.

Függõlegesen esõ vízcseppeknek ne legyenek káros ha-
tásai, ha a burkolat a függõlegeshez képest mindkét irány-
ban 15°-ig terjedõen bármilyen szögben el van billentve.

A függõlegeshez képest mindkét irányban 60°-ig terjedõen bár-
mely szögbõl permetezett víznek ne legyenek káros hatásai.

A burkolatra bármely irányból fröccsentett víznek 
ne legyenek káros hatásai.

Bármely irányból a burkolatra irányított vízsugaraknak 
ne legyenek káros hatásai.

Bármely irányból a burkolatra irányított erõs 
vízsugaraknak ne legyenek káros hatásai.

Káros hatásokkal járó vízmennyiség ne hatoljon be,
ha a burkolat szabványos nyomás- és idõviszonyok
között idõszakosan vízbe van merítve.

Káros hatásokkal járó vízmennyiség ne hatoljon be, ha a burkolat
a gyártó és felhasználó megállapodása szerinti, a 7. számjegyre
elõírtaknál szigorúbb viszonyok között tartósan vízbe van merítve.

Bármely irányból a burkolatra irányított nagynyomású és magas 
hõmérsékletû erõs vízsugaraknak ne legyenek káros hatásai

A mmásodik sszámjeggyel jjelzett, vvíz eelleni vvédettségi ffokozatok



A vvédettségi ffokozat aaz IIP jjelölésbõl éés aaz aazt kkövetõ hhárom sszámjegybõl ááll.
Mechanikai sszilárdság
Az IP kódról 2002 óta érvényben lévõ EN 62262 nemzetközi szabvány elõtt esetlegesen
jelölték egy harmadik számjeggyel az adott berendezés mechanikai szilárdságát, vagyis
mekkora erõhatást visel el sértetlenül.
0: nnem vvédett
1: 00,225 jjoule bbehatás, aami mmegfelel 1150 gg ssúly rráejtésének 115 ccm mmagasból
2: 00,375 jjoule bbehatás, aami mmegfelel 2250 gg ssúly rráejtésének 115 ccm mmagasból
3: 00,5 jjoule bbehatás, aami mmegfelel 2250 gg ssúly rráejtésének 220 ccm mmagasból
5: 22 jjoule bbehatás, aami mmegfelel 5500 gg ssúly rráejtésének 440 ccm mmagasból
7: 66 jjoule bbehatás, aami mmegfelel 11,5 kkg ssúly rráejtésének 440 ccm mmagasból
9: 220 jjoule bbehatás, aami mmegfelel 55 kkg ssúly rráejtésének 440 ccm mmagasból

Az elsõ számjegy (1-tõl 6-ig) a mechanikai behatás elleni védelmet jelenti (pl. 0, ha nincs
védettség; 6, ha finom por sem hatolhat a gyártmányba). A második számjegy (1-tõl 8-ig)
a víz behatása elleni védelmet jelenti. A gyártmányokon mindkét számjegyet fel kell 
tüntetni, azonban azt a számjegyet, amelyhez tartozó védettségre nincs szükségünk 
X-szel helyettesíthetjük (pl. IP2X, IPX4).
Az IP-besorolást Magyarországon az MSZ EN 60529:2015 "Villamos gyártmányok 
burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) (IEC 60529:1989)" nemzetközileg
az IEC 60529:1989 szabvány (és pl. 2013-as frissítése) írja le, amelyet gyakorlati tesztek
alapján határoztak meg.
Az IP védelem járulékos betûi (nem kötelezõ):
A: Veszélyes részek nem érinthetõk kézzel.
B: Veszélyes részek nem érinthetõk ujjal.
C: Veszélyes részek nem érinthetõk szerszámmal.
D: Veszélyes részek nem érinthetõk huzallal.

Az IP védelem kiegészítõ betûi (nem kötelezõ):
H: Nagyfeszültségû (> 1KV) készülék.
M: Víz alatt próbálva mozgás közben.
S: Víz alatt próbálva nyugalmi helyzetben.
W: Adott idõjárási viszonyok között használható.
K: Nyomásvédett, vagyis akár gõzborotvával (80-100 bar erõsségû vízsugár) tisztítható    
(csak IP69 esetén)

6. AA CCE jjelölés

A CE jjelölés (a korábbi EC jelölés) az Európai Gazdasági Térségben értékesített termé-
kek kötelezõ megfelelõségi jelölése 1993 óta. A CE (Conformité Européenne = európai
megfelelõség) jelölés tulajdonképpen egy jelzés a hatóságok felé. A jelölés azt hivatott 
jelezni, hogy a termék a rá vonatkozó elõírásoknak megfelel és szabadon forgalmazható
az EGT belsõ piacán. A jelölés magában foglalja a CE logót és adott esetben egy 
kapcsolódó négyjegyû számot, amivel az akkreditált szervezeteket lehet azonosítani.
Hogy milyen módon? Egyrészt úgy, hogy a gyártó - vagy a termék Európai Unión belüli
elsõ forgalmazója - a megfelelõségi tanúsítvány aláírásával személyesen felelõsséget
vállal aziránt, hogy a termék teljesíti a rá vonatkozó követelményeket. Másrészt a ható-
ság kérésére be tudja mutatni a termék mûszaki dokumentációját, illetve - amennyiben
szükséges - az EK típusvizsgálati tanúsítványt.
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A CCE jjelölés ffeltüntetése
A CE megfelelõségi jelnek a "CE" rövidítésbõl kell állnia az alábbi formában:
A jel méretét - az eredeti arányokra figyelemmel - lehet változtatni, azonban a jelölésnek
legalább 5 mm magasnak kell lennie.
A CE jelet lehetõség szerint a terméken kell elhelyezni, jól látható helyen és eltávolítha-
tatlanul. Ha a termék jellegébõl fakadóan ez nem lehetséges, akkor pedig a csomagolá-
son vagy a kísérõ dokumentáción kell elhelyezni.
Az egyes termékkategóriák esetében a jogszabályok a CE jelölés mellé egyéb jelek, azo-
nosítók elhelyezését is elõírhatják.
Megfelelõségi vvizsgálat
Megfelelõségi vizsgálatot kizárólag nemzeti akkreditáló testület által elismert laboratóri-
um végezhet. Az így kapott eredményeket a tanúsító összehasonlítja a szabványban
megfogalmazottakkal, és ez alapján terméktanúsítványt, minõségügyi rendszerek tanú-
sítványát, illetve személyzettanúsítást fogalmaz meg.
A CE jelölésen ilyen esetben a tanúsító adatait is fel kell tüntetni. Hazánkban például a
villamossági termékeknél elegendõ a gyártó minõsítése, míg az orvostechnikai eszközök
esetében az eszközök megfelelõségének vizsgálatával, ellenõrzésével és tanúsításával
kapcsolatos feladatok ellátására csak a kijelölt szervezetek jogosultak.
Megfelelõségi nyilatkozat
A megfelelõségi nyilatkozat rendszerint tartalmazza:

- a termék megnevezését/azonosítását,
- a gyártó vagy meghatalmazott képviselõjének megnevezését,
- a vonatkozó irányelvre történõ hivatkozást,
- szabványra hivatkozást (amennyiben van),
- a kijelölt vizsgáló és tanúsító szervezet megnevezését (amennyiben szükséges),
- a speciális forgalmazási feltételeket, 
- a gyártás ellenõrzésének igazolását (amennyiben volt ilyen), 
- a gyártó vagy aláírásra jogosult meghatalmazott képviselõjének azonosítható aláírását,
- a keltezést.

Fõszabály szerint a gyártó vagy a Közösségen belül letelepedett képviselõje köteles az
utolsó termék elkészítése után legalább 10 éven át megõrizni, és a nemzeti hatóságok
rendelkezésére bocsátani a megfelelõségi nyilatkozatot vagy annak egy másolatát.
CE jelölés nélkül a különbözõ irányelvekben szereplõ termékek nem hozhatók forgalom-
ba az Európai Unió területén. A jelölés nem a fogyasztók tájékoztatását szolgálja, és nem
garantál minõségi jellemzõket. A jelölés célja, hogy a közigazgatási szervek számára 
lehetõvé tegye annak biztosítását, hogy a forgalomba hozott termékek megfelelnek az
irányelvek rendelkezései által támasztott követelményeknek, különös tekintettel a 
felhasználók és vásárlók egészségére és biztonságára.

7. AA vvillamos eenergia vveszélyei

A villamos áram (villamos áram) a töltéssel rendelkezõ részecskék rendezett áramlása.
Az áramerõsség: a keresztmetszeten áthaladó összes töltésmennyiség és a közben eltelt
idõ hányadosával jellemzett fizikai mennyiség. Mértékegysége az amper, amelynek jele A.
Feszültség: (jele: V) az villamos feszültség vagy más néven potenciálkülönbség alapmér-
ték egysége az SI rendszerben. Elõjeles skalármennyiség, ami két pont között mérhetõ
villamos potenciál különbségét adja. Magyarországon a szabvány hálózati feszültség és
frekvencia: 230 V és 50 Hz, a csatlakozók és ajzatok besorolása: C, F. Földelés:
A testnek vagy valamilyen vezetõ résznek a tudatos összekötése a földdel.
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Villamos áramütés akkor okoz balesetet, ha az emberi test a villamos áramkörbe kapcso-
lódik. A leggyakrabban olyankor fordul elõ, ha azonos áramkör két vezetékét vagy a föld-
potenciál és egy feszültség alatt álló pontot egyidejûleg megérintünk. A villamos áram 
vegyi, hõ, mágneses és élettani hatása révén fejti ki káros hatását. Amikor a test két olyan
ponttal érintkezik, amelyek között potenciálkülönbség áll fenn, áramütéses balesetrõl 
beszélünk. Az villamos hálózatok földeltek, így a földeletlen fázis megérintése is elegen-
dõ villamos balesethez, vagyis áramütéshez. Könnyen belátható, hogy a fázis megérin-
tése áramütést okoz, ha egyidejûleg testünk valamely része a földdel érintkezik.
Természetesen a mai biztonságos villamos hálózatok mellett is könnyen történhetnek
ilyen jellegû balesetek. A villamos hálózat és a villamos biztonság szabályozására külön-
bözõ - európai - szabványok és megoldások, "védelmi intézkedések" léteznek. Az elsõk
között említhetjük a nullázás feltételei közül a megfelelõ földelést, amely lehetõvé teszi,
hogy a hibaáram biztonságosan tudjon folyni a föld felé, valamint az üzemi és a hibaára-
mok vezetésére szolgáló vezetõ (PEN vezetõ) megfelelõ kialakítását. Mivel a hibaáram a
kis impedanciájú  földelési útvonalat követi így az áram elég nagy lesz ahhoz, hogy az 
elvárt idõn belül mûködésbe hozza a túláramvédelmi készülékeket.
Fontos szempont a túlfeszültség, valamint a földelési áram elleni megfelelõ védelem.
Napjainkban ugyanis a villamos készülékek egyre növekvõ számban engednek egy kis
"szivárgó" áramot a fõvezeték rendszerének védõvezetõjébe. Ez a „szivárgó áram" az
egyes készülékek esetén egészen kicsi, de amikor sok szerkezetbõl áll a berendezés, ak-
kor az áramok összege elég nagy ahhoz, hogy veszélyes legyen. Az áramköröket arra
tervezték, hogy szállítsák az elvárt teljesítményt, és fel vannak szerelve védõeszközök-
kel, egyebek mellett túláramvédõ eszközökkel. Amikor az áramigény meghaladja a védõ-
készülék határértékét, az áramkör megszakad. Ilyen védelem nélkül a túláram hõt termel
a hálózati elemekben, és ez tüzet okozhat. Ha a védõkészülékek gyakran mûködésbe
lépnek, az áramkör kialakítása nem megfelelõ az adott terhelésre, vagy egyéb hálózati
anomália tapasztalható, célszerû szakember bevonásával a hálózat mûszaki tartalmának
fejlesztése.

7.1. AAz ááramütéses bbalesetek ccsoportosítása
Leggyakrabban három csoportba sorolhatjuk az áramütéses baleseteket:

 Kisfeszültségû bbalesetek: a feszültség < 1000 V, ezen balesetek teszik ki a villamos
balesetek mintegy 80%-át, közülük kb. 3% halálos kimenetelû.

 Nagyfeszültségû bbalesetek: feszültség > 1000 V, a balesetek 20%-a, a halálozás 30%-os.
 Villámcsapás: A legritkább és legnagyobb feszültségû áramütés.

7.2. KKisfeszültségû eelosztóhálózaton vvégzett mmunkák
Munkát csak a kisfeszültségû hálózati üzemirányítással megbízott személy elõzetes 
engedélyével, vagy utasítására szabad végezni.
A kapcsolási és feszültség-mentesítési mûveleteket a munkautasításon, vagy KFMU-n
kell megtervezni. A munka végrehajtása során az egyes mûveletekhez oda kell írni a vég-
rehajtás idõpontját.
Kapcsolási vagy feszültségmentesítési mûveleteket csak az arra feljogosítással rendelke-
zõ személy végezhet.
Az üzemeltetõvel szerzõdéses viszonyban álló vállalkozó munkavállalója abban az eset-
ben végezhet önállóan kapcsolást, feszültségmentesítést a KFMU alapján, amennyiben
az áramkör egyértelmûen azonosítható és a leválasztás egy kapcsoló berendezéssel
vagy kapcsolható biztosító egységgel elvégezhetõ. A mûveletek végrehajtását a kisfe-
szültségû hálózati üzemirányító engedélyével lehet megkezdeni.
Nem kell a mûveleteket írásban megtervezni, ha a munkahely leválasztása egy helyen
(kapcsolóval vagy biztosító eltávolításával) elvégezhetõ, a feszültségmentesítés 
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szabályosan biztosítható, a munkahelyet erõsáramú szabadvezeték nem keresztezi, és
az engedélyes, vagy az általa megbízott üzemeltetõ alkalmazottai végzik a munkát. A 
kikapcsolt illetve feszültségmentesített berendezést, illetve a kikapcsolás idõtartamát a
munkautasításon ekkor is rögzíteni kell. A munkautasítást a munka elvégzése után a 
kisfeszültségû üzemirányítónak le kell adni.

7.3. AAz ááramütés ffellépésének mmûszaki kkörülményei
Az áramkörbe kerülés kisfeszültségen azt jelenti, hogy az ember két különbözõ test-
részével két különbözõ potenciálon lévõ részt érint. Az áramütéses balesetek egy 
része úgy következik be, hogy az ember (közvetlenül, vagy szerszámon, segédesz-
közön keresztül) általában a kezével üzemszerûen feszültség alatt álló (szabványos
elnevezéssel:"aktív") részt érint, ugyanakkor nem szigetelõ felületen áll, vagy más
testrészével földpotenciálon lévõ fémrészhez ér. Ezt a nemzetközi szabványok "köz-
vetlen érintés"-nek, s az ezek megakadályozására szolgáló intézkedéseket "közvetlen
érintés elleni védelem" - nek (újabban "alapvédelem"-nek, vagy "áramütés elleni 
védelemnek normál üzemben"-nek nevezi, a régi magyar szakkifejezés érintés elleni
védelem volt). Ennek megoldásai valóban az érintést kívánják megakadályozni az 
aktív részek szigetelésével, burkolatba zárásával vagy megfelelõ (érinthetõ távolságon
kívüli) elhelyezésével.

7.4. AAz vvillamos ááram eemberi ttestre ggyakorolt hhatását aalapvetõen mmeghatározó ttényezõk
 Az áram jellege: egyen- vagy váltakozó áram 
 (Az egyenáram általában kevésbé veszélyes a váltakozó áramnál. A váltakozó

áram szervezetre gyakorolt hatása nagymértékben függ annak frekvenciájától.)
 A feszültség: kis-, vagy nagyfeszültség 
 Az áram frekvenciája: a Magyarországon használt 50 Hz-es áram kifejezetten 

veszélyes a szívre nézve
 Az áram be-, illetve kilépési pontján jelentkezõ ellenállás. Például száraz, vastag

bõr ellenállása kb 130 ohm, a vékony bõré csupán 110 ohm.
 Az áramerõsség és áramsûrûség. A 0.5 mA-nál gyengébb áramerõsség nem érez-

hetõ, am15-25 mA izomkontrakciókat okoz, ami elegendõ ahhoz, hogy az áramkör-
bõl való önálló szabadulást lehetetlenné tegye.

 Az áram útja: itt arra kell gondolnunk, hogy az áram áthalad-e életfontosságú 
szerveken. Az áram behatási ideje: természetesen minél nagyobb ez az érték a 
károsodás is annál nagyobb.

 Az emberi test maga is vezetõ, ezért ha a test különbözõ pontjai között potenciál-
különbség lép  fel, a testen áram indul meg.

Általános esetben
váltakozó áram esetén (50 Hz)    

egyenáram esetén     

változó áram esetén (50Hz)
egyenáram esetén

változó áram esetén (50Hz)
egyenáram esetén

30

50 V
120 V

25 V
60 V

12 V
30 V

A veszélyesnek minõsített érintési feszültség határértékei
Fokozott veszély esetén (pl fodrászat, gyermekjátékok)

Fokozott veszély esetén (pl. orvostechnika)



Emberen, valamint állatokon végzett vizsgálatok alapján az emberi szervezetnek a villa-
mos árammal szembeni érzékenységére, férfiak esetében, 50-1100 HHz-ees ffrekvencia ese-
tén az alábbi átlagos értékeket állapították meg:

 érzetküszöb………………………...0,5 - 1   mA
 erõs rázásérzet……………...............6 - 14 mA
 izomgörcs………………………….. 20 - 25  mA
 szabálytalan szívmûködés……….25 - 80   mA
 szívkamralebegés………………... 80 - 100 mA
 pillanatos halál…………………... 100 mA felett

Betegekre, gyengébb fizikumú férfiakra, nõkre, gyermekekre ennél kisebb értékek 
érvényesek.

Áramütéses bbalesetek ssorán jjelentkezõ éélettani hhatások aaz ááramerõsség ffüggvényében

1 mA paraesthesia, alig érzékelhetõ
16 mA maximális áramerõsség, amit az ember még el tud engedni
7-9 mA elengedési áram egy átlagos férfinál
6-8 mA elengedési áram egy átlagos nõnél
3-5 mA elengedési áram egy átlagos gyermeknél
16-20 mA a harántcsíkolt izmok tetániája
20-50 mA a légzõizmok bénulása, légzésmegállás
50-100 mA kamrafibrilláció küszöbe

7.5. AA vvillamos ááram éélettani hhatásai 

A villamos áram vegyi hatása (a testnedvek elektrolitikus bomlása) nyomán az emberi
szervezetben gázképzõdés jön létre, amely embóliához vezethet. A villamos áram égési
sérüléseket okoz, amelyet elõidézhet a testen átfolyó áram által kifejtett és az ellenállás
mértékétõl függõ hõhatás (Joule-hõ), valamint a villamos ívet kísérõ hõmérséklet.
A villamos áram élettani hatása a váratlan áramütés eredménye, és ez nagymértékben
függ az egyén egészségétõl. A villamos áramütés súlyosságát (veszélyességét) az áram-
erõsség (az emberi testen átfolyó), a behatás idõtartama, az áram útja, az áram neme,
az áram frekvenciája, az emberi test ellenállása és az áthidalt feszültség nagysága befo-
lyásolja. Az áramütéskor további tényezõk is számottevõek, az egyén testi, lelki állapota,
vagy az, hogy számít-e az áramütésre.
A környezet elszigetelésekor azokat a személyeket szigetelik el a környezetben levõ föld-
potenciálú, nem szigetelõ részektõl, akik a villamos szerkezet testét érinthetik. Védõ-
elválasztás alkalmazásakor a védendõ villamos szerkezetet nem közvetlenül a hálózat-
hoz, hanem biztonsági transzformátorhoz csatlakoztatjuk. A villamos berendezések érin-
tésvédelmének ellenõrzését szerelõi ellenõrzéssel és szabványossági felülvizsgálattal
kell végrehajtani. Az érintésvédelem szabványossági felülvizsgálat befejezésekor 
Érintésvédelmi minõsítõ iratot kell 
Az iizmok öösszerándulása. A központi- és/vagy a környéki idegrendszer villamos ingerek
útján mozgatja izmainkat. Áramütés esetén az (áram be- és kilépési pontjaitól függõ) 
idegeket és izmokat nagyon erõs inger érheti, melynek hatására utóbbiak összerándul-
hatnak, el is szakadhatnak. A legveszélyesebb, ha az áram létfontosságú szerveken 
pl. szív, agy, tüdõ halad keresztül, mert e létfontosságú szervek izmainak összerándulá-
sa a szerv görcsét, bénulását okozhatja. Az izomsejtek egy csoportja az áram bekapcso-
lásakor, más csoportja kikapcsoláskor ingerlõdik, ezért az izmokra gyakorolt hatás tekin-
tetében a váltakozó áram (amely minden félperiódusában kivált ilyen ingerületeket) 
hatása veszélyesebb.

31



Vegyi hhatás. Az emberi test szöveteinek igen nagy (kb. 70%) a nedvtartalma, e nedvek
az oldott ásványi sók és más alkotók miatt áramot vezetõ elektrolitnak tekinthetõk. A 
vegyi hatás szempontjából az egyenáramú áramütés a veszélyes, mert az ilyenkor kiala-
kuló elektrolízis miatt a vér és a szövetnedvek veszélyes mértékben elbomolhatnak.
A bontás során keletkezõ gázbuborékok is veszélyt jelentenek. A vérsejtek rögökké 
összeállva eldugíthatják az ereket.
Hõhatás. A test ellenállásán áthaladó áram hõt termel. A keletkezõ hõ az érrendszerre a
legve- szélyesebb, mert az erek fala "törékennyé" válik, utólag vérzések keletkezhetnek.
A 45 °C feletti felmelegedés - a fehérjék (vissza nem fordítható) kicsapódása miatt - 
halálos kimenetelû lehet. A frekvencia növekedtével a "skin hatás" miatt az áram a test
felületére szorul ki, és ott égési sérüléseket okozhat.
Bõr. A kisfeszültségû (beleértve a háztartási áramot is) áramütés sokféle bõrsérülést
okozhat. A károsodás oka döntõen a hõvé átalakuló villamos energia. Az villamos égés
okozhat helyi bõrpírt és a bõrt teljes vastagságban érõ, illetve a szöveteket is érintõ 
elhalást.
Elsõfokú égés legkevesebb 20 másodpercig tartó 20 mA/mm2 feletti áramsûrûség ese-
tén alakul ki. Másod-, illetve harmadfokú égéskor az áramsûrûség meghaladja a 
75 mA/mm2-t, amely már a kamrafibrilláció kiváltásának küszöbértéke feletti, így a 
szívmegállás miatt sok esetben nem alakul ki jelentõsebb égési sérülés. Villamos égés
esetén a koaguláció kialakulása az érintett szövetek ellenállásától függ. Ha a bõr ellenál-
lása kisebb, akkor az elsõsorban a mélyebben fekvõ szöveteket, a csontok körüli szerke-
zeteket érinti, ezért a károsodott bõrfelület nagyságából nem lehet következtetni az 
égési sérülés súlyosságára.
A közép- és nagyfeszültség okozta ívfény súlyosabb égési sérülésekkel jár. A károsodás
mértéke az ívfény hõmérsékletétõl és energiájától függ. Az elõbbi közvetlen módon, az
utóbbi hõvé átalakulva okoz elhalást, és még a ruházat meggyulladásával is számolnunk
kell.
A villámcsapás óriási energiája, magas hõmérséklete ellenére a rövid behatási idõ miatt
csak az áldozatok 5%-ában okoz égési sérülést. Leggyakoribb formái (a többnyire nagy
verejték-tartalom mentén), a bõr teljes vastagságát el nem érõ pontszerû (csoportokban
elhelyezkedõ kicsi, körkörös, mély) és a közvetlen hõ okozta (ruha meggyulladása, forró
fém érintése) égés. A páfrányszerû rajzolatot a rosszul vezetõ felületen gyorsan szétszó-
ródó töltés okozza. A bõrfelszín és a mélyebb rétegek tartósan nem károsodnak, a rajzo-
lat két nap alatt eltûnik.
Szív- éés éérrendszer. Az áramütés ritmuszavart, vezetési zavart és szívizom károsodást
okozhat. A szívizom károsodásának mértéke elsõsorban a feszültségtõl és az áram típu-
sától függ. Nagyfeszültség és váltakozó áram esetén nagyobb területeket érint. A 
szívizom sérülése közvetett úton is kialakulhat. A ritmuszavart a szívizom károsodása, a
szívizom, a koszorúerek összehúzódása, a hypoxia fokozott felszabadulása okozza.
Ritmuszavar. Ritmuszavar viszonylag gyenge áramerõsség esetén is kialakulhat. 100 mA
(vagyis alig fele a háztartási balesetekben elõforduló áramerõsségnek) kamrafibrillációt
válthat ki, ha az áram útja a szívet érinti (kéz-kéz, kéz-láb). Nagy, illetve alacsony feszült-
ségû egyenáram is ritmuszavart okozhat. Villámcsapáskor a szív saját szabályozása
azonban magához térhet, így a keringés spontán is helyreállhat.
Villamos balesetet túlélt egyénekben gyakori a ritmuszavar (10-46%). A ritmuszavarok
nagy része már a kórházi felvételkor megfigyelhetõ, de késõi (12 órán túl) kialakulásáról
is beszámoltak már. Nem halálos áramütést szenvedett egyének EKG-ján eltérések 
gyakoriak, legtöbbször spontán rendezõdnek. Ha a felvételi EKG nem mutat eltérést, az
életet veszélyeztetõ ritmuszavar kialakulásának csekély a valószínûsége.
Vezetési zzavar. Váltakozó okozta sérülés többnyire a szív inger központjában a sinuscso-
móban keletkezik. Ennek oka nem egyértelmû, de feltételezhetõ, hogy a sinuscsomó és
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az AV-csomó ioncsatornái károsodnak a legkönnyebben, ehhez járulhat a mellkasfalhoz
közel futó jobb koszorúér ellátási területén.Vezetési zavar a balesetet követõen hosszabb
idõn át fennállhat.
A szívizom sérülése. A szívizom károsodását alacsony- és nagyfeszültség is okozhatja.
A villamos energia hõvé alakulása, a sejtmembrán átjárhatóságának változása vezet 
a szívizom sérüléséhez. Villámcsapás esetén károsodást okoz a koszorúér összehúzó-
dása, ami ritmus- zavarokat kísér A kór felismerése nehéz, a szívizom elhalását nem 
kísérik típusos mellkasi panaszok, az EKG-elváltozások sem jellegzetesek.
Érrendszer. A villamos áramütés közvetlen és közvetett úton is károsíthatja az ereket. Az
erek nagysága meghatározza a károsodás típusát. Nagy erekben a gyors áramlás hamar
elvezeti a keletkezõ hõt. A kis erekre a koaguláció a jellemzõ. A végtagban létrejövõ 
érsérülés gyakran rekesz szindrómát okoz.
Idegrendszer. Bár az idegrendszer károsodása áramütés esetén gyakori, az elváltozások
nem jellegzetesek az villamos balesetre. Gyakran másodlagosan, trauma, illetve más
szervek kóros mûködésének következtében alakul ki.
A villamos baleset legsúlyosabb agyi szövõdménye a légzõközpont bénulása, de egyéb
agyidegek érintettsége és görcsök fellépése is gyakori. Két kéz közti áramút esetén a
nyaki gerinc károsodásával is számolhatunk. Háztartási balesetben az 50 Hz-es váltako-
zó áram kisebb áramerõsség esetén is tetániás összehúzódást válthat ki az izmokban,
amely megakadályozza az áramforrás elengedését, illetve a légzõizmok görcse miatt 
fulladáshoz is vezethet.
A közvetett sérülések közé tartozik az agyi, a koponyaûri vérzés és a traumás agy-, 
illetve gerincvelõ sérülés. A perifériás idegeket helyi égés, heg okozta leszorítás, káro-
síthatja.
Villámcsapás következtében létrejöhet átmeneti bénulás, amely érzékszervi zavarral, 
perifériás érösszehúzódással, egyes esetekben merev, nem reagáló pupillákkal (auto-
nóm károsodás) jár, amelyet figyelembe kell vennünk, amikor az újraélesztés leállításá-
ról döntünk.
Bár idegi eredetû hallásvesztés elõfordulhat, a leggyakoribb oka a dobhártya berepedé-
se villám-csapás következtében.
Légzõ rrendszer. Bár a villamos balesetnek gyakori velejárója a légzésmegállás, a tüdõ
és a légutak közvetlen sérülése ritkán fordul elõ. A légzésmegállás döntõen az agyi 
légzõközpont bénulása, illetve a légzõizmok izomgörcs összehúzódása miatt alakul ki. Az
agy, illetve a szívizom visszafordíthatatlan sérülése gyakrabban alakul ki a villamos áram
közvetlen hatására.
Légzésmegállás keringésmegállást követõen is felléphet. Áramütés okozta szív spontán
újra indulhat, a légzés hiánya azonban másodlagos kamralebegést okoz.
Villamos baleset során a légutak égési sérülése, mérgezõ, forró gázok belégzése, illetve
tompa trauma (például villámcsapás), vagy esés kapcsán tüdõzúzódás, bordatörés is 
kialakulhat.
Egyéb szervek sérülése. A csontok ellenállása a legnagyobb. A hõvé átalakuló villamos
energia égést is okozhat. Csonttöréshez vezethet görcsös izomösszehúzódás, illetve
esés is. Izomelhalás, hõhatás miatt veseelégtelenség következhet be. Ritka a villamos
baleset okozta közvetlen vesesérülés, de maradandó károsodással jár.
Biztonság. Villamos baleset esetén a segítségnyújtó is veszélyeztetett lehet, ha az áldo-
zat és az áramforrás közötti kapcsolat még nem szûnt meg. Nagyfeszültségnél a föld 
(különösen, ha nedves) is vezeti az villamos áramot. Ilyenkor a vezetéktõl messze, de
még a biztonsági távolságon belül elhelyezkedõ személy csak kislépésekkel, vagy 
páros lábbal, óvatos szökkenésekkel távolodjon el a forrástól, hogy a lépésfeszültség
(átlagos lépéstávolság 0,7 m) által kiváltott áramütést elkerülje. A segítséget nyújtó még
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hasonló módon sem közelítheti meg az áldozatot, az áramtalanítást csak szakszemély-
zet végezheti.

7.6. KKisfeszültség eesetén aa tteendõk ssorrendje:
1.) az energiaellátás lekapcsolása,
2.) a villamos készülék fali csatlakozójának kihúzása,
3.) a beteg eltávolítása az villamos berendezéstõl.

Ismeretlen nagyságú feszültségforrás esetén a nagyfeszültségnek megfelelõ módon kell
eljárni. A villámcsapás áldozatának érintése nem veszélyes, de a viharban számolni kell
újabb villámcsapás lehetõségével.
A sérülések súlyossága az áram testen belül megtett útjától is függ, ezért a baleset 
körülményeinek tisztázása áramütés esetén is fontos. Egyenáram esetén a belépési és
a kilépési pontok klasszikus égési sérülései megfigyelhetõk, a váltakozó azonban nem
mindig hoz létre jól elkülöníthetõ rajzolatot, úgynevezett áramjegyeket. A nedves bõr 
ellenállása nagyon kicsi, ezért a csekély felszíni sérülés ellenére a mélyebb szövetek 
kiterjedt károsodása is elõfordulhat. A heves izom-összehúzódások okozta csonttörések
sem járnak felszíni sérüléssel. Magas-feszültségû villamos baleset esetén a gerincsérü-
lés gyanúja fennáll, ezért fontos a fej és a nyak rögzítése.
A villamos baleset során gyakran többen is megsérülnek egyszerre. Hagyományos 
osztályozás szerint a klinikai halál állapotában lévõ betegek kapnak legkevésbé elsõbb-
séget. A villámcsapás áldozatai az említett szabály alól kivételnek számítanak. Az elsõ
ellátó gyakran a légzõközpont bénulása miatt nem reagáló pupillákat és keringésmegál-
lást észlel. A szív, a veleszületett szabályozása miatt késõbb újra indulhat. A betegek
többnyire fiatalok, nincs társult betegségük, ezért szabályos kezdeti ellátás esetén sike-
res lehet az újraélesztés. Mivel a keringésmegállással, illetve légzésmegállással nem 
járó villámcsapást a betegek nagy része túléli, az elsõ ellátónak a halottnak tûnõ áldoza-
tokkal kell foglalkoznia. Legfontosabb teendõ a szabad légút biztosítása, oxigén adása,
illetve lélegeztetés. A mellkasi kompresszió elkezdése elhalasztható, ha a veszélyes
helyrõl történõ kimentés kiemelt fontosságú.
A ssérültnek aaz ááramból vvaló kkiszabadítása.
Kisfeszültség, azaz 1000V alatt a sérültet az áramkörbõl száraz ruhával rántjuk ki / farúd-
dal, lapátnyéllel, 1000V-nál nagyobb feszültség esetén villamos szakember szigetelt
mentõrúddal végezheti a kiszabadítást.

7.7. EElsõsegélynyújtás ááramütés eesetén
 Ha az áramütöttnek semmilyen panasza nincs, sõt elutasítja a segítségnyújtást.

Ekkor is segítenünk kell, mert néhány perc múlva kamrai fibrilláció léphet fel, ami
a halálához vezethet. Ne engedjük dolgozni, se mozogni, fektessük vagy ültessük
le és gondoskodjunk a minél elõbbi szakszerû ellátásról. Ételt, italt és gyógyszert
NE adjunk a betegnek!

 Ha az áramütött eszméletét vesztette, de lélegzik. Ruháját lazítsuk meg, száját
tegyük szabaddá, ha az arca sápadt, akkor a lábát, ha vörös az arca, akkor a fejét
emeljük meg. Az eszméletre térítéshez az arcát vagy a mellkasát kézzel vagy vizes
ruhával dörzsöljük, paskoljuk, szagoltassunk vele szúrós szagú anyagot! Amíg
magához nem tér itatni tilos! Minél elõbb kerüljön orvoshoz.

 Ha az áramütöttnek légzése nincs, de pulzusa van. Száját tegyük szabaddá, és
azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, melynek több módszere is van!
Az egyik ilyen módszer szerint a balesetest bal oldalára fektetjük úgy, hogy arca 
félig a föld felé kerüljön. Bal lábát kinyújtjuk és testét a felhúzott jobb lábával meg-
támasztjuk. Ekkor nyelve automatikusan elõre csúszik, és a légutak szabaddá 
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válnak. Lábaink a balesetes mellett térdeplõ helyzetben legyenek, és a szabadon
maradt jobb karját magasra felhúzzuk (belégzés), majd erõsen a mellkasához
nyomjuk (kilégzés). Percenként 17-18 légzés szükséges. A lélegeztetést addig kell
folytatni, míg meg nem indul a légzés vagy be nem áll a halál.

 Ha az áramütöttnek nincs vérkeringése, szíve megállt – ez a klinikai halál állapota.
A klinikai halál állapota nem tarthat tovább néhány percnél, különben az agy ma-
radandó károsodást szenved. Az újraélesztés szívmasszázsból és mesterséges 
lélegeztetésbõl áll. 30 szívmasszázs után 2 lélegeztetést kell végezni. A szívmasz-
százskor a hanyatt fekvõ balesetes mellé kell térdelni. Egyik kezünket helyezzük a
szegycsont alsó harmadára úgy, hogy tenyerünk a mellkas bal oldalán legyen, 
ujjaink pedig a fej irányába mutassanak, és tegyük a másik kezünket erre kereszt-
be. Erõteljesen és periodikusan a szívritmus ütemében nyomkodjuk a mellkast, de
ügyeljünk arra, hogy a szegycsont- vagy bordatörést ne okozzunk.

Lehet, hhogy aa ffeladat mmegerõltetõ, dde aa kkitartással mmegmenthetsz eegy eembert!

Égési ssérülések eellátása. Kiterjedt égés és szövetelhalás elsõsorban nagyfeszültség
okozta villamos balesetekben fordul elõ. Az égett felület hideg vízzel öblítése csillapítja a
fájdalmat, megakadályozza az égés további terjedését, de az áldozat kihûlését okozhat-
ja. Kisebb felületeket legfeljebb tíz percig szabad öblíteni, 30% feletti égés, illetve lélegez-
tetett beteg esetén nem indokolt a hûtés.

A hhat llegfontosabb tteendõ ááramütés eesetén:
1.) Hívj mentõt. (112)
2.) A sérült megérintése elõtt kapcsold ki az áramot akár a fõkapcsolóval, akár az

áram-szolgáltató segítségével.
3.) Ha erre nincs lehetõség, akkor szigetelõanyaggal, gumikesztyûvel vagy fával

védd magad a villamos áramtól.
4.) Soha ne érj az áldozathoz, amíg az érintkezik az áramforrással.
5.) Ha a sérült ruhája ég, ne öntsd le vízzel. Használj takarót - és nem akrilból 

készült ruhát -, ezzel borítsd be a lángokat.
6.) Tégy az égett sebre steril gézt. A géz felhelyezése elõtt moss kezet szappannal

és vízzel. Ne érintsd meg közvetlenül az égett területet.
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8. ÉÉrintésvédelemi eeljárások

Az érintésvédelem üzemszerûen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás esetén 
feszültség alá kerülõ vezetõ részek érintésébõl származó balesetek elkerülésére szolgáló
mûszaki intézkedések összessége.
Az érintésvédelem feladata az esetleges testzárlat révén létrejövõ életveszély elhárítása,
illetve megelõzése.
Az érintésvédelem célja, hogy intézkedésekkel megelõzze a villamos berendezések 
aktív részével való érintkezést (közvetlen érintésvédelem), valamint elhárítsa a villamos 
berendezések üzemszerûen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás folytán feszültség
(testzárlat) alá kerülõ részének érintésébõl származó veszélyeket (közvetett érintésvédelem).
Az MSZ 172  szabványt a MSZ 2364, majd az MSZHD 60364 szabványsorozat váltotta
fel. MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány, az MSZ EN 61140- bõl átvett, áramütés elleni
védelemre vonatkozó két alapvetõ fogalmat határoz meg:
A sszabványok éérintésvédelmi sszempontból kkülönbözõ ffeszültségszinteket hhatároznak
meg, mmelyek aa kkövetkezõk 
Törpefeszültségû az a berendezés, amelynek vezetõi között (vagy bármely vezetõje és a
föld között) a feszültség nem nagyobb, mint 50V.
Kisfeszültségû az a berendezés, amelynek vezetõi közt a feszültség 50V-nál nagyobb, de
1000V-nál kisebb, és közvetlenül földelt berendezésnél egyik vezetõje és a föld közötti 
feszültség sem nagyobb, mint 600V.
Nagyfeszültségû az a berendezés, melynek vezetõi között a névleges feszültség 
nagyobb, mint 1000V, vagy közvetlenül földelt berendezésnél egyik vezetõje és a föld 
közötti feszültség meghaladja a 600V-ot.
Az „alapvédelem" (basic protection) szakkifejezést a „közvetlen érintés elleni védelem"
szakkifejezés helyett (a korábbi, sok évtizedes hazai szóhasználattal „érintés elleni véde-
lem") használjuk.
- Az áramütéses balesetek egy része úgy következik be, hogy az ember (közvetlenül,
vagy szerszámon, segédeszközön keresztül) általában a kezével üzemszerûen feszült-
ség alatt álló (szabványos elnevezéssel: „aktív") részt érint, ugyanakkor nem szigetelõ 
talajon áll, vagy más testrészével földpotenciálon lévõ fémrészhez ér. Ezt a nemzetközi
szabványok „közvetlen érintés"-nek, s az ezek megakadályozására szolgáló intézkedé-
seket „közvetlen érintés elleni védelem"-nek (újabban „alapvédelem"-nek, vagy 
„áramütés elleni védelemnek normál üzemben"-nek) nevezi, a régi magyar szakkifejezés-
sel említett megoldások valóban az érintést kívánják megakadályozni az aktív részek 
szigetelésével, burkolatba zárásával vagy megfelelõ (érinthetõ távolságon kívüli) elhelye-
zésével.
A „hibavédelem" (fault protection) szakkifejezést, a „közvetett érintés elleni védelem"
szakkifejezés helyett (a korábbi, sok évtizedes hazai szóhasználattal „érintésvédelem")
használjuk.
- Az áramütéses balesetek nagy része úgy következik be, hogy a balesetes a villamos
szerkezet olyan részét (úgynevezett "test"-ét) érinti meg, amely üzemszerûen feszültség
alatt nem áll, de hiba (testzárlat) következtében feszültség alá kerül. Ezt a nemzetközi
szabványok "közvetett érintés"-nek, s az ezek megakadályozására tett intézkedéseket
"közvetett érintés elleni védelem"-nek (újabban nagyon nem szerencsés elnevezéssel
"hibavédelem"-nek) nevezi. A magyar (és német) szakmai köznyelv ezt továbbra is a 
korábbi, csaknem százéves elnevezéssel "érintésvédelem"-nek hívja.
Az éérintésvédelmi mmódok nem a testek érintését kívánják megakadályozni, hanem azt,
hogy az érinthetõ testek tartósan (hosszabb ideig) veszélyes érintési feszültség alá 
kerüljenek. Ennek fõbb megoldásai:
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 Védelem a táplálás önmûködõ lekapcsolásával (ezeket az érintésvédelmi módokat
korábban - nagyon jellemzõen - védõvezetõs érintésvédelmi módoknak nevezték).

 A villamos szerkezet elszigetelésével (kettõs vagy megerõsített szigetelésû szerke-
zet alkalmazása)

 Biztonsági törpefeszültségû táplálással (ez általában 50 V-nál nem nagyobb válta-
kozó- vagy 120 V-nál nem nagyobb egyenfeszültséget jelent, de egyes különösen
veszélyes alkalmazásoknál ennek felét, negyedét, sõt nyolcadát is elõírhatják a 
rájuk vonatkozó elõírások).

Az érintésvédelmi felülvizsgálatok módjával és általános szabályaival az MSZ 4851 
szabvány-sorozat foglalkozik:

 MSZ 4851-1:1988 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a
védõvezetõ állapotának ellenõrzése.

 MSZ 4851-2:1990 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a
fajlagos talajellenállás mérése.

 MSZ 4851-3:1989 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védõvezetõs érintésvédelmi
módok mérési módszerei.

 MSZ 4851-4:1989 Feszültségvédõ kapcsolás.
 MSZ 4851-5:1991 Védõvezetõ nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei.
 MSZ 4851-6:1973 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. 1000 V-nál nagyobb 

feszültségû erõsáramú villamos berendezés külön vizsgálatainak. elõírásai.

8.1. ÉÉrintésvédelmi oosztályok
0. ÉÉrintésvédelmi oosztály
Az áramütés elleni védelem az üzemi szigetelésen alapul. A gyártmány testén védõveze-
tõ csatlakoztatására nincs lehetõség, az üzemi szigetelés meghibásodása esetén a 
védelem a környezetre hárul.
I. ÉÉrintésvédelmi oosztály
Az üzemi szigetelésen kívül járulékos óvintézkedéseket is alkalmaznak. A gyártmány 
testéhez csatlakoztatható a villamos hálózat vezetõje úgy, hogy a megérinthetõ villamos
vezetõ részek még az üzemi szigetelés meghibásodása esetén sem kerülhetnek veszé-
lyes feszültség alá (pl. nullázás, védõföldelés).
II. ÉÉrintésvédelmi oosztály
Az üzemi szigetelésen kívül járulékos óvintézkedésként a gyártmányt kettõs szigetelés-
sel vagy megerõsített szigeteléssel látják el. A védelem független a villamos hálózattól.
A felhasználó az adattáblán látható kettõs négyzet jelrõl ismeri fel. Pl. kézi fúrógép.
III. Érintésvédelmi osztály 
Az áramütés elleni védelem megoldása az érintésvédelmi törpefeszültségû tápláláson
alapul. (max. 50 volt). Pl. beépített transzformátorral szerelt asztali lámpa.

8.2. HHibavédelmi mmódok
 A táplálás önmûködõ lekapcsolása,
 Kettõs, vagy megerõsített szigetelés,
 Villamos elválasztás egy fogyasztó készülék táplálásakor,
 Törpefeszültség (SELV vagy PELV)

Az érintésvédelmet védõvezetõvel vagy védõvezetõ nélkül valósíthatják meg.
A vvédõvezetõs éérintésvédelmi mmódok 
Mûködéséhez az érintésvédelemmel ellátott villamos szerkezetek testét védõvezetõvel
kell összekötni. Ilyen megoldás a nullázás és a védõföldelés. A nullázás (TN-rendszer,
ahol T a latin terra = föld szóból ered) olyan érintésvédelmi mód, amelynél a tápláló 
rendszernek közvetlenül földelt üzemi vezetõje van, és ezt kötik az érintésvédelemmel 
ellátott villamos szerkezetek testére védõvezetõként. A nemzetközi szabvány (IEC) 
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három fajtáját különbözteti meg. A TN-C rendszerben az üzemi nulla vezetõ közös a 
védõvezetõvel. A TN-S rendszerben, az üzemi nulla vezetõt a hálózat teljes hosszában
szétválasztják a védõvezetõtõl. A TN-C-S rendszerben a védõvezetõ a hálózat egy 
részén közös, más részén el van választva az üzemi nulla vezetõtõl.
A védõvezetõs érintésvédelmi módok közös jellemzõje, hogy ezek alkalmazásánál a 
villamos berendezés testét (az olyan vezetõanyagú - általában fém - érinthetõ részét,
amely üzemszerûen nem áll feszültség alatt, de hiba esetén feszültség alá kerülhet) 
földelt (ezt az angol "protecting earting" elnevezés alapján nemzetközileg PE betûjellel,
és a védõvezetõ szigetelését zöld/sárga színezéssel jelölik) kötik össze, és a tápláló
áramkört annak túláramvédelme, vagy az abba beiktatott áram-védõkapcsoló által rövid
idõ alatt önmûködõen kikapcsolják, ha a védõvezetõ testzárlat következtében veszélyes
nagyságú érintési feszültségre kerül.

A vvédõföldelésnek kkét mmódja vvan:
1. Védõföldelés közvetlenül földelt rendszerben (TT-rendszer).
2. Védõföldelés földeletlen és közvetve földelt rendszerben (IT-rendszer).

1. Védõföldelés kközvetlenül fföldelt rrendszerben ((TT rrendszer)
A közmûhálózati kisfeszültségû rendszereket (Európában mindenütt) a tápláló transzfor-
mátor csillagponti kivezetésénél - üzemi okokból - közvetlenül (impedancia beiktatása
nélkül) leföldelik. Ezt mutatja a kétbetûs rendszerjelölés elsõ T betûje (T=terra, földelés).
Ha a fogyasztó-berendezések tesztjeit védõvezetõn át ugyancsak földelik, akkor ezt a 
földelést mutatja a jelölés második T betûje.
TT rrendszer III. 
Ha a készülék testzárlatos lesz, akkor a fázisvezetõn, a hibahelyen, az RA védõföldelé-
sen, és a rendszer Rcs csillagponti földelésén át testzárlati áram lép fel. Ha ennek a test-
zárlatnak az áramerõssége kicsi, akkor ez a védõföldelés RA ellenállásán aránylag kis 
(a megengedhetõ UL= 50 V-nál kisebb) feszültségemelkedést okoz. Ha az áramerõsség
nagy, úgy - az elõírt rövid idõn belül - kioldja a túláramvédelmet (az ehhez tartozó áram-
erõsséget jelöljük Ia-val). A méretezési képlet: R A *×I<_ 50 V Ha a túláramvédelem 
kioldóárama - a rajta keresztül folyó üzemi áram miatt - nem választható az elõzõ össze-
függést kielégítõ kis értékre, akkor az érintésvédelmi kioldást áramvédõkapcsolóval lehet
megoldani.
Nullázás TTN- rrendszer
Ha a közvetlenül földelt közmûhálózatot üzemeltetõ áramszolgáltató ehhez hozzájárul,
akkor a nullavezetõt védõvezetõként is szabad felhasználni, ez a nullázás, nemzetközi 
jelölése TN rendszer. (Hazánkban az áramszolgáltatói hálózatok több mint, 90%-a nullá-
zott). Ebben a kétbetûs jelölésben, a második betû a testhez kötött nullavezetõt jelöli.
Elvben ennek három megoldása van. Az elsõ szerint sehol sem építenek ki külön védõ-
vezetõt, az egyfázisú üzemi áramok vezetésére szolgáló nullavezetõt (jelölése N=neutral)
kötik minden fogyasztó készülék testére 
TN rrendszer III. 
Az elsõ szerint sehol sem építenek ki külön védõvezetõt, az egyfázisú üzemi áramok 
vezetésére szolgáló nullavezetõt (jelölése N=neutral) kötik minden fogyasztó készülék
testére. Ebben az esetben a rendszer jelölése TN-C (a C=common jelzi, hogy a védõve-
zetõ és a nullavezetõ mindenütt közös). Ez a lehetõség bizonyos esetekben csupán elvi,
mert 10 mm2-nél kisebb keresztmetszetû vezetékeknél a közösítést - a közös vezetõ
megszakadásának veszélye miatt - a szabvány tiltja. Azt a vezeték szakaszt, amely 
egyszerre tölti be a védõvezetõ (PE) és az üzemi nullavezetõ (N) szerepét a két jelölés -
PE és N - egybeírásával PEN vezetõnek (nullával egyesített védõvezetõ) nevezik.
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TN - SS rrendszer 
A második lehetõség az, hogy a védõvezetõt mindjárt a tápláló transzformátortól kezdve
külön választják az egyfázisú üzemi áramokat vezetõ nullavezetõtõl. Ezt a megoldást 
TN-S (S=separated, elkülönített) betûcsoporttal jelölik. Ez a megoldás is kizárólag elvi 
jelentõségû, mert az áramszolgáltató sehol a világon nem vállalja, hogy az elosztóháló-
zatán kiépítse a védõvezetõ céljára szolgáló ötödik vezetõt.
A TTN-CC-SS rrendszer
A harmadik megoldás a gyakorlati: egy darabig közös az üzemi nullavezetõ és a védõve-
zetõ (ez tehát a PEN vezetõ), majd egy ponton szétválnak. Ilyen megoldású rendszert
TN-C-S betûcsoporttal jelölik. Azt, hogy a két vezetõ szétválasztása hol történjen (áram-
szolgáltatói csatlakozópontnál, az épületbe való becsatlakozásnál, a fogyasztásmérõnél,
vagy csupán a 10 mm2-nél kisebb keresztmetszetû vezetékek csatlakozásánál) a helyi 
viszonyok és körülmények döntik el. A szétválasztott szakaszon a védõvezetõt (PE) 
nullázó vezetõnek nevezik.
TN rrendszer
A TN rendszerû hálózaton fellépõ testzárlati áram gyakorlatilag nem halad a talajon át,
szinte teljesen fémes úton (a fázisvezetõn, a nullázó vezetõn és a PEN-vezetõn át) záró-
dik. Ennek megfelelõen a földhöz képest ennek hatására fellépõ feszültségemelkedést
nem lehet számítani, itt a méretezés csak azt veszi számításba, hogy a fázisfeszültség
(Uo) a zárlati kör impedanciáján (amit „hurok impedanciá"-nak, vagy egyszerûen „hurok-
ellenállás"-nak neveznek és Zs-vel jelölnek) át tud-e hajtani olyan nagyságú áramot, ami
a túláramvédelmet az elõírt idõn belül mûködteti: Z s *×I <_ U 
Az ÁÁVK mmûködés eelve: Az áram-védõkapcsolás kifejezetten csak érintésvédelmi megol-
dás (túláramvédelmet nem lát el!). Lényege, hogy a védett áramkör valamennyi üzemi
áramot vivõ vezetõjét egy közös különbözeti áramváltó „ablakán" vezetik át, míg a védõ-
vezetõt ezt megkerülve építik ki. Minden áramot vezetõ körül mágnes tér alakul ki. Ha a
fogyasztóhoz menõ és onnan visszajövõ üzemi áramok összege zérus, vagyis testzárlat
mentes állapotban, a különbözeti áramváltó ablakában nem lesz gerjesztés, a vasmag-
ban nem keletkezik fluxus, az áramváltó kioldó tekercsében áram nem fog folyni. Ha 
viszont az áramvédõ-kapcsolóval védett fogyasztói hálózaton testzárlat lép fel, akkor en-
nek árama a védõvezetõn záródik, mely nem haladhat át a különbözeti áramváltó abla-
kán, így az ott befolyó és kifolyó áramok összege nem lesz zérus, az áramváltó áttétel-
ének megfelelõ nagyságú áram, ha meghaladja az áramvédõkapcsoló névleges különbö-
zeti áramát, meghúz és kikapcsol.
Az áram-védõkapcsolás a védõvezetõs érintésvédelmi módok olyan kikapcsoló szerve,
amely az áramkör valamennyi üzemi vezetõjén folyó pillanatnyi váltakozó áram elõjeles
összegének a nagyságára mûködik. A védett fogyasztót rövid (0,2 s) idõn belül le kell
kapcsolnia a tápláló hálózatról. Az áram-védõkapcsolás alapvetõ követelménye, hogy a
védendõ test földelve legyen.
Az áram-védõkapcsolás alkalmazásának néhány feltétele a következõ:

 Az üzemi áramot vezetõ nullavezetõt mindig át kell vezetni a kapcsolón.
 A védõvezetõt soha nem szabad a kapcsolón átvezetni.
 Háromfázisú áramkörben csak háromfázisú kapcsoló alkalmazható.
 Lehetõleg a legérzékenyebb, 30 mA-es kapcsolót használjuk.

A vvédõvezetõ nnélküli éérintésvédelmi mmódok
Az ilyen érintésvédelemmel ellátott villamos szerkezetek testét nem kell védõvezetõvel
összekötni. Érintésvédelmi törpefeszültség alkalmazásakor a villamos szerkezeteket tör-
pefeszültségû rendszerrel tápláljuk. Törpefeszültségû az a berendezés, amelynek névle-
ges feszültsége 50 V-nál nem nagyobb (pl. biztonsági transzformátor). Egyenfeszültség
esetén a feszültségérték 120 V. Ha a berendezésnek nincs biztonságos üzemi szigetelése
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(pl. gyermekjátékok), akkor e feszültségeknek csak a fele megengedett. A berendezések
táplálását biztonsági transzformátorral oldhatjuk meg.
Villamos szerkezetek elszigetelésekor a szerkezeteknek azokat a villamosan vezetõ 
részeit szigetelik el az ember által érinthetõ részeitõl, amelyek a testzárlat következtében
feszültség alá kerülhetnek.
Földeletlen egyenpoteciálra hozás esetén az egyidejûleg érinthetõ villamos szerkezetek
teste villamosan vezetõ összekötés révén egyenpotenciálra kerül. Az érintkezõ szemé-
lyek nem kerülhetnek földpotenciálra.
Egyenpotenciálra hozás (EPH) a testek és más vezetõ anyagú szerkezetek vezetõinek
összekötése, azok azonos vagy közel azonos potenciálra hozása. Lehetséges megoldási
módjai a következõk:
Egyenpotenciálra hozó hálózattal, egy épület vagy más nagyobb, körülhatárolt terület 
általános egyenpotenciálra hozására. Helyi egyenpotenciálú összekötéssel azokban az
esetekben, amikor a kikapcsolási idõ megfelelõ csökkentése nehézségekbe ütközik.
Földeletlen egyenpotenciálra hozással, amely önálló érintésvédelmi mód. Érintésvéde-
lem szempontjából a talajt és a talajjal érintkezõ minden, nem szigetelõ anyagú tárgyat
földnek nevezzük. Érintésvédelem szempontjából a villamos berendezés, gép, készülék
fémbõl vagy más, villamos vezetõ anyagból készült részét, amely nem áll feszültség alatt,
de meghibásodás folytán feszültség alá kerülhet, testnek nevezzük.
A mmunkavégzõket ((a vvillamos sszempontokat ffigyelembe vvéve) aa kkövetkezõ ccsoportokba
sorolhatjuk:
I. ccsoport: A mindenki által használható háztartási és hasonló villamos berendezések, 
készülékek, amelyekhez villamos szakképesítés és kioktatás nem szükséges.
II. ccsoport: Az üzemi villamos berendezések és készülékek kezelésével és használatával
megbízott személyek. Villamos szakképesítésük általában nincs, de a feladat ellátására
betanított és a készülék kezelésével kapcsolatos veszélyekre kioktatott személyek 
(pl. esztergályos).
III. ccsoport: Kijelölt villamos berendezésrészben meghatározott villamos tevékenységet
ellátó személyek. Villamos szakképesítésük általában nincs, de a munkavégzés ellátásá-
ra betanított és a villamos munkával kapcsolatos veszélyekre kioktatott személyek 
(pl. házfelügyelõk).
IV. ccsoport: Villamos munkákat végzõ személyek. Villamos szakképzettséggel rendelkez-
nek és az adott munkavégzésre vonatkozó oktatásban részesültek (pl. villanyszerelõk).
V. ccsoport: Villamos munkát vezetõ, irányító személyek. Legalább a IV. csoportra elõírt
végzettséggel rendelkeznek (pl. önálló villanyszerelõ, villamos osztályvezetõ).

9. VVillamos eenergia ttárolás, ee-eenergia MMSZ 11600-116:1992

Akkumulátorhelyiség
Olyan épület, helyiség vagy akkumulátorkonténer, amely helyhez kötött akkumulátorok
telepítésére és üzemeltetésére van kialakítva.
Általános ttelepítési eelõírások
Az akkumulátorok kivitelüktõl, optimális mûködési és biztonságos üzemeltetési elõfelté-
teleinek teljesítésétõl függõen

- akkumulátorhelyiségben, (akkumulátorkonténerben),
- akkumulátorszekrényben,
- berendezésbe épített rekeszben,
- más berendezéssel közös helyiségben, (konténerben) helyezhetõk el.

Az akkumulátorokat, az akkumulátorszekrényeket és az akkumulátorrekeszt tartalmazó 
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berendezéseket hozzáférhetõen és úgy kell telepíteni, hogy az egyes cellák és blokkok 
ellenõrzése, karbantartása, cseréje baleset közvetlen veszélye nélkül elvégezhetõ legyen.
Savas és lúgos nyitott akkumulátorokat nem szabad azonos akkumulátortérbe telepíteni.
Az elektrosztatikus feltöltõdés megakadályozása érdekében a nyitott akkumulátorokat
tartalmazó helyiségek padlózatának elvezetési ellenállásai (MSZ16040-1) 108 Ohm-nál
kisebb legyen.
Födémbe ágyazott vagy azon kívül szerelt víz-, csatorna-, fûtési vagy más folyadékot, 
illetve gázt szállító csõvezeték alá akkumulátort, akkumulátorszekrényt vagy akkumulátor
rekeszt tartalmazó berendezést nem szabad telepíteni.
A telepített akkumulátorokat napsugárzástól védetten kell elhelyezni, továbbá védeni kell
az akkumulátor üzemeltetése szempontjából túl alacsony és túl magas környezeti hõmér-
sékletekkel szemben.
Megjegyzés: Alacsony elektrolit-hõmérsékleten csökken az üzemi tárolóképesség, vala-
mint a töltés is megnehezedik. Túlzottan magas elektrolit-hõmérsékleten károsodhatnak
a cellák. Az egyenetlen elektrolit-hõmérséklet az egyes cellák üzemi viszonyaiban okoz-
hat különbséget.
A fedél nélküli nyitott kivitelû akkumulátorok akkumulátorhelyiségét 4 kW-nál nagyobb
mértékadó töltési teljesítmény esetén, ha a helyiség nem szabadtérre nyílik, akkor ajtó-
val elkülönített, legalább 1,5 m2 alapterületû elõtérrel kell kiegészíteni.
Az akkumulátorhelyiség szabad belmagassága a járható kezelõfolyosók járófelülete felett
legalább 2,0 m legyen.
Az akkumulátorhelyiség mennyezete repedésektõl mentes legyen, kialakítása ne akadá-
lyozza a szellõzést; a mennyezet és az oldalfalak burkolata ne legyen gázelnyelõ tulaj-
donságú.
Az akkumulátorhelyiségek ajtói kifelé nyílóak legyenek:

 biztonsági zárral legyenek ellátva, amely kívülrõl csak kulccsal legyen nyitható
 belülrõl kilinccsel vagy más alkalmas módon (például nekidõléssel), kulcs nélkül is

könnyen nyithatóak legyenek. Az ajtók külsõ oldalán legalább 160mm átmérõjû
"Nyílt láng használata tilos!" piktogram legyen elhelyezve.

A helyiségnek közvetlenül a közterületre nézõ világítási ablakait, ha azok a talajszinttõl
mérve 2,5 m-en belül vannak, drótüvegbõl, vagy2,5 mm-nél nem nagyobb lyukbõségû,
dróthálóval védett normálüvegbõl kell készíteni.
Az akkumulátorhelyiségben - a teleptálcával ellátott, valamint a zárt akkumulátorok elhe-
lyezését kivéve - legyen elektrolit közömbösítõ aknával ellátott csatornalefolyó és mosdó.
A mosdó az elõtérben is elhelyezhetõ.
Az akkumulátorhelyiség padozatát, falait és mennyezetét, a telep, valamint a záródugók
kivitelétõl függõen elektrolitnak ellenálló burkolattal, illetve bevonattal kell ellátni.
Az akkumulátorhelyiségben nyílt lángú fûtést, valamint 200 °C-nál nagyobb felületi 
hõmérsékletû fûtést nem szabad alkalmazni
A helyiségben a falon kívül csõvezeték szerelése tilos. Az elkerülhetetlenül szükséges
csõvezetékeket falba kell süllyeszteni vagy el kell rabicolni. Idegen célú csõvezetékeket
és villamos vezetékeket a helyiség határoló falaiban, illetve födémeiben is csak úgy 
szabad elhelyezni, hogy azok szerelése és javítása a helyiségen kívülrõl a falak és födé-
mek áttörése nélkül legyen lehetséges.
A telep(ek) melletti közlekedõ szélessége a cellák, blokkok mélységi méretének 
1,5-szerese, de legalább 0,5 m legyen.
A cellák, blokkok úgy legyenek elhelyezve, hogy az egyidejûen érinthetõ aktív részek 
között még töltés alatt se lépjen fel 120 V-nál nagyobb feszültség. Ez az elõírás teljesül,
ha az egyidejûleg érinthetõ aktív részek (pólusok és összekötõk) szigeteltek, vagy a 
közöttük lévõ távolság legalább 1,5m.
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Az akkumulátor áramkörének a zárlatvédelmére szolgáló biztosítót a helyiségen kívül kell
elhelyezni. A biztosító a lehetõ legközelebb legyen a telephez, értékét az akkumulátor 
rövidzárási árama figyelembevételével kell megválasztani.
Az akkumulátorhelyiségben töltõberendezést, továbbá idegen célú villamos berendezést
nem szabad létesíteni.

9.1. AA kkülönféle kkivitelû aakkumulátorok ttelepítése éés eelhelyezése
A telepítési és elhelyezési elõírások azon a feltételezésen alapulnak, hogy az e szabvány
hatálya alá tartozó berendezések akkumulátorainak kezelését (üzemeltetését és karban-
tartását), illetve töltését legalább kioktatott (az MSZ1585-2016 szerinti III. csoportba 
sorolt) személyek végzik, üzemeltetési utasítás alapján.
Az MSZ1585:2016 szerint: "kioktatott az a személy, aki meghatározott villamos berende-
zés használatára, kezelésére és szerelési részmunka elvégzésére, valamint az ezek 
közben elõforduló veszélyekre és a szükséges védõintézkedésekre bizonyíthatóan
kioktatást nyert".
Az oktatásnak és az üzemeltetési utasításnak az akkumulátorok kivitelétõl függõen 
tartalmaznia kell – a gyártó és esetlegesen a telepítési terv vonatkozó elõírásain túlme-
nõen – például a cellarobbanás megelõzésére, az elektrosztatikus feltöltõdések és kisü-
lések elkerülésére, az elektrolit okozta veszélyek megelõzésére, az áramütés elleni 
védelemre vonatkozó intézkedéseket is.
Fogalom mmeghatározások:
Akkumulátorrekesz: Helyhez kötött villamos vagy más berendezésen belül térbelileg 
elhatárolt és a célnak megfelelõen kiképzett rész, amely alkalmas a benne elhelyezett ak-
kumulátorok üzemeltetésére.
Akkumulátorszekrény: Olyan szekrény, amelyet kizárólag akkumulátorok elhelyezésére
és üzemeltetésére képeztek ki.
Akkumulátortér: Akkumulátort, akkumulátorszekrényt, akkumulátorrekeszt tartalmazó
berendezést befogadó-helyiség, konténer légtere.
Gázfejlõdési ffeszültség: A töltõfeszültségnek az az értéke, amelynél a gázfejlõdés sebes-
sége hirtelen megemelkedik. Megjegyzés: Ennek értéke, általában, ólomakkumulátor
esetén 2,35 V nikkel-kadmium akkumulátor esetén 1,5 V cellafeszültség közelében van.
Szellõzõdugó nnélküli nnyitott aakkumulátorok: A szellõzõdugó nélküli nyitott akkumulátoro-
kat csak akkumulátorhelyiségbe szabad telepíteni. Megjegyzés: Ilyenek például a fedél
nélküli, nagyfelületû lemezes telepek.
Szellõzõdugós nnyitott aakkumulátorok: A szellõzõdugós nyitott akkumulátorokat akkumu-
látorhelyiségbe kell telepíteni. Az ilyen, de gondozásmentes akkumulátorokat közös 
helyiségbe, akkumulátorszekrénybe is szabad telepíteni.
Szeleppel zzárt aakkumulátor: A szeleppel zárt akkumulátorokat akkumulátor-helyiségbe,
közös helyiségbe, akkumulátor szekrénybe, valamint akkumulátorrekeszbe szabad tele-
píteni.

A sszellõzés
A méretezésénél és kialakításánál - az akkumulátorok kivitelétõl függõen - figyelemmel
kell lenni a kémiai légszennyezõk megengedett határértékeire is (lásd az MSZ21461-1-et).
Az e szabvány elõírásainak megfelelõ szellõzésû akkumulátorterek légterében csak el-
hanyagolhatóan kicsi az a rész, ahol a hidrogén-levegõ keverék koncentrációja megha-
ladhatja az ARH 20%-át, ezért a helyiség villamos besorolásánál (MSZ1600-8) az akku-
mulátor által okozott robbanásveszélyt figyelmen kívül lehet hagyni.
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10. VVédõtávolságok

A villamosmûvek, valamint a termelõi, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági öveze-
térõl 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet rendelkezik
10.1. AA rrendelet hhatálya
Kiterjed a villamosmûvek, a termelõi-, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági öveze-
tében az idegen építmény építésére, idegen berendezés telepítésére és üzemeltetésére.
Az atomerõmûre és annak biztonsági övezetére, valamint a biztonsági övezetben végez-
hetõ tevékenységekre e rendelet hatálya nem terjed ki.
10.2. ÁÁltalános sszabályok
Az üzemben tartó az üzemeltetésében álló föld feletti hálózat tartószerkezeteire vagy
földalatti hálózat biztonsági övezetében - az e rendeletben foglalt követelményeknek
megfelelõen - egyéb, saját tulajdonú (üzemeltetésû) nem energiaátviteli célú nyomvona-
las összeköttetést létesíthet, építményekre és szerkezetekre táblákat helyezhet el vagy
hozzájárulhat ahhoz, hogy ilyet más helyezzen el.
10.3. AA bbiztonsági öövezet tterjedelme
Föld feletti vezeték - ideértve a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító
és kapcsoló berendezést is - biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétõl 
függõen, a vezeték mindkét oldalán a szélsõ, nyugalomban lévõ áramvezetõktõl vízszin-
tesen és nyomvonalukra merõlegesen mért, következõ távolságokra lévõ függõleges 
síkokig terjed. Ettõl eltér a legfeljebb 1 kV névleges feszültségszintig, ebben az esetben
1 méter, a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló beren-
dezés esetében 2,5 méter. Eltér továbbá a föld feletti szigetelt vezeték és univerzális 
kábel esetében, ekkor 0,5 méter, a szigetelt vezeték és univerzális kábel tartószerkeze-
tén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,
A föld feletti szabadvezeték esetében:

 500 kV-ot meghaladó névleges feszültségszint felett 40 méter,
 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 28 méter,
 200 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 18 méter,
 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 13 méter,
 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán,

amely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó elõírásainak megtartásá-
val létesült, 2,5 méter,

 af) legfeljebb 1 kV névleges feszültségszintig 1 méter, a vezeték tartószerkezetén
(oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,

A fföld ffeletti sszigetelt vvezeték éés uuniverzális kkábel eesetében 0,5 méter, a szigetelt veze-
ték és univerzális kábel tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló 
berendezés esetében 2,5 méter,
A fföld ffeletti bburkolt vvezeték eesetében legfeljebb 25 kV névleges feszültségszintig 2,5 méter
és 1,25 méter a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra
vagy a különleges biztonságra vonatkozó elõírásoknak megtartásával létesült,
A fföld ffeletti vvezeték vvégpontján a biztonsági övezet a végponttól vízszintesen minden
irányban mért, a feszültségszinttõl függõen az a), b) és c) pontban meghatározott távol-
ságokra lévõ függõleges síkokig is kiterjed.
A fföldben eelhelyezett vvezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték névleges 
feszültségétõl függõen

 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetében 1 méter,
 35 kV-nál nagyobb névleges feszültség esetében 1,5 méter, a vezeték szélsõ pont-

jától vízszintesen és nyomvonalára merõlegesen mért távolságokra lévõ függõle-
ges síkokig terjed.
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A fföldben eelhelyezett vvezeték bbiztonsági öövezete mmechanikus vvédelmet bbiztosító vvédõ-
szerkezetben ((védõcsõben, kkábelcsatornában) eelhelyezve a védõszerkezet szélétõl mért
0,2 méterig terjed. Több védõszerkezet esetében a távolságot a szélsõ szerkezettõl kell
megtartani.
Falra sszerelt sszigetelt vvezeték biztonsági övezete a vezeték köpenyétõl a légtér felé mért
0,5 méterig terjed.
Alépítményen, éépítményen bbelül, kkülön llégtérben eelhelyezett sszigetelt vvezeték biztonsági
övezete a vezeték légterét határoló falak külsõ felületéig terjed.
A sszabadtéri eelhelyezésû, ttartószerkezeten eelhelyezett áátalakító éés kkapcsoló bberendezés
biztonsági övezete a berendezés szélétõl vízszintesen:

 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter,
 35 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 10 méter,
 500 kV névleges feszültségszint felett 15 méter távolságban lévõ függõleges síko-

kig terjed.
Föld ffeletti vvagy fföldalatti éépületben, éépítményben eelhelyezett áátalakító éés kkapcsoló 
berendezés biztonsági övezetét a berendezés falai határolják.
Az elõzõ két bekezdésben említett távolságoktól az építésügyi hatóság eltérést engedé-
lyezhet.

Fontos elõírás, hogy a földben elhelyezett vezeték nyomvonalát külterületen minden
irányváltoztatási ponton, valamint egyenes nyomvonalszakaszokon legalább 500 méte-
renként - kivéve a közterületen lévõ utakat és tereket - a föld felszínén jól látható módon
és idõtállóan meg kell jelölni. Mezõgazdasági mûvelés alatt álló területeken és földutakon
olyan jelölés is alkalmazható, amely nem közvetlenül a nyomvonalon, annak töréspontja-
in van elhelyezve, hanem annak közelében, és amely jelölés a nyomvonalra vonatkozó
lényeges információkat tartalmazza. Amennyiben a nyomvonal jelölésére szolgáló mû-
tárgy elhelyezése termõföld igénybevételével valósítható meg, a termõföld védelmérõl
szóló 2007. évi CXXIX. törvény 9. §-ában foglaltak szerint a mûtárgy létesítéséhez az in-
gatlanügyi hatóság termõföld más célú hasznosítására vonatkozó elõzetesen engedélye
szükséges.
A települések kül- és belterületén, a föld alatt elhelyezett vezetékek vízszintes és magas-
sági töréspontjait, valamint a földfelszín magasságát numerikus módszerrel, EOV koordi-
nátarendszerben kell bemérni. A bemérés során a földalatti vezeték közvetlen környeze-
tében lévõ, és állandó módon megjelölt tereptárgyakra, azok töréspontjaira, tömbhatár-
pontokra ellenõrzõ méréseket kell végezni.
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10.4. AAz eerõmûvek bbiztonsági öövezete
 esetében az erõmû teljes (a torony és a rotorlapát együttes) magassága kétszere-

sének megfelelõ távolságban lévõ függõleges síkokig terjed,
 naperõmûvek esetében a villamos berendezés szélétõl vízszintesen 0,5 méter 

távolságban lévõ függõleges síkoknak a tartószerkezet alapjának síkjával képzett
metszetei által körülhatárolt terület, valamint e terület feletti térrész a villamos 
berendezés legmagasabb pontja által meghatározott vízszintes síkig,

 az elõzõ két pontban nem nevesített egyéb erõmûvek esetében az erõmû területét
határoló kerítéstõl, ennek hiányában a kisajátított terület szélétõl vízszintesen mért
15 méter távolságban lévõ függõleges síkokig terjed.

10.5. TTilalmak aa bbiztonsági öövezetben
10.5.1. AA fföld ffeletti vvezeték bbiztonsági öövezetében ttilos aaz aalábbiak llétesítése:

 oszlop, torony, önálló tartószerkezet, daru, állványzat,
 az Országos Tûzrendészeti Szabályzat kiadásáról szóló jogszabály szerinti A-C

tûzveszélyességi osztályba (a továbbiakban: A-C tûzveszélyességi osztály) tartozó
robbanás- és tûzveszélyes anyag tárolására alkalmas tartály,

 üzemanyagtöltõ állomás,
 gémeskút, nyitott állapotban föld felszínétõl mért 4 méternél magasabb sorompó,
 magasles, lõtér,

10.5.2. TTilos aa rrobbantás,
10.5.3. TTilos aaz aanyag ttárolása éés ffelhalmozása aaz aalábbi fformában:

 oly módon, hogy a nyomvonal és az oszlopok jármûvel való megközelítését akadályozza
 nem éghetõ anyagok 2 métert meghaladó magasságú tárolása, amelynél a mér-

tékadó magasság a depónia-ember-eszköz-mozgástér együttes mérete,
 az oszlopszerkezetben és az alapozásban agresszivitásuk miatt kárt okozó vegyi

anyagok tárolása és felhalmozása,
 az A-C tûzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tûzveszélyes anyagok 

tárolása és felhalmozása, a mezõgazdasági termelésben szükségszerûen, ideigle-
nesen a táblán maradó szalmabála, valamint nem kazalozott széna kivételével,

10.5.4. TTilos aaz aalábbi fformákban ttörténõ mmunkavégzés:
 az elõzõ pontban felsorolt, az A-C tûzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és

tûzveszélyes anyagokkal, kivéve a mezõgazdasági termeléssel együtt járó 
szokványos munkamûveletek,

 a jármû (gépjármû, mezõgazdasági vontató, munkagép stb.) üzemanyaggal való
feltöltése,

 az elõzõ pontban említett, az A-C tûzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és
tûzveszélyes anyagok elégetése, kivéve a mezõgazdasági munkák végzése során
szükségszerûen a táblán maradó szármaradvány égetése,

10.5.5 TTilos a föld felszínétõl mért 3 méternél magasabb idegen építményhez, idegen 
berendezéshez tartozó fémhuzal, sodrony, lánc, ki- vagy átfeszítése, fém oszlop és rajta
elhelyezett jelzõtáblák, besorolás rendjét, kapaszkodósávot jelzõ táblák elhelyezése, 
továbbá 3 méternél magasabb kerítés létesítése, kivéve a távközlési vezetékeket, vala-
mint a villamos karám villanypásztor) vezetékeket,
10.5.6. TTilos olyan növényzet telepítése és tûrése, amelynek magassága kifejlett állapo-
tában meghaladja a 4 métert,
10.5.7. TTilos olyan növényzet telepítése és tûrése, amely a nyomvonal és az oszlopok 
jármûvel való megközelítését akadályozza,
10.5. 88. TTilos a sárkányrepülés, a motorral hajtott vagy motor nélküli ernyõrepülés, 
hõlégballonnal történõ repülés, sárkányeresztés, repülõmodellezés, horgászat,
10. 55.9. TTilos a vezeték oszlopára jogosulatlan személynek felmászni.
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10.6. AAz 5500 kkV ffeletti nnévleges ffeszültségû sszabadvezeték bbiztonsági öövezetében - aaz
elõzõekben ffelsoroltakon ttúl - ttilos:

 bármilyen, 3 méternél magasabb idegen építmény, idegen berendezés telepítése,
 emberek huzamosabb tartózkodására szolgáló idegen létesítmény (lakó-, üdülõ-

és melléképületek, mûhely, sportpálya, játszótér, magasles, gyakorló- vagy lõtér,
tábor, kemping, vásártér, autóparkoló, tömegközlekedési jármû, megállóhely stb.)
építése,

 idegen építményhez, idegen berendezéshez, emberi tartózkodás céljára szolgáló
idegen létesítményhez tartozó fémhuzal, sodrony, lánc kifeszítése, fémhuzalos 
kordonos, lugasos mezõgazdasági mûvelés,

 villamos karám (villanypásztor) és más karám létesítése, üzemeltetése,
 az 1. melléklet 1-7. pontjában foglalt védelmi kialakításoknak meg nem felelõ jármû

közúton és saját használatú szilárd burkolatú úton (a továbbiakban: szilárd burko-
latú út) kívüli területen való üzemeltetése, közlekedése,

 jármûvel való megállás, várakozás ide nem értve a mûszaki vagy forgalmi okból
történõ megállást,

 elromlott jármû javítása, szilárd burkolatú úton kívüli területrõl az 1. melléklet 
8. pontjában foglalt mûveleti sorrendtõl eltérõ módon történõ elvontatása.

10.7. AA fföldben eelhelyezett vvezeték bbiztonsági öövezetében ttilos:
 bármilyen építményt, berendezést a földben elhelyezett vezeték üzemben tartójá-

nak elõzetes hozzájárulása nélkül elhelyezni,
 bármilyen építményt, berendezést építeni, elhelyezni, üzemeltetni - kivéve nyomvo-

nalas létesítménynek jogszabály vagy jogszabály elõírása alapján szabvány elõírá-
sainak megfelelõen kialakított keresztezését vagy megközelítését -, amely a föld-
ben elhelyezett vezeték
- hûlési viszonyait rontja,
- folyamatos és biztonságos üzemeltetését akadályozza,
- üzemzavar elhárítását, karbantartását akadályozza, veszélyezteti vagy

lehetetlenné teszi.
10.7.1. AA bbiztonsági öövezetben ccsak aa vvezeték üüzemben ttartójának eelõzetes hhozzájáru-
lásával vvégezhetõek aaz aalábbi ttevékenységek:

 fokozottan tûz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása,
 a robbantás,
 éghetõ anyagoknak olyan mennyiségben történõ égetése, amely veszélyeztetheti

a villamos berendezés biztonságát,
 az útburkolat felbontása,
 az árok- vagy gödörásás,
 a szondázás, különbözõ vizsgálati céllal fémrudak leverése,
 fúróberendezés, pneumatikus munkagépek, földgyaluk üzemeltetése,
 a talajba beágyazott mûtárgy, oszlop, vízóraakna gépalap, daruval, vontatóval vagy

más géppel, eszközzel - a mûtárgy kézi erõvel végzett körül ásása nélküli - kisza-
kítása,

 a földben elhelyezett vezeték földmûvén, töltésén a vezeték üzemben tartójának
hozzájárulása nélkül mindennemû munkavégzés, ami a földmû, töltés megbontá-
sával jár.

10.8. AAz eerõmû éés aaz aalállomás bbiztonsági öövezetében aaz eeddig ffelsoroltakkal mmeg-
egyezõen iilletve aazokon ttúlmenõen ttilos
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10.8.1 aaz aalábbiak llétesítése:
 oszlop, torony, önálló tartószerkezet, daru, állványzat,
 az A-C tûzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tûzveszélyes anyag táro-

lására alkalmas tartály,
 magasles, lõtér,

10.8.2. TTilos aa rrobbantás
10.8.3. TTilos aaz aanyag ttárolása éés ffelhalmozása aaz aalábbi fformában:

 oly módon, hogy az erõmû jármûvel való megközelítését akadályozza,
 a villamos berendezésben és az alapozásban agresszivitásuk miatt kárt okozó 

vegyi anyagok tárolása és felhalmozása,
 az A-C tûzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tûzveszélyes anyagok 

tárolása és felhalmozása, a mezõgazdasági termelésben szükségszerûen, ideigle-
nesen a táblán maradó szalmabála, valamint nem kazlazott széna kivételével,

10. 88.4. TTilos aaz aalábbi fformákban ttörténõ mmunkavégzés:
 az elõzõ pontban felsorolt, az A-C tûzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és

tûzveszélyes anyagokkal, kivéve a mezõgazdasági termeléssel együtt járó szokvá-
nyos munkamûveleteket,

 az elõzõ pontban említett, az A-C tûzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és
tûzveszélyes anyagok elégetése, kivéve a mezõgazdasági munkák végzése során
szükségszerûen a táblán maradó szármaradványt, valamint a tarló égetését; a 
tarló, a szármaradvány égetésnél be kell tartani az Országos Tûzrendészeti 
Szabályzat kiadásáról szóló jogszabály elõírásait,

10.8.5. TTilos a sárkányrepülés, a motorral hajtott vagy motor nélküli ernyõrepülés, hõlég-
ballonnal történõ repülés, sárkányeresztés, repülõmodellezés - ideértve a drón haszná-
latot is -, horgászat
10.8.6. TTilos az erõmûre jogosulatlan személynek felmásznia,
10.8.7. TTilos a föld felszíne alatti és feletti olyan tevékenység végzése, amely az élet- és 
vagyonbiztonságot, folyamatos és biztonságos üzemét veszélyezteti vagy veszélyeztetheti,
10.8.8. TTilos a szélerõmû villamos átalakító berendezés megközelítésének akadályozá-
sa vagy a megközelítési lehetõség, útvonal elzárása,
10.8.9. TTilos az alállomás megközelítésének bármilyen módon való akadályozása vagy 
a megközelítési lehetõség, útvonal elzárása,
10.8.10. TTilos közforgalmú utat építeni, valamint emberi tartózkodás céljára szolgáló 
létesítményt építeni, elhelyezni.

10.9. SSzélerõmû bbiztonsági öövezetében eelõírt ttovábbi kkorlátozások
 Az épületre szerelt háztartási méretû szélerõmû esetében antenna, villámhárító

stb. úgy létesíthetõ, hogy az a rotorlapátokat 2 méternél jobban ne közelítse meg.
 Gyümölcs- vagy egyéb fa akkor telepíthetõ, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett

állapotában fa vagy növényzet esetében a szélerõmû rotorlapátokat 5 méternél
jobban annak legkedvezõtlenebb helyzetében sem közelíti meg.

 Nem végezhetõ olyan tevékenység, amely a szélerõmû tartószerkezetének épsé-
gét vagy állékonyságát veszélyezteti (például árasztásos és tógazdálkodás, bányá-
szati tevékenység).

 A szélerõmû biztonsági övezetében tûz- és kárelhárítási tevékenységet úgy kell 
végezni, hogy az a villamos berendezésre veszélyt ne jelentsen.

10.10. AAz 5500 kkV nnévleges ffeszültség ffeletti vvezeték
 A föld feletti vezeték üzembe helyezésekor meglévõ és a biztonsági övezetben

rendszeresen közlekedõ, dolgozó jármû védõberendezéssel való ellátásának 
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költségei a villamos berendezés beruházóját terhelik. Ezt követõen üzembe kerülõ
jármû védõberendezéssel való ellátásáról az azt üzemben tartó saját költségén 
köteles gondoskodni.

 villamosmû biztonsági övezetében dolgozókat a munkavégzés feltételeirõl és 
módjáról tájékoztatni szükséges. A tájékoztató elkészítése során az 1. mellékletben
foglaltakat is figyelembe kell venni. A tájékoztatót az érintett önkormányzatoknál 
kifüggesztés útján kell közzétenni.

10.10.1. AAz 5500 kkV nnévleges ffeszültség ffeletti fföld ffeletti vvezeték bbiztonsági öövezetében
használt jjármûvekre éés mmunkagépekre vvonatkozó vvédelmek mmegvalósítása
Megfelelõ vvédõhatású áárnyékolásnak mminõsül:

 a jármû fémbõl készült vezetõfülkéje,
 a jármûvezetõ ülése felett lévõ ponyvatartó-fémszerkezet,
 a jármû (például traktor) felborulása esetén a személyi sérülés ellen védõ fémszer-

kezet,
 a jármûre erõsített tartószerkezetre helyezett fém árnyékolórács abban az esetben,

ha közte és a jármû összefüggõ fémteste között jó villamosvezetõ kapcsolat van.
Földeltnek mminõsül aaz aa jjármû:

 amelynek összefüggõ fémteste és a kerekei alatt levõ fémlemez között 100 ohm
vagy ennél kisebb ellenállás mérhetõ, vagy

 amelyet mozgás közben való földelésének biztosítása érdekében függesztett földelõ
berendezéssel láttak el vagy álló helyzetben való földelésének biztosítása érdekében
letûzõ-földelõ berendezéssel láttak el

Nem kkell kkülön fföldelõ bberendezéssel eellátni azt a jármûvet, amelynek eredeti (gyári)
kialakítása és alkatrészei biztosítják a szerinti feltételeknek mind mozgó, mind álló álla-
potban való folyamatos kielégítését.
Ilyen jjármû:

az acélkerekes vagy lánctalpas,
a megfelelõ villamos vezetõképességû gumiabronccsal ellátott jármû abban az
esetben, ha a jármû összefüggõ fémteste és acélkereke, gumiabroncsa között 
jó villamos vezetõ kapcsolat van.

Kizárólag ffüggesztett-fföldelõ bberendezéssel kkell eellátni azt jármûvet (például darut),
amelynek álló helyzetben való földelése a vezetõfülkébõl mûködtethetõ támasztó fémkar-
jainak (szerkezeteinek) közvetlenül a talajra való leeresztésével biztosítható. Az ilyen
gép álló helyzetben csak ezen mûvelet elvégzése után minõsül földeltnek.

11. MMunkavédelmi kkockázatértékelés

11.1. KKockázat ffogalma: Veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészség-károsodás való-
színûségének és súlyosságának együttes hatása.
A kockázat annyit jelent, hogy ha az eljárásokat, munkaeszközöket, anyagokat és a mun-
kafolyamatokat nem kontroláljuk megfelelõen, akkor egy bizonyos valószínûséggel, és
adott súlyossággal a baleset vagy egészség károsodás bekövetkezik.
A kkockázatértékelés aa mmunkáltató llegáltalánosabb - aa ttovábbi iintézkedéseket mmegalapo-
zó mmegelõzési - mmunkavédelmi ffeladata.
A kockázatértékelés elvégzését az 1993 évi XCIII. Törvény 54. §-a írja elõ:
„A munkáltató köteles minõségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a
munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztetõ kockázatokat, különös tekintet-
tel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munka-
vállalókat érõ terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján

48



olyan megelõzõ intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmé-
nyek javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékeny-
ségbe."
A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrá-
sokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jelle-
ge (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A kockázat-
értékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényezõ elõfordu-
lása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének
meghatározásáról.
A munkáltató valamennyi munkahelyre vonatkozóan tartozik elvégeztetni a munkavállalók
egészségét és biztonságát veszélyeztetõ kockázatok felmérését és ennek dokumentálását.
Valamennyi tevékenységét lényegében erre alapozva kell meg kezdenie, és folytatnia.

11.2. AA mminõségi éértékelés ffeladata: A veszélyforrások jellegének megfelelõ kockázatok
megállapítása. A minõségi kockázatértékelésnél a kockázatértékelést végzõnek szakmai
ismeretére, tapasztalataira, és a jogszabályi elõírásokra alapozva kell megítélnie, hogy
az adott veszélyforrás veszélyezteti-e olyan mértékben a munkavállalókat, hogy 
megelõzõ intézkedéseket kell tenni a kockázatok megszüntetésére vagy elfogadható
szintre történõ csökkentésére.

11.3. AA mmennyiségi kkockázatértékelés: Annyit jelent, hogy ha a munkavállalók határérté-
kekkel szabályozott veszélyforrások hatásának lehetnek kitéve (pl. zajszint mértéke, rez-
gés, stb.), akkor a munkáltatónak a kockázatértékelés során méréssel kell meggyõzõd-
nie arról, elérték vagy meghaladták-e a jogszabályokban meghatározott még elfogadha-
tó mértékeket. Ugyanígy méréssel kell például meghatározni a megvilágítás mértékét is.
A minõségi és mennyiségi kockázatfelmérések célja a veszélyek és a veszélyeztetettek
körének azonosítása. Ezek ismeretében történik az értékelés, vagyis annak a megállapí-
tása, hogy a tényleges körülmények megfelelnek-e a munkavédelmi jogszabályi elõírá-
soknak.
A felmérésnek ki kell térnie az összes munkavállalóra, a munkavégzés hatókörében tar-
tózkodókra, azaz mindazokra, akik kockázatoknak lehetnek kitéve.
A Munkavédelmi Törvény szerint a kockázatok értékelésénél kiemelten kell vizsgálni az
alkalmazott munkaeszközöket, a munkahelyeket, a veszélyes anyagokat és keverékeket,
valamint a dolgozókat érõ terheléseket.
A kkockázatértékelés ccélja nnem mmatematikai vvalószínûség, vvagy eelméleti öösszefüggések
megállapítása, hhanem aa sszéleskörû mmunkavédelmi ((munkabiztonsági éés mmunka-eegész-
ségügyi) iismeret aalapján aaz aadott mmunkahelyen aa kkonkrét hhelyzet ffelmérése éés aa kkonkrét
teendõk mmegállapítása.
A kockázatértékelésnek, illetõleg az azt követõ intézkedésnek nem lehet minden esetben
végsõ célja az, hogy a kockázatok teljes mértékben szûnjenek meg.
A cél az, hogy a megfelelõ kockázat csökkentés eredményeképpen a fennmaradó kocká-
zat elfogadható legyen.

11.4. AA llegfontosabb kkockázati ttényezõk:
a) veszélyes anyagok és készítmények,
b) fizikai kockázati tényezõk,
c) biológiai kockázati tényezõk,
d) pszichés kockázati tényezõk.

Az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató
köteles figyelembe venni a következõ általános követelményeket:
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a) a veszélyek elkerülése;
b) a nem elkerülhetõ veszélyek értékelése;
c) a veszélyek keletkezési helyükön történõ leküzdése;
d) az emberi tényezõ figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaesz-

közök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú,
kötött ütemû munkavégzés idõtartamának mérséklésére, illetve káros hatásá-
nak csökkentésére, a munkaidõ beosztására, a munkavégzéssel járó pszicho-
szociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére;

e) a mûszaki fejlõdés eredményeinek alkalmazása;
f) a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel;
g) egységes és átfogó megelõzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafo-

lyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociá-
lis kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezõk hatására;

h) a kollektív mûszaki védelem elsõbbsége az egyéni védelemhez képest;
i) a munkavállalók megfelelõ utasításokkal történõ ellátása.

A kockázatok felmérésén túl a munkáltatónak gondoskodni kell a kockázati tényezõ
hatásának megelõzésére szolgáló mûszaki-, védõruha, egyéni védõeszköz használatát

elrendelõ szervezési, igazgatási és egyéb intézkedésekrõl.
11.5. AA kkockázatértékelés ffõbb llépései:

1. A munkahelyi veszélyek azonosítása
2. A veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma
3. A kockázatot súlyosbító tényezõk azonosítása
4. A kockázatok minõségi, illetõleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel 

való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e
a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok
megfelelõen alacsony szinten tartása;

5. A szükséges megelõzõ intézkedések, a határidõ és a felelõsök megjelölése

11.6. MMikor kkell eelsõ aalkalommal eelvégezni aa kkockázatértékelést?
A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelõzõ intézkedések meg-
határozását - eltérõ jogszabályi rendelkezés hiányában - a tevékenység megkezdése
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elõtt, azt követõen indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. Az Mvt. 56.
§-ban meghatározottak a kockázatértékelésben rögzítésre kerülhetnek.
A munkavédelmi hatósági ellenõrzés során a munkáltatónak kell bizonyítania a tevékeny-
ség megkezdésének tényét, idõpontját.
Indokolt esetnek kell tekinteni a kockázatértékelés szempontjából:

a) az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának
megváltozását,

b) minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggõ változtatást, amelynek ered-
ményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörül-
ményi tényezõk megváltozhattak - ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést,
légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezõk minõségi, illetve mennyiségi
változást),

c) az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának
hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció,
illetve foglalkozási megbetegedés elõfordulását, továbbá

d) ha a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.
Soron kkívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok 
lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbe-
tegedés hozható összefüggésbe.
A mmunkahelyi kkörnyezet vvizsgálatát a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes, a munkahe-
lyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérõl szóló rendeletet alapján és
gyakorisággal kell végezni,
A rrákkeltõ aanyaggal végzett tevékenység esetén kétévente kell kockázatértékelést 
végezni [26/2000. (IX.30.)  EüM r. 4.§ (3) bekezdés],
A biológiai ttényezõk hatásának kitett munkavállalókat foglalkoztatóknál évente szüksé-
ges az elemzés elvégzése[61/1999. (XII.1.) EüM r. 3.§ (3) bek.],
A mmunkavállalókat éérõ zzajterhelés meghatározásához évente szükséges „felülvizsgálat"
[66/2005. (XII. 22.) EüM r. 7. § (3) bek.], 
Azoknál a tevékenységeknél, ahol a munkavállalók mmechanikai rrezgésnek lehetnek 
kitéve: évente szükséges az "aktualizálás" [22/2005. (VI. 24.) EüM r. 4. § (8) bekezdés] 
A bbiológiai eexpozíciós mmutatók a vizeletben és/vagy a vérben vizsgálhatók.
Munkahigiénés vvizsgálatok körébe tartozik a fizikai terhelés, igénybevétel vizsgálata is.
A vveszélyes vvegyianyag, kkészítmény kkockázatbecslése

a) a 2000. évi XXV. törvény, 
b) a kémiai biztonságról 44/2000.( XII.27.) EüM. rendelet,  
c) a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 

eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 25/2000.( XI.30) 
EüM-SzCsM együttes rendelet szerint.
Pszichoszociális kockázat vizsgálata 2008. január 1-jétõl jelentõsen módosult a munka-
védelemrõl szóló 1993. évi IXIII. törvény alapján.
Az értékelés alapján, amennyiben kockázatok vannak, megelõzõ intézkedéseket kell
hozni határidõk és felelõsök meghatározásával. Ez a kockázatértékelési iintézkedési tterv.
Az intézkedéseket sürgõsségi sorrendbe kell állítani, meghatározva az azonnali, a rövid-
távú, a középtávú és a hosszú távú tennivalókat.

11.7. AA kkockázatértékelés ddokumentálása
A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelõssége legalább a következõk 
dokumentálása:

a) a kockázatértékelés idõpontja, helye és tárgya, az értékelést végzõ azonosító adatai;
b) a veszélyek azonosítása;
c) a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma;
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d) a kockázatot súlyosbító tényezõk;
e) a kockázatok minõségi, illetõleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való

összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a
munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok meg-
felelõen alacsony szinten tartása;

f) a szükséges megelõzõ intézkedések, a határidõ és a felelõsök megjelölése;
g) a kockázatértékelés elkészítésének tervezett következõ idõpontja;
h) az elõzõ kockázatértékelés idõpontja.

A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak
szerint, de legalább 5 évig megõrizni.

11.8. TTudnivalók aa kkockázatértékeléssel kkapcsolatban:
Az eegészséget nnem vveszélyeztetõ éés bbiztonságos mmunkavégzés éérdekében aa mmunkálta-
tó kköteles:

a) a szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést megelõzõen a munka-
vállalónak megadni;

b) rendszeresen meggyõzõdni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelmé-
nyeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket;

c) a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggõ veszélyek 
figyelembevételével megfelelõ munkaeszközöket biztosítani.

A kkockázatértékelés eelvégzése mmunkabiztonsági éés mmunka-eegészségügyi sszaktevékeny-
ségnek mminõsül, munkavédelmi szakember és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvo-
sának közremûködése tehát nélkülözhetetlen a feladat elvégzéséhez. A munkabiztonsági
szaktevékenység jogi kategória, azt jelenti, hogy az adott feladatot csak munkavédelmi
szakképesítésû személy végeztetheti el. Logikus tehát annak kimondása, hogy az alapve-
tõ feladat csak ilyen szakképzettségû személy által legyen elvégezhetõ, függetlenül attól,
hogy ez a személy munkavállaló-e vagy külsõ vállalkozás, szolgáltatás szakembere.

11.9. AA mmunkavédelmi kképviselõ ffeladatai aa kkockázatértékelés ssorán:
A munkavédelmi képviselõ személyének bevonása a kockázatértékelés nem könnyû
munkájába feltétlenül indokolt, hiszen a képviselõk gyakran sokkal jobban ismerik a mun-
kahelyen elõforduló munkavédelmi hiányosságokat, ezen belül az ott dolgozók problémá-
it, mint a munkavédelmi szakfeladattal megbízott kolléga.
A munkáltató az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés érdekében
köteles a munkavállalókkal, illetve a munkavédelmi képviselõkkel tanácskozni, valamint
biztosítani részükre a lehetõséget, hogy részt vegyenek az egészségre és biztonságra
vonatkozó munkáltatói intézkedések elõzetes megvitatásában.
Tanácskozni kell többek között:

– a munkahelyi veszélyforrásokról és az ellenük való védekezés módjáról, az egész-
séges és biztonságos munkavégzés feltételeirõl mind a munkahely egésze, mind
az egyes munkafolyamatok tekintetében és,

– a kockázatértékelés, illetve felülvizsgálatának eredményeirõl, a megtett intézkedé-
sekrõl, a munkavédelmet érintõ kérdésekben megtett intézkedésekrõl, az intézke-
dések végrehajtásáról és a tapasztalatokról.

A munkavédelmi képviselõ nem köteles részt venni a kockázatértékelésben, de ha érte-
sül róla, akkor részese lehet a felmérõ, a veszélyforrásokat feltáró tevékenységnek.
A részvétel azonban a munkáltató ez irányú felelõssége alól nem ad felmentést.
A munkavédelmi képviselõ jól teszi, ha részt vesz a kockázatértékelés helyi felmérésé-
ben, a veszélyforrások feltárásában. Ezzel segíti az alaposabb kockázatértékelést és jó
tanulási lehetõség is a jogszabályok, elõírások megismerésére.
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Ha nem tud részese lenni e nagyon fontos munkavédelmi feladatnak, akkor kérje be és ta-
nulmányozza át a kész kockázatértékeléseket, és kérjen tájékoztatást azok tapasztalatairól.
Legyen szoros a kapcsolata a kockázatértékelésben a munkavédelmi és foglalkozás-
egészségügyi szakemberrel.
A képviselõ a kockázatértékelés lényegének megismerésén, megértésén túl ismerje meg:

– a munkahelyén az eddig elvégzett kockázatértékeléseket;
– azt, hogy mit vizsgáltak, kik vizsgálták, hogyan vizsgálták, milyen megállapításokat

tettek, milyen intézkedéseket határoztak meg, azok hogyan teljesültek;
– tekintse és gondolja át az érintett munkahelyen, munkafolyamatban azt, hogy 

minek a kockázatértékelését kell esetleg még elkészíteni;
– törekedjen megismerni a munkavégzés körülményeit, a technológiát, a munka-

eszközöket, azok mûködését és védelmét, a tevékenység során használt veszélyes
anyagokat és keverékeket;

– gyûjtse össze a dolgozói, vezetõi panaszokat, észrevételeket, javaslatokat,
– lehetõségéhez mérten ismerje meg a munkavégzésük fontosabb munkavédelmi

jogszabályi elõírásait, az eddigi munkabalesetek okait és balesetek tanulságait.
A mminimum, amit feltétlen meg kell tennie mind a munkavédelmi képviselõnek, - ha létre-
hozható és megalakították - a munkavédelmi bizottságnak, az a kockázatok felszámolá-
sára vagy csökkentésére elkészített intézkedési tervek megismerése, a végrehajtásának
ellenõrzése és figyelemmel kísérése.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy beszámoltathatják az intézkedési tervben meghatáro-
zott felelõsöket, munkáltatói partnereiket arról, hogyan teljesítették a kockázatértékelési
intézkedési tervben nekik kirótt feladatokat, kötelezettségeket.
Ezzel azonban nem fejezõdik be a munkavédelmi képviselõk kockázatértékelési kötele-
zettsége, hiszen a kötelezettségeik sorában az is feladatuk, hogy tájékoztassák az õket
megválasztókat mindazon információkról, - így a kockázatértékelési intézkedési terv 
végrehajtásáról is - mely a birtokukban van.

12. LLétesítés

Maga a létesítés a villamosmû és berendezéseinek tervezése, kivitelezése, átalakítása
vagy bõvítése és az ehhez kapcsolódó hatósági eljárások lefolytatása.
(Megszüntetés: A villamosmû és berendezései végleges üzemen kívül helyezése utáni
leszerelése, lebontása, a terület újra hasznosításának lehetõvé tétele, és az ehhez 
kapcsolódó hatósági eljárások lefolytatása.)

12.1. AA llétesítés kkövetelményei
A mmunkavédelemrõl sszóló 1199. éévi XXCII ttörvény 119. §§-aa szerint a létesítés során a mun-
kavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben közremûködõk feladata,
amelynek teljesítésében együtt kell mûködniük. A munkahelyek, munkaeszközök kialakí-
tása, telepítése, továbbá a munka megszervezése során az ergonómiai szempontokat is
figyelembe kell venni. Olyan munkahelyek létesítésénél, ahol mozgáskorlátozott vagy
egyéb testi fogyatékos munkavállalókat foglalkoztatnak, a fizikai környezetnek illeszked-
nie kell az emberi test megváltozott tulajdonságaihoz.

12.2. MMunkavédelmi üüzembe hhelyezés [[1993. éévi XXCIII. ttörvény 887. §§ 77. ppont]
Az a munkavédelmi eljárás, amelynek során az üzemeltetõ meggyõzõdik arról, hogy az
adott létesítmény, munkahely, technológia, munkaeszköz a munkavédelmi követelménye-
ket kielégíti, és üzemeltetését elrendeli.
Új vagy nagyobb átalakításon átesett villamos berendezés (ide nem értve a fogyasztói

53



berendezést) meghatározott - erõmû esetén hatósági engedélyezési - eljárási folyamat
szerinti csatlakoztatása az együttmûködõ villamosenergia-rendszerhez.
Az üüzembe hhelyezés eegyszemélyi ffelelõse az újonnan szerelt, átszerelt, átrendezett stb.
berendezés üzembe helyezési munkáinak összehangolására és irányítására megbízott
(feljogosított) személy.
Az üüzembe hhelyezési eengedély a munkavédelmi, munkabiztonsági, jogi és más rendeletek,
szabványok, mûszaki elõírások, szabályzatok teljesülése (és a szükséges hatósági enge-
délyek megléte) esetén az üzemeltetõ illetékes, felelõs vezetõje által kiadott engedély.
Az üzembe helyezési program (próbaüzemi program) új vagy nagyobb átalakításon 
átesett villamos berendezés üzembe helyezési munkáinak lépéseit tartalmazza, amellyel
csatlakozik az együttmûködõ villamosenergia-rendszerhez.
12.2.1. AA mmunkavédelmi üüzembe hhelyezésre vvonatkozó eelõírás:
Munkavédelmi üzembe helyezés lényege, hogy a veszélyes létesítmény, munkahely,
munka-eszköz, technológia üzemeltetését a munkáltató írásban köteles elrendelni. Ezt
azonban meg kell elõznie a munkavédelmi szempontú elõzetes vizsgálatoknak, melyre
munkavédelmi szakképesítéssel rendelkezõ személy, szakmai szervezet jogosult.

 Az elõzetes vizsgálat sikeressége feltétezi, hogy az engedélyezéshez szükséges
minden dokumentum teljes egészében rendelkezésre áll - mérési, vizsgálati jegy-
zõkönyvek, bizonylatok, a szükséges hozzájárulások, stb. - és az érdekeltek 
számára hozzáférhetõ.

 Amennyiben az elõzetes vizsgálat eredményes, úgy a munkavédelmi szakember
írásbeli javaslatot tesz az üzembe helyezésre, az illetékes vezetõ pedig elrendeli azt.

A munkavédelmi üzembe helyezési eljáráson beruházó, üzemeltetõ, kivitelezõ, munka-
biztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység ellátására jogosult személyeknek 
lehet közremûködni.
12.2.2. AA ffeladat eelvégzéséhez eelengedhetetlenül sszükséges ddokumentumok:

a) a létesítést végzõk nyilatkozatai,
b) a mérési eredmények,
c) megfelelõségi nyilatkozatok,
d) tanúsítványok,
e) szükséges hatósági engedélyek,
f) üzemeltetéshez szükséges utasítások.

12.2.3. AA vveszélyes mmunkaeszköz
Az üzemeltetõ munkáltatónak a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technoló-
gia üzemeltetését írásban kell elrendelnie (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés).
E tekintetben veszélyes munkaeszköznek minõsül az Mvt. 87. § 11. pontja alapján, illet-
ve a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter rendeletében meghatározott, valamint a
hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszköz.
12.2.3.1. AA vveszélyesnek mminõsülõ mmunkaeszközök jjegyzéke:

1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkezõ
anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai 
tulajdonságokkal rendelkezõ anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy több
élû), következõ típusú körfûrészek:

1.1. mûködés közben rögzített fûrészéllel/fûrészélekkel dolgozó fûrészgép, amely
rögzített gépággyal rendelkezik, és a munkadarabot kézi elõtolással vagy lesze-
relhetõ gépi elõtolással mozgatja;

1.2. mûködés közben rögzített fûrészlappal dolgozó fûrészgép, kézzel mûködtetett
váltakozó mozgású fûrészpaddal vagy kocsival;

1.3. mûködés közben rögzített fûrészlappal dolgozó fûrészgép, amely a munkadarabot
beépített mechanikus elõtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja;
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1.4. mozgó élû fûrészgép, amely a munkadarabot mechanikus elõtolással, kézi 
behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja.

2. Faipari gyalugép kézi elõtolással.
3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mecha-

nikus elõtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy 
kivételével.

4. A következõ típusú szalagfûrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, fameg-
munkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkezõ anyagok
megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdon-
ságokkal rendelkezõ anyagok feldolgozására:

4.1. Mûködés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fûrészgép, rögzített vagy válta-
kozó mozgású fûrészpaddal vagy gépággyal;

4.2. Váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkezõ fûrészgép.
5. Az 1-4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és 

a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkezõ anyag megmunkálására.
6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi elõtolással.
7. Függõleges marógép kézi elõtolással famegmunkálásra és a fához hasonló 

fizikai tulajdonságokkal rendelkezõ anyagok megmunkálására.
8. Faipari kézi láncfûrészgép.
9. Kézzel adagolt és ürített, fémek hideg átalakítására való sajtó, beleértve azt az

élhajlítógépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 
6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.

10. Mûanyag-feldolgozó fröccsöntõgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behe-
lyezésével és/vagy kivételével.

11. Gumiipari fröccsöntõgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével
és/vagy kivételével.

12. A következõ föld alatti munkára szolgáló gépek
12.1. mozdony és fékezõkocsi,
12.2. hidraulikus energiával mûködtetett alátámasztó biztosító berendezés.
13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyûjtõ teherjármû, amely présmechanizmus-

sal van felszerelve.
14. Jármûemelõk.
15. Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, ame-

lyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.
16. Hordozható patronos rögzítõ- és egyéb összekapcsoló gép.
17. Daruk és futómacskák gépi meghajtással.
18. Gépi hajtású emelõtargoncák.
19. Villamos emelõdobok.
20. Rakodógépek, jövesztõ-rakodógépek.
21. Mezõgazdasági és erdészeti traktorok.
22. Jármûürítés és -mozgatás különleges berendezései.
23. Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.

12.2.3.2. AAz MMvt. 221. §§-áának ((5) bbekezdése aalá ttartozó eegyes vveszélyes mmunkaeszközök
jegyzékét az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez1/b. számú melléklete tartalmazza

- Helyszíni összeszerelésû gépi meghajtású daruk
- Jármûürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelésû különleges berendezései
- Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelõberendezések
- Egyéni védõeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, ha az 

rendelkezik EK-megfelelõségi nyilatkozattal, illetve EK-típustanúsítvánnyal. Az
egyéni védõeszközök megfelelõségének tanúsítását a foglalkoztatáspolitikáért 
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felelõs miniszter rendeletében foglaltak szerint kell elvégezni. A foglalkoztatáspoli-
tikáért felelõs miniszter meghatározza az egyéni védõeszköz EK-megfelelõségi
nyilatkozata, EK-típustanúsítványa kiadásának, valamint az egyéni védõeszközök
minõségét biztosító rendszer, továbbá a gyártás minõségirányítási rendszere ellen-
õrzésének részletes szabályait.

12.2.4. AA mmunkavédelmi sszempontú eelõzetes vvizsgálat
A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú elõzetes vizsgá-
lat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaesz-
köz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavég-
zéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetõleg
teljesíti az Mtv 18. § (1) bekezdése szerinti követelményeket.
"18.§ (1) Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba véte-
le és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védõeszköz elõállítá-
sa, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása,
üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányá-
ban a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával
történhet".
A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minõsül.
12.2.5. PPróba vvagy kkísérleti üüzem
Ha a veszélyes munkaeszközt, technológiát próba- vagy kísérleti jelleggel üzemeltetik,
úgy az üzembe helyezési eljárás során figyelemmel kell lenni a próba- vagy kísérleti üze-
meltetés kockázataira is. A veszélyes munkaeszköz, technológia próba- vagy kísérleti

jelleggel történõ üzemeltetésére kizárólag a próba- vagy kísérleti jelleggel történõ 
üzemeltetéstõl független elõzetes vizsgálatok lefolytatását követõen kerülhet sor. Az ilyen
jellegû üzemeltetés a 180 napot nem haladhatja meg.
12.2.6. AA ppénzbeli vvagy aaz eegyéb mmegváltás ttilalma
A Mvt. azt is kimondja, hogy az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munka-
végzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megvál-
tást a munkavállalónak nem adhat. Ebbõl is adódik a törvény azon elõírása, hogy mun-
kaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad,
ha az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés követelményeit kielé-
gíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban megha-
tározott EK-megfelelõségi nyilatkozattal, illetve a megfelelõséget tanúsító egyéb doku-
mentummal (pl. tanúsítvány).
Amennyiben külön jogszabály egyes munkaeszközök üzembe helyezését hatósági enge-
délyhez köti, ez a hatósági engedély egyenértékû a megfelelõségi tanúsítvánnyal.

13. AAz üüzemeltetés

Az üüzemeltetés a berendezések üzem közbeni kezelése, gondozása, ellenõrzése, fel-
ügyelete és az üzemi hiba elhárítása.
Üzemeltetésnek (próbaüzemeltetés) minõsül a VBS szabályzat hatálya alá tartozó beren-
dezések villamosenergia-rendszerrel való együttmûködésének teljes idõtartama alatt (el-
sõ üzembe helyezéstõl, azok megszüntetéséig terjedõen) minden olyan tevékenység,
amely a berendezéseknek indítására, üzemben tartására, kezelésére, karbantartására,
leállítására, valamint az üzemzavarok elhárítására irányul. Üzemeltetésnek minõsül a be-
rendezések tartalékban állásának idõtartama alatt végzett minden olyan tevékenység,
amely a berendezések elõírt paraméterek szerinti üzemkészségének megõrzését és az
üzemirányító által elrendelt üzemállapot változás feltételeinek biztosítását szolgálja.
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13.1. AAz üüzemeltetéshez kkapcsolódó ffogalmak
Üzemeltetõ: Az engedélyes, illetve az általa megbízott természetes vagy jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki egy pontosan megha-
tározott villamos berendezést vagy berendezéscsoportot, illetve körülhatárolható beren-
dezésrészt - a tulajdon-jogtól függetlenül - saját hatáskörben állandó jelleggel vagy meg-
határozott idõre üzemelteti (kezeli). Egy bizonyos konkrét munka vagy mûvelet elvégzé-
sére adott megbízás jelenti az üzemeltetõi szerep (jogok és kötelezettségek) átadását.
Egy berendezésnek (berendezésrésznek) azonos idõben csak egyetlen üzemeltetõje 
lehet.
Üzemi bberendezés [MSZ 1585 2.2.2. szakasz]: Az elsõ üzembe helyezés idõpontjától
kezdõdõen minden olyan erõsáramú berendezés, ami nem tartozik az épületvillamossá-
gi berendezéshez, valamint olyan háztartási vagy hasonló jellegû fogyasztókészülék, ami
nem épületvillamossági berendezésre van kapcsolva.
Üzemi mmunka [MSZ EN 50110-1 3.4.1. szakasz]::Minden olyan villamos és nem villamos
tevékenység, amely során fennáll a villamos veszély lehetõsége.
Üzemi ppróba: Az elsõ üzembe helyezést megelõzõ, vagy az üzemben volt berendezése-
ken késõbb szükségessé váló olyan mûveletek, amelyek a berendezések részleges vagy
teljes üzembevételével járnak, de nem céljuk a berendezésnek vagy berendezésrésznek
a termelési célú üzembevétele, hanem csupán azok kipróbálása
Veszélyes öövezet [MSZ EN 50110-1 3.3.3. szakasz]:A feszültség alatt álló részek körüli
olyan térség, amelyben a villamos veszély megelõzését szolgáló szigetelési szint nincs
biztosítva, amikor oda a munkát végzõ személy védelmi intézkedések nélkül behatolhat.
Villamos bberendezést kkezelõ sszemély (berendezés felelõs)
A villamos berendezés kezelésével, illetve annak irányításával megbízott (feljogosított) és
azért közvetlen felelõsséggel tartozó személy. Ezen felelõsségi kör egyes részei szükség
esetén más személyekre átruházhatók.

14. VVillamos ffelülvizsgálatok, ddokumentáció

Minden villamos berendezés esetén, létesítés után, üzemszerû használatbavételt meg-
elõzõen, és utána jogszabályban meghatározott idõszakonként kötelezõ villamos bizton-
ságtechnikai vizsgálattal kell igazolni, hogy megfelel a létesítési és biztonsági szabvá-
nyoknak, rendeleteknek.
Villamos berendezéseknél nem törekedhetünk a teljes biztonságra. Bármely biztonság-
technikai megoldás biztonsági szintje többletráfordítással tovább növelhetõ, de minél 
nagyobb a biztonsági szint, annál drágább a biztonság növelése.

14.1. BBeüzemelés eelõtti eelsõ ffelülvizsgálat
Új vvillamos bberendezés bbeüzemelése eelõtt MMSZ HHD 6603 664 sszabvány sszerinti eelsõ ffelül-
vizsgálattal kkell iigazolni, hogy a villamos kivitelezés a terveknek megfelelõen és a szab-
ványosan lett elvégezve. Ilyenkor el kell végezni az elsõ érintésvédelmi felülvizsgálatot is.
Az elsõ felülvizsgálat alkalmából csak mmegfelelt mminõsítésû jjegyzõkönyv aadható kki. Ha a
felülvizsgáló valamilyen hibát, hiányosságot talál, a hibát ki kell javítani és csak utána 
lehet a jegyzõkönyvet kiállítani az elsõ felülvizsgálatról.

14.2 IIdõszakos vvillamos ffelülvizsgálat
Az idõszakos villamos felülvizsgálat a nevébõl adódik, nem új berendezés felülvizsgála-
táról van szó, a villamos berendezés már használatban van. Az iidõszakos vvillamos ffelül-
vizsgálat ggyakoriságát rrendeletben sszabályozzák.
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A vvizsgálat eelvégzése kkötelezõ, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a villamos beren-
dezés biztonságos, és nem használódott, öregedett olyan mértékben, hogy veszélyt 
jelentsen a kezelõjére, vagy a környezetében tartózkodó emberekre. Az üzem biztonsá-
gát ne veszélyeztesse.
A villamos berendezések idõszakos szabványossági felülvizsgálata több sszempont 
szerint ttörténik. Ezek teljesen eltérõ felülvizsgálatok, más szempontok szerint történik,
így külön jegyzõkönyv is kerül kiállításra.
A felülvizsgálat gyakorisága is más lehet, és külön rendelet írja elõ õket.
Mindkét vvizsgálat eelvégzése kkötelezõ, aaz eegyik vvizsgálat nnem hhelyettesíti aa mmásikat.

14.3. ÉÉrintésvédelmi sszabványossági ffelülvizsgálat
Munkavédelmi szempontok alapján el kell végezni az érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgálatot is. Ezt a vizsgálatot kötelezõen a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munka-
eszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjé-
rõl írja elõ, és szabályozza a vizsgálat gyakoriságát is. Ez a vizsgálat leginkább arra irá-
nyul, hogy a villamos gépek, szerkezetek ne okozzanak áramütéssel végzõdõ balesetet.
A vizsgálat kisebb részben szemrevételezésbõl áll, de leginkább érintésvédelmi mûszer-
rel ellenõrizzük, hogy az érintésvédelem hibátlan, a villamos készülékek meghibásodá-
suk esetén sem tudnak áramütéssel végzõdõ balesetet okozni. A védelmi készülékek
testzárlat esetén azonnal leoldanak, így akadályozzák meg az áramütést.
Az érintésvédelem tulajdonképpen a villamos áramütéses balesetek elleni védelemre
szolgál, ahol a veszélyt a villamos áram, illetve a villamos áramnak az élõ emberi szer-
vezetre gyakorolt hatása jelenti.
14.3.1 AAz éérintésvédelmi vvizsgálat ggyakorisága
Az érintésvédelem jogi háttere, a 40/2017. (XII. 04.) NGM rendelet szerint a vizsgálatot
el kell végezni:

a) a villamos a berendezés létesítésekor, az elsõ üzembe helyezés elõtt (elsõ 
ellenõrzés),

b) rendkívüli eseményt követõen,
c) átalakítás, javítás esetén annak üzembe helyezése elõtt,
d) idõszakosan, az e berendezés fajtájára a jogszabályokban elõírt gyakorisággal,

- áramvédõ kapcsolón: hathavonta,
- áramvédõ kapcsolón: ideiglenesen telepített munkahely esetén: havonta,
- iparszerûen alkalmazott villamos üzemû kéziszerszámokon és hordozható 

biztonsági transzformátorok esetén legalább 1 évenként,
- jelentõs villamos berendezésen legalább 3 évenként.

14.3.2. SSzerelõi ÉÉV eellenõrzés 
Szemrevételezéssel azt ellenõrizzük, hogy 

- megfelel e a szabvány (MSZ HD 60364) elõírásainak.
- tartalmazza-e a szükséges védelmi elemeket, azok értéke jó-e?
- vezetõ keresztmetszetek megfelelõek e ?(PE minimum keresztmetszete)
- vezetõk szerelése szabványos-e, nincs-e laza kötés?
- kioldószerv épsége, nincs e rendellenes átalakítás rajta? (pl: patkolás)
- érintésvédelmi relé mûködik-e tesztgombbal való mûködtetés.
- A szerelt rendszer egyezik e a tervdokumentációval, ha van korábbi érintésvédelmi

jegyzõkönyv akkor az abban leírtakkal.
14.3.3. ÉÉrintésvédelmi jjegyzõkönyv
Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat végsõ és egyik legfontosabb munkafo-
lyamata az ellenõrzés eredményeit rögzítõ vizsgálati dokumentáció annak érdekében,
hogy a megrendelõ ( a villamos berendezés kivitelezõje, tulajdonosa vagy üzemeltetõje),
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valamint az ellenõrzõ hatóságok képviselõi megfelelõ általános, illetve részletes informá-
ciót kapjanak a berendezés érintésvédelmének állapotáról.
Az érintésvédelem vizsgálatáról készült dokumentáció, amely a Minõsítõ Iratot és az
érintésvédelem mérési jegyzõkönyveit tartalmazza, az érvényességének idõtartamára a
villamos berendezés „bizonyítványa" lesz.
Az éérintésvédelmi jjegyzõkönyv ffejezetei a „Fejlap", a „Minõsítõ irat", a „Minõsítési alap-
adatok", az „Érvényességi feltételek", a „Minõsítés", a „Záradék (Összefoglalás)". Az éérin-
tésvédelmi mminõsítõ iirat mmelléklete ttartalmazza aa rrészletes éérintésvédelem mmérési 
eredményeket: a védõvezetõs hálózat "földelés, nullázás" mérése, a törpefeszültségû
rendszerek mérése, a kettõs és megerõsített szigetelésû berendezések minõsítése, az
RCD (ÁVK) mérése.

14.4. TTûzvédelmi sszabványossági ffelülvizsgálat
Erõsáramú berendezések idõszakos tûzvédelmi szabványossági felülvizsgálata, ezt az
ellenõrzést a mindenkor érvényben lévõ Országos Tûzvédelmi Szabályzat (OTSZ) köte-
lezõen elõírja, és szabályozza a vizsgálat gyakoriságát. Ezért is szokták a neve miatt, 
tûzvédelmi szabványossági felülvizsgálatnak emlegetni.
14.4.1 IIdõszakos sszabványosági ffelülvizsgálat
Az idõszakos szabványossági felülvizsgálat során tûzvédelmi szempontból is ellenõrizni
kell a villamos hálózatot és berendezést. A villamos felülvizsgálatot az OTSZ szerint meg-
határozott módon kell elvégezni, a vizsgálat elsõsorban tûzmegelõzése szempontjából
kötelezõ elvégezni.
A vizsgálat arra irányul, hogy a vezetékhálózat és gépek nem melegszenek-e olyan mér-
tékben, hogy tüzet okozzanak. Illetve a használatuk alatt nem romlott a szigetelésük az
estleges melegedés folytán annyira, hogy veszélyeztessék a további gondtalan mûködést.
14.4.2. EErõsáramú bberendezések llétesítési éés iidõszakos sszabványossági éés ttûzvédelmi
felülvizsgálata 
Az erõsáramú berendezések felülvizsgálatának három alapvetõ szempontja van:

1. Létesítés idején a szabványoknak és egyéb elõírásoknak megfelelõen építették-e
ki a berendezést.

2. Nem változott-e a vizsgált helységben folytatott tevékenység technológiája.
3. Nem romlott-e az üzemeltetés során a villamosberendezés állaga, állapota

Az 2364/MSZ HD 60364 sorozat MSZ HD 60364-6 jelzésû szabványa foglalkozik a soro-
zatban foglalt létesítési követelmények teljesítésének elsõ, majd az ismétlõdõ idõszakos
ellenõrzésével, részletezi az elvégzendõ szemrevételezéses és méréses vizsgálatokat.
A felülvizsgálónak általában csak a létesítmény felülvizsgálata, tehát a beépített villamos
berendezések, hálózatok ellenõrzése, a létesítésre vonatkozó szabványok és más elõírá-
sok megtartásának ellenõrzése a feladata.
A villamos berendezéseket az idõszakos felülvizsgálat alkalmával tûzvédelmi, és szabvá-
nyossági szempontok alapján kell felülvizsgálni. A vizsgálat nem a talált hiányosságok ki-
javításáról szól, hanem a hibák, hiányosságok megállapításáról, és azok minõsítésérõl.
A vizsgálat a villamos berendezések állapotfelmérése, azt kívánja megállapítani, hogy a
használat alatt a villamos berendezés szigetelése és állaga nem öregedett, nem haszná-
lódott el annyira, hogy veszélyt jelentsen a környezetre, ami csökkentené az üzembizton-
ságát. Meg kell vizsgálni a helyiség jellegét, hogy tûzvédelmi szempontból, nem változott-
e meg a tevékenység. A villamos berendezések szerelése még mindig megfelel a létesí-
téskor érvényben lévõ szabványoknak. A vizsgálat eredménye meghatározza, hogy a 
villamos berendezés megfelelõ, vagy karbantartásra, esetleg felújításra szorul.
A tûzvédelmi felülvizsgálat alkalmával tisztázni kell a villamos berendezés tûzvédelmi
környezetét is. Régen a helyiségek tûzvédelmi osztályba sorolásának hívták, manapság
tûzvédelmi kockázati besorolás. Robbanásveszélyes környezetben tisztázni kell a zóna

59



besorolásokat és azok határait. A tûzvédelmi felülvizsgálat része azoknak a hordozható
berendezéseknek a felülvizsgálata is, amik a vizsgálat idején nincsenek a helyszínen, de
a technológiai folyamatokhoz az üzem nyilatkozata szerint rendszeresen használnak.
14.4.3. AAz iidõszakos ttûzvédelmi ffelülvizsgálat ggyakorisága
Az ellenõrzés gyakoriságát az Országos Tûzvédelmi Szabályzat határozza meg. Robba-
násveszélyes környezetben 3 évente, minden egyéb helyen 6 évente.

14.5. MMinõsítõ iirat
Tartalmazza a felülvizsgált rész fizikai határait, hogy pontosan mire terjed ki a villamos 
felülvizsgálat. Tartalmazza a villamos berendezése k felülvizsgálat utáni minõsítését, azt
hogy a további használata biztonságos, nem jelent élet és tûzveszélyt a környezetre.
Illetve milyen feltételekkel lehet továbbiakban használni a villamos berendezéseket.
Esetleg karbantartás elvégzése szükséges, vagy javítás, csere után a villamos berende-
zés továbbiakban biztonságosan használható.
Hiba esetén a minõsítõ iratnak tartalmaznia kell a javításra a pontos határidõt, amíg el
kell hárítani a hibát, és ezt a minõsítõ irat mellékletében hitelt érdemlõen a javítás tényét
be kell jegyezni. A minõsítõ irat tartalmazza naptári napra a következõ tûzvédelmi felül-
vizsgálat határidejét, amíg azt el kell végezni. A minõsítõ irat több példányban is kiadha-
tó, igény esetén akár elektronikus formában is el tudjuk készíteni a minõsítõ iratot.

14.6. AA ffelülvizsgálatot vvégzõk sszakképesítési kkövetelményei
A 21/2010.(V.14) NFGM rendelet határozza meg az egyes ipari és kereskedelmi tevé-
kenységek gyakorlásához szükséges képesítéseket.
Érintésvédelmi ffelülvizsgálatot csak Érintésvédelem Szabványossági Felülvizsgálója 
képesítéssel rendelkezõ olyan személy végezheti, aki szerepel az Országos Képzési
Jegyzékben (OKJ).
Hatósági eellenõrzés (ez csak hatóságok - pl: MKEH - MMB hatóság vagy munkavédelmi
felügyelõ joga)
A vizsgálatok vezetését és abban érdemi munka folytatását csak olyan személy végez-
heti, aki a jogszabályban meghatározott Erõsáramú Berendezések Idõszakos Felülvizs-
gálója szakképesítéssel rendelkezik.
A rrobbanásveszélyes hhelyiségek éés sszabadterek vvillamos bberendezéseinek vvizsgálatá-
hoz a villamos berendezés kezelõ szakképesítés is szükséges.
A robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek villamos berendezéseinek felülvizsgá-
latát két, vagy több személy együttesen végezheti, ha a meghatározott szakképesítések-
kel külön-külön rendelkeznek.
A felülvizsgálat akkor kezdhetõ meg, ha a felülvizsgáló rendelkezik a vizsgált létesítmény
az elsõ idõszakos felülvizsgálat esetén, a vizsgálat tárgyát képezõ építmény, szabadtér
villamos berendezéseire vonatkozó tervezõi és kivitelezõi nyilatkozattal, az elõzõ 
vizsgálat minõsítõ iratával, valamint a robbanásveszélyes helyeken alkalmazott 
robbanásbiztos szerkezetek irataival.
A villamos berendezések felülvizsgálatát a vizsgálat idõpontjában érvényes jogszabály,
vonatkozó követelmény elõírásai alapján kell elvégezni, illetõleg a berendezést minõsíte-
ni. A felülvizsgálat és a létesítés idején érvényes elõírások közül az enyhébb elõírás a 
minõsítés alapját képezheti, ha idõközben a helyiség jellege, vagy zóna besorolása nem
változott.
A felülvizsgálat alkalmából meg kell állapítani a villamos berendezés környezetének 
jellegét és a hely zóna besorolását.
A felülvizsgálatnak ki kell terjednie azokra a hordozható berendezésekre is, amelyek a 
felülvizsgálat idején a vizsgált helyiségben találhatók - függetlenül attól, hogy a készülék
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kinek a tulajdona -, valamint azokra, amelyeket az üzem nyilatkozata szerint a technoló-
giából kifolyóan ott rendszeresen használnak, de nem kell ellenõrizni azt, hogy minden itt
használatos hordozható berendezés vizsgálatra került-e.
Ahol a szabvány szúrópróbát ír elõ, azt annak feltételezésével teszi, hogy a karbantartás-
ok során minden berendezésen elvégezték a vizsgálatot, s így a felülvizsgálattal csak azt
kívánja ellenõrizni, hogy a karbantartás során végzett vizsgálatok kellõ rendszerességgel
és alapossággal történtek-e. Ennek megfelelõen, ha a szúrópróbák akár csak egyetlen
olyan hibát is kimutattak; amelybõl a karbantartási ellenõrzések nem tökéletes elvégzé-
sére lehet következtetni, a szúrópróbák alapján nem szabad a berendezést megfelelõnek
nyilvánítani. Ebben az esetben karbantartási ellenõrzést kell végrehajtani, amely után a
szúrópróbákat meg kell ismételni. A szúrópróbák helyének kiválasztását a véletlenre kell
bízni, és nem szabad ezen helyeket oly módon kijelölni, hogy a kijelölés módja a kivá-
lasztás véletlenségét befolyásolja (nem szabad az azonos típusú, a hasonló elhelyezésû
egyedeket kiválasztani).

14.7. KKisgépek, vvillamos kkéziszerszámok vvizsgálata
A villamos kéziszerszámokat évente felül kell vizsgálni. Ennek jogi háttere 10/2016. (IV.5.)
NGM rendelet.
Mûszaki vonatkozásban MSZ HD 60364-6.:2007 és az MSZ 4851 szabványok az irány-
adók.
A hordozható kisgépeken, vagy kézben tartott villamos kéziszerszámokon évente 
érintésvédelmi ellenõrzést kell végezni, azért, hogy megbizonyosodjunk a készülék ép-
ségérõl és hogy a munkavégzésre még biztonságosan használható. Az ellenõrzést a
10/2016. (IV.5.) FGM rendelet kötelezõen elõírja. A vizsgálat elmulasztása, munkavédel-
mi vétségnek minõsül és bírsággal sújtható.
Az villamos kisgépek azáltal, hogy nem fixen vannak telepítve, használat közben változ-
tatják a helyüket, vagy kézben tartva használják, ide-oda leteszik, sokkal nagyobb igény-
bevételnek vannak kitéve. A sérülés és a hibalehetõség is nagyobb, ezért kell évente 
ellenõrizni, és jegyzõkönyvvel igazolni a hibátlanságukat.
Gyakori hiba a csatlakozó vezeték sérülése, a csatlakozódugó törése, a burkolat sérülé-
se, repedése, a csatlakozó kábel kiszakad a készülékbõl, vagy a villásdugóból. Ezeket a
hibákat, nem mindig vesszük észre, vagy nem vesszük komolyan, mivel a gép még 
mûködik. Azonban, ha nem figyelünk oda, súlyos balesetek következnek be akár sérülé-
ses, csonkolásos vagy áramütéses baleset.
14.7.1. AA hhordozható kkészülékek éévenkénti éérintésvédelmi eellenõrzése
Hordozható készüléknek számítanak a hosszabbítók, elosztó és átalakító kábelek, a he-
gesztõtranszformátorok, az inverterek, a villamos kéziszerszámok akkutöltõi, a kézi fúró-
gépek, a sarokcsiszolók, a vasalók, villamos takarítógépek, betonkeverõk stb. Ezek a gé-
pek villásdugóval csatlakoztathatók a hálózathoz és kézben tartva használjuk õket, vagy
gyakran változtatjuk a helyüket, nem fixen vannak telepítve nincsenek lecsavarozva.
A hordozható kisgépek, villamos kéziszerszámok felülvizsgálata akár telephelyen, vagy
munkaterületen is elvégezhetõ. A vizsgálathoz hálózati feszültség nem szükséges. A kis-
gépek ellenõrzése a gép adatainak azonosításával kezdõdik, majd szemrevételezéssel
ellenõrzik a készülék épségét, csatlakozóvezeték sértetlenségét.
Ha a gép beazonosítható gyári szám, leltári szám, vagy azonosító szám alapján és a
szemrevételezés alatt nem található hiba, akkor el kell végezni a hordozható készülék
mûszeres vizsgálatát is. Ez lehet folytonosság mérés vagy szigetelés mérés annak iga-
zolására, hogy a villamos szigetelése és érintésvédelme az elõírásoknak, szabványok-
nak megfelel és a használat közben a készülék kezelõjét áramütéses baleset ne érje.
Önálló gyári-, vagy leltári szám nélküli eszköz vizsgálata esetén az MSZ 4851-5:1991 szabvány
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3. pontjának 3.3 alpontja szerint a vizsgálandó eszközt önálló azonosítóval kell ellátni, mely
azonosítónak elsõ két számjegye a vizsgálat évét tartalmazza, a felhelyezés legalább olyan
tartós legyen, hogy az eszközön fél évig megtalálható legyen az önálló azonosító.
A kisgépek ellenõrzése után, minden egyes készülékrõl jegyzõkönyv készül melynek mi-
nõsítése akkor lesz megfelelõ, ha minden vizsgálat eredménye megfelelõ minõsítést ka-
pott. A jegyzõkönyveknek a munkavégzés alatt mindig a munkavégzés helyén kell lennie.
Egy munkavédelmi ellenõrzés alkalmával ezeket a dokumentumokat rendszerint elkérik
és ellenõrzik az érvényességét.

15. ÁÁramvisszatáplálási llehetõségek

Az villamos energiát termelõ, megújuló energiákat hasznosító rendszerek a csúcsidõsza-
kon kívül, házi kiserõmûként üzemelve visszatáplálhatnak az villamos hálózatra.
Amikor süt a nap és a rendszer energiát termel, a megtermelt energiamennyiséggel há-
rom dolog történhet. Vagy rögtön elfogyasztásra kerül a háztartásban, (ilyenkor megspó-
rolva a lakóknak a villanyszámla egy részét), vagy az éppen felesleges energiát valami-
lyen módon tároljuk (pl. akkumulátorokban), vagy visszajuttatjuk a közüzemi hálózatba.
Utóbbi esetben a visszatáplált energia mennyisége mérésre és késõbbi elszámolásra 
kerül a háztartás és az áramszolgáltató között.
Mivel általában a háztartások nappal fogyasztanak kevesebb energiát, országos szinten
viszont napközben van a fogyasztási csúcs (üzemek, hivatalok stb.), így a napelemes
rendszerek ezt a csúcsigényt segíthetnek kielégíteni. Este, a nappalihoz képest országo-
san már sokkal kisebb a fogyasztás. Ilyenkor nem termel energiát a napelemes rendszer,
a háztartás a hagyományos módon a hálózatból használ energiát, amit persze mér a vil-
lanyóra. Ily módon a közüzemi hálózatot egyfajta tárolóként használhatjuk, ahonnét visz-
szavehetjük, amit napközben nem használtunk fel.

15.1. AA rrendszer mmûködése
A napelemek napközben megtermelik az energiát a napfény segítségével, a napelemek
fajtájától és számától függõ feszültséggel. Ez még nem alkalmas sem a háztartás villa-
mos fogyasztói számára, sem a hálózatra való visszatáplálásra. A megfelelõ minõségû
villamos energiává (230 V, 50 Hz váltakozó feszültséggé) az inverter alakítja át a napele-
mek energiáját. Ezenkívül az inverter ellát még nagyon sok védelmi funkciót is, és szink-
ronban dolgozik a hálózattal. A villanyóra sem marad a régi, hanem a rendszer üzembe
helyezésekor az áramszolgáltató munkatársai kicserélik azt az úgynevezett ad-vesz órá-
ra, amely képes mérni mind a bejövõ, mind a kimenõ energia mennyiségét, tehát a visz-
szatermelt és a fogyasztott energiát. Ehhez elõször is meg kell kötni egy szerzõdést az
áramszolgáltatóval. Amennyiben megfelelünk a feltételeknek, akkor csak meg kell adni
nekik az idõpontot, hogy mikor jöjjenek az új oda-vissza mérõ órát beszerelni (díjmente-
sen), és a rendszert a telepítõvel közösen beüzemelni.
2008-tól a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény, valamint annak végrehaj-
tásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet alapján kisfeszültségû közcélú hálózatra
csatlakozó fogyasztók 45 kVA-ig (45 kW) "háztartási méretû kiserõmûvet" létesíthetnek.
A napelemes rendszerrel vagy szélturbinával termelt villamos energiát a felhasználóként
az adott csatlakozási ponton értékesítõ szolgáltató (pl. E-ON, Elmû stb.) köteles átvenni.
Mivel a rendelkezésre álló teljesítményig épül be a termelõkapacitás, hálózat megerõsí-
tésre, hálózatfejlesztésre nincs szükség, csatlakozási díj fizetési kötelezettség nem kelet-
kezik. A meglévõ mérõberendezés kétirányú mérõre való cseréje 3x16 A csatlakozási 
teljesítményig az áramszolgáltató kötelezettsége.
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16. FFeszültség AAlatti MMunkavégzés ((FAM) 
A feszültség alatti munkavégzés elõírásait a Feszültség AAlatti MMunkavégzés BBiztonsági
Szabályzata tartalmazza, melyet a 72/2003. ((X. 229.) GGKM rrendelettel adtak ki. A feszült-
ség alatti munkavégzés során a munkát végzõ személy, a villamos hálózat vagy beren-
dezés feszültség alatt álló szerkezeti részein munkát végez, miközben a feszültség alatt
álló berendezésnek feszültség alatt álló részeit testével közvetlenül, vagy szigetelt vagy
szigeteletlen munkaeszközével, egyéni védõeszközével közvetve vagy munkadarabbal
közvetve a munkamódszerektõl függõen megérinti, átívelési távolságon belül megközelí-
ti, létesítési, üzembe helyezési, üzemeltetési, üzemzavar-elhárítási és megelõzési, 
javítási és karbantartási feladatok végrehajtása céljából.
A villamosenergia-szolgáltatás feladata a villamosenergia üzembiztos és gazdaságos
elõállítása és eljuttatása a fogyasztókhoz. A villamosenergia-ellátás alapvetõ követelmé-
nye az ellátás folyamatosságának biztosítása. A fellépõ üzemzavarok miatt, másrészt 
bõvítési, illetve karbantartási munkákhoz szükséges tervszerû kikapcsolások következté-
ben a szolgáltatás idõrõl-idõre szünetel. A javítás miatt szükséges tervszerû kikapcsolá-
sok ennek mintegy 60%-át tették ki. Ezek a munkák a FAM tevékenység bevezetéséig
csak feszültségmentes állapotban voltak elvégezhetõk. A tervszerû kikapcsolások 
komoly gazdasági következménnyel járnak. A munkavégzés a villamos hálózaton 
számos esetben baleset forrása. A villamoshálózaton bekövetkezõ baleset oka néha 
arra vezethetõ vissza, hogy munkavégzésük során a szerelõk feltételezik a hálózat kikap-
csolt, ill. feszültségmentesített állapotát. Legolcsóbban a tervszerû és az üzemzavari 
kikapcsolások számát a FAM-mal lehet csökkenteni, és a bevezetésével a balesetek
sz6ma is csökkenthetõ.

16.1. AA MMunkavégzés mmódszerei
16.1.1. ÉÉrintéssel vvégzett mmunka 
Kisfeszültségi és alállomási munkáknál alkalmazzák. A beavatkozó személy a földtõl és
a nem munkába vett fázisoktól elszigetelten védõkesztyûben, és bevizsgált szerszám-
készlettel, normál munkaruhában végzi munkáját.
A munka megkezdésekor szigetelõ lepellel, ill. szigetelõ burkolatokkal rögzítetten be kell
burkolni a munkába nem vett fázisokat, és az összes földpotenciálú vezetõképes burko-
latot, testet úgy, hogy a szerelõ csak a munkába vett fázis potenciáljához tudjon érni, így
munka közben nem tud semmilyen zárlatot okozni.
16.1.2. TTávolból vvégzett mmunka:
Középfeszültségen terjedt el, mert viszonylag nagy a feszültség és aránylag kicsik a 
távolságok. A feszültség jelenléte mellett a beavatkozó szerelõ kiváló szigetelésû és 
mechanikai rudakra szerelt, távolról mûködtethetõ szerszámokkal dolgozik, hogy ne 
kerüljön a vezetõk veszélyes közelségébe.
16.1.3. Potenciálon végzett munka:
Nagyfeszültségû feszültség alatti munkavégzés. Ahol a hurkolt hálózat elegendõ tartalék-
kal rendelkezik, ott ezt a módszert nem alkalmazzák. Középfeszültségen szigetelõkosa-
ras jármûvel a földtõl, burkolással és a fázistávolság átmeneti megnövelésével a másik
két fázistól elszigeteljük a beavatkozó szerelõt. A beavatkozó szerelõ fémszállal átszõtt,
teljes testét beborító könnyû szellõs védõruhában dolgozik a vezetõ potenciálján, fém
munkakosárban, amelyet hosszú mûanyag rúdszigetelõ tart. Fontos a potenciálfogás, ill.
potenciálrögzítés. Közelítéskor természetes ív keletkezik erre külön potenciálrögzítõ 
kapocs szolgál. A potenciálon dolgozó beavatkozó szerelõ végig kellõ távolságra van
mind a földpotenciálú oszlopszerkezettõl, mind a többi fázistól. A munka befejezése után
ugyanolyan gondossággal kell a potenciáltéren keresztül visszajuttatni a földpotenciálra,
mint amilyen gondossággal arra felvittük.
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16.1.4. FFogalmak
Természetes mmozgászóna. A szerelõ normál mozgástere, szándékos vagy véletlen moz-
gásával elér.
Átívelési ttávolság: Csúcs sík elektródaelrendezés átütési távolsága.
Legkisebb llégköz: Az átívelési távolság biztonsági tényezõvel növelt szorzata.
Legkisebb mmegközelítési ttávolság: A legkisebb légköz biztonsági távolsággal megnövelt
értéke.
16.1.5. AA ttávolból vvégzett FFAM ttevékenység bbiztonsági kkövetelményei, sszemélyi ffel-
tételei, hhálózati ffeltételei ((KÜÁ), mmunkaeszközökkel sszembeni kkövetelményei
16.1.5.1. BBiztonsági kkövetelmények:

a) A szerelõ a testével tõle eltérõ potenciálon lévõ szerkezeti részt ne közelítsen meg.
b) Két különbözõ potenciálon lévõ vezetõ ne kerüljön veszélyes közelségbe, tehát a

munka során ívelés, zárlat ne jöjjön létre.
c) A szerelõnek a testével a legkisebb megközelítési távolságon (zónán) kívül kell

maradni.
d) Szigetelt szerszámaival és eszközeivel a zónába benyúlhat, és a potenciálon lévõ

vezetõn beavatkozást, munkát végezhet.
A zónát a vezetõ eredeti helyérõl való elmozdításával eltoljuk, Ezt megfelelõ eszközökkel
a vezetõ távolabbra helyezésével és rögzítésével lehet megvalósítani. Figyelni kell, hogy
a vezetõben csak a megengedhetõ mechanikai igénybevétel keletkezzen. A harmadik fá-
zishoz - mely az oszlopcsúcson van elhelyezve - való biztonságos hozzáféréshez, a leg-
kisebb megközelítési távolságot védõburkolat használatával lehet lecsökkenteni.
16.1.5.2. HHálózati kkövetelmények 
A feszültség alatti beavatkozás idejére különleges üzemviteli állapot létrehozása szüksé-
ges, hogy a véletlenül fellépõ zárlat ne okozzon balesetveszélyt. A különleges üzemálla-
pot létrehozásának célja, hogy villamos hiba esetére a potenciálemelkedéstõl megvédjük
a szerelõt.
A különleges üzemállapot:

a) a védelmeket késleltetés nélkül, önidõre kell beállítani, hogy hiba esetén azonnal
kapcsolják le a hálózatot,

b) az önmûködõ visszakapcsoló automatikát bénítani kell,
c) a hálózatot hosszúföldelté kell kialakítani, hogy a védelmek megfelelõ mûködési

feltételeit biztosítani lehessen,
d) az üzemirányító központ és a munkahely között állandó hírkapcsolatot kell tartani,
e) a feszültségmentes állapotba kerülésére jelzõberendezést kell alkalmazni.

16.1.5.3. MMunkaeszközzel sszembeni kkövetelmények:
a) mechanikai és villamos szempontból kellõ biztonságúnak kell lennie 
b) idõálló legyen 
c) könnyû legyen 
d) mozgatásuk, kezelhetõségük praktikus, egyszerû legyen 

Ezek olyan üvegszál erõsítésû mûanyag rudak, amelyeknél a rudazat végének elcsava-
rásával lehet a végén lévõ szerszámot mûködtetni. Ahhoz, hogy a szerszámot párás idõ-
ben is lehessen használni, víztaszító anyaggal kell lekezelni. A szerszám adott feladatra
készül, csak erre szabad használni.
Megfelelõ állapotát idõközönként laboratóriumi felülvizsgálatok biztosítják.
16.1.5.4. SSzemélyi ffeltételek
FAM rendszert úgy alakították ki, hogy a dolgozóra nézve biztonságos és egészségére
ártalmatlan legyen. A dolgozótól ne követeljen különleges testi és szellemi képességeket,
különleges ügyességet. Ne jelentsen a dolgozóra nagyobb fizikai és pszichikai megterhe-
lést, mint ugyanazon munka feszültségmentes állapotában való végzése. Ne tegyen
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szükségessé különleges életkori, nemi vagy munkaidõ korlátozást. Esetleges öntudat-
vesztés esetén is zárja ki a dolgozó leesését.
Elvárások aa ddolgozóval sszemben:

a) a feszültségmentes hálózatokon végzett munkában szerzett tapasztalat 
b) az elektrotechnikai és mechanikai ismeretek magas szintje 
c) jelentõs fizikai állóképesség 
d) pszichikai alkalmasság

16.1.6 EElõírt ttávolságok 
Munkavégzés legkisebb vvédõtávolsága az a levegõben mérhetõ legkisebb munkavégzé-
si védõtávolság, melyet a munkát végzõ személy bármely testrésze vagy a kezében tar-
tott vezetõ anyagú szerszám és a tõle eltérõ potenciálú (feszültség alatt álló vagy földelt)
részek között kell betartani ahhoz, hogy áramütés ne következhessék be.
A beavatkozó szerelõnek földpotenciálú mmunkaállásról végzett munkáknál a feszültség
alatt álló csupasz szerkezeti részektõl, potenciálon végzett munkáknál a földelt részektõl
és az eltérõ potenciálú feszültség alatt álló csupasz szerkezeti részektõl kell a legkisebb
megközelítési távolságot tartania.

Legkisebb mmegközelítési ttávolság 
Un (m)

fázis-föld között fázis-fázis között
Un <_ 1 kV 0,3 N/A
1 kV < Un <_ 20 kV 0,6 N/A
20 kV < Un <_ 35 kV 0,7 N/A
120 kV 0,9 1,2
220 kV 1,6 2,0
400 kV 2,7 3,7
750 kV 4,3 7,6

Határozatlan ppotenciálú mmunkaállásról végzett munkáknál a beavatkozó szerelõnek a fe-
szültség alatt lévõ csupasz vezetõ szerkezeti részektõl kell az elõírt távolságot tartania.

Legkisebb mmegközelítési ttávolság 
Un (m)
1 kV < Un <_ 20 kV 0,3
20 kV < Un <_ 35 kV 0,45

Legkisebb llégköz: középfeszültségen az a levegõben mérhetõ távolság, amelyet a külön-
bözõ potenciálú vezetõ szerkezeti részek között kell betartani ahhoz, hogy átívelés ne 
következzen be.
Az eelõírt éértékek:

Un Legkisebb légköz (m)
1 kV < Un <_ 20 kV 0,1
20 kV < Un <_ 35 kV 0,2

Legkisebb bbiztonsági ttávolság: A nagyfeszültségû berendezés bármely fázisvezetõje 
(vezetõ szerkezeti része) és földelt szerkezeti részei, illetve más potenciálon lévõ vezetõje
(vezetõ szerkezeti része) között a levegõben - a legnagyobb térerõsség irányában - mérhe-
tõ, a berendezés eredeti kialakítása folytán meglévõ legkisebb távolság, amely minimálisan
szükséges ahhoz, hogy a berendezésen „potenciálon végzett munka" folytatható legyen.
A legkisebb biztonsági távolság a legkisebb megközelítési távolságnál az átlagos méretû
emberi test és az általa kezelt eszközök, illetve adott szerelõszék (szerelõkocsi) térerõsség
irányú méretével, valamint a természetes, illetve véletlen mozdulat helyigényével nagyobb.
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16.1.7. DDokumentációk 
A FAM tevékenység engedélyt kivéve - a FAM tevékenységet végzõ szervezet telephe-
lyén hozzáférhetõen kell tárolni. A FAM tevékenység engedély a FAM munkavégzés hely-
színén kell rendelkezésre álljon.
16.1.7.1. AA ttechnológiákhoz hhasznált FFAM eeszközök ffõbb mmûszaki aadatait, vvizsgálatá-
nak, eellenõrzésének, ttárolásának, sszállításának, kkarbantartásának ffeltételeit ttartalmazó
dokumentáció ttartalma

a) a FAM eszköz megnevezése, jelzõszáma, fényképe vagy rajz (szükség szerint több
nézetbõl) ,jellemzõ adatai,

b) az eszköz ellenõrzési, tárolási, szállítási és karbantartási feltételei (elõírásai),
c) az eszközzel elvégezhetõ mûveletek,
d) a dokumentáció jóváhagyásának kelte,
e) egyéni védõeszköz esetén annak tájékoztatója és abba beépítve vagy külön meg-

jelenítve az EK megfelelõségi nyilatkozat, illetve az EK típustanúsítvány másolata.
16.1.7.2. AA FFAM eeszközök vvizsgálatainak eeredményét ttartalmazó ddokumentum ttartalma:

a) a FAM eszköz megnevezése, gyártója, gyártási éve, gyári száma,
b) a vonatkozó Mûszaki lap száma,
c) az átvételi vizsgálat kelte, helye, végzõje, eredménye,
d) az idõszakos felülvizsgálat oka, ideje és helye, végzõje, eredménye, naplószáma,

javításra vonatkozó adatok.
16.1.7.3 AAdott bberendezésen ffeszültség aalatt vvégezhetõ mmunka rrészletes, mminden mmoz-
zanatra kkiterjedõ lleírását ttartalmazó ddokumentáció:

a) a berendezés feszültségszintjét és jellegét meghatározó betûcsoport,
b) a berendezés típusa,
c) az elvégzendõ feladat meghatározása,
d) az alkalmazandó eszközök felsorolása,
e) a munka végrehajtásának részletes leírása.
f) a dokumentáció jóváhagyásának kelte.

16.1.7.4. FFAM ttevékenység sszakképzésében rrészt vvett éés eeredményes vvizsgát ttett 
személy rrészére aa mmunkáltató ááltal kkiállított, FFAM ttevékenység vvégzésére ffeljogosító
igazolvány ttartalma:
Az igazolvány száma, kiállítója, a feljogosított neve, a vizsgatétel idõpontja, a feljogosítás
feszültségszintje és foka, a végrehajtható munkák jellege, az igazolvány érvényességi
határnapja, az igazolvány kiállításának kelte, meghosszabbítási rovatok.
16.1.7.5. MMeghatározott bberendezés ffelelõs üüzemeltetõje ááltal kkiadott, aa FFAM ttevékeny-
ség vvégzésére vvonatkozó íírásbeli mmeghatalmazás ttartalma:
A meghatározott munkavezetõ neve és feljogosítási fokozata, a berendezés pontos meg-
határozása, a FAM tevékenység pontos meghatározása, alkalmazandó technológiák,
KÜÁ meghatározása, az üzemeltetõ és a munkahely közötti távközlési kapcsolat, a mun-
kacsoport tagjainak neve és feljogosítási fokozata, az engedély érvényességi idõtartama,
az engedély kiadásának idõpontja.
16.1.8. AA FFAM ttevékenységre vvaló aalkalmasság, kkiképzés, ffeljogosítás
FAM tevékenységgel az a munkavállaló foglalkoztatható, aki

- 18. életévét betöltötte,
- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabályok szerint elõzetes, idõszakos, illetve

soron kívüli munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas,
- rendelkezik FAM tevékenység végzésére elõírt szakképesítéssel és 
- elsõsegélynyújtási ismeretekbõl oktatásban részesült.

A FAM tevékenységet végzõ személyzet szakmai képzése speciálisan felszerelt gyakor-
lati képzõhelyeken a vonatkozó jogszabályok szerint történik.
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A képzéseken szerzett ismeretek, jártasságok megújítására és bõvítésére a feljogosítás-
sal rendelkezõ munkavállalóknak kétévenként továbbképzéseken kell részt venni.

17. EEgyéni vvédõeszközök

Az egyéni védõeszköz olyan eszköz, amelyet arra terveztek és gyártottak, hogy viselve
vagy kézben tartva megvédje az egyént az egészségét vagy a biztonságát érintõ egy vagy
több kockázattal szemben. Az egyéni védõeszközök követelményeit és megfelelõségének
tanúsítására vonatkozó szabályokat a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet tartalmazza.
17.1. EEgyéni vvédõeszköznek mminõsül

a) az egyéni védõeszközök azon cserélhetõ alkotóelemei, amelyek az eszköz védõ-
funkciója szempontjából nélkülözhetetlenek.

b) az olyan több elembõl vagy eszközbõl álló együttes, amelyet a gyártó összefüggõ-
en épített egybe abból a célból, hogy az egy személyt egy vagy több egyszerre 
ható kockázat ellen megvédjen,

c) az egy személy által a tevékenység végzése céljából viselt vagy használt, nem 
védõjellegû eszközre eltávolítható vagy eltávolíthatatlan módon erõsített készülék
vagy eszköz,

d) a védõeszköz cserélhetõ része vagy eleme, amely annak megfelelõ mûködõképes-
ségét biztosítja és kizárólag az adott védõeszköznél használható fel,

e) a védõeszközzel együtt forgalomba hozott csatlakozórendszer, amely azt egy 
másik külsõ kiegészítõ készülékhez kapcsolja, még akkor is, ha ezt a csatlakozó-
rendszert a felhasználónak nem kell állandóan viselnie vagy használnia a kocká-
zattal (kockázatokkal) járó expozíció teljes idõtartama alatt, és amelyre az EK 
típusvizsgálat alapján a tanúsítást végzõ bejelentett szervezet az szerinti EK-típus-
tanúsítványt kiadta, vagy a gyártó EK-megfelelõségi nyilatkozatot kiállította.

17.2. NNem mminõsülnek eegyéni vvédõeszköznek
a) a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint az Országgyûlési Õrség

kötelékében szolgálatot teljesítõ személyek számára kifejlesztett és gyártott védõ
funkciójú eszközök (pl. sisakok, pajzsok);

b) támadók elleni önvédelmi célra készült eszközök (pl. aeroszolos spray, támadásle-
szerelõ eszközök);

c) magánhasználatra fejlesztett és gyártott védõ funkciójú eszközök, amelyek idõjárás
(pl. idõjárás elleni fejvédelem, ruházat, cipõ, csizma, esernyõ), pára és víz 
(pl. mosogatókesztyû), meleg (pl. kesztyû) hatása ellen kerültek kialakításra;

d) a hajók és légijármûvek utasai részére kifejlesztett védelmi és mentõeszközök,
amelyek nem állandó viselésre készültek;

e) a két- vagy háromkerekû gépjármûvek használói számára készült bukósisakok.

17.3 IIrányadó jjogszabályok
a) 1993. évi XCIII. Mtv. elõírásai 
b) 2018. április 21-tõl teljes terjedelmében alkalmazni kell az egyéni     védõeszközök-

rõl szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendeletét
c) 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelete az egyéni védõeszközök megfelelõségét értéke-

lõ szervezetek kijelölésének és tevékenysége felülvizsgálatának szabályairól
d) 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történõ egyéni

védõeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követel-
ményeirõl   

e) 11/2003. (IX. 23.) FMM rendelet (Alpintechnika)
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17.4. LLegfontosabb ttudnivalók aaz eegyéni vvédõeszközökrõl
1. Biztosítása és használata kötelezõ (ebbõl adódóan, ha nincs, akkor a munkavál-

laló megtagadhatja a munkát, illetve, ha a munkavállaló nem használja, el kell 
tiltani a munkavégzéstõl és szankcionálható).

2. A dolgozó köteles a részére biztosított egyéni védõeszközt rendeltetésszerûen
használni, amelynek ellenõrzése a munkáltató feladata és kötelessége. Átvételét
a munkavállaló aláírásával igazolja.

3. Használatát oktatni, gyakoroltatni kell, ezek megtörténtét a munkavállaló aláírá-
sával igazolja.

4. Csak azok a védõeszközök megfelelõek, amelyek megfelelõ minõsítéssel rendel-
keznek.

5. A védõeszközt tilos elvinni a munkahelyrõl, kivéve írásbeli, külön engedéllyel.
6. Amennyiben a munkavállaló szándékosan vagy gondatlanul kárt okozott a védõ-

eszközben, kártérítésre kötelezhetõ.
7. Ha az egyéni védõeszköz elvesztette védelmi képességét, selejtezni kell.
8. Egyes védõeszközöket idõszakonként felül kell vizsgáltatni (pl. hevederek)!
9. Ha a védõeszköz a munkavállalót veszélyeztette vagy munkabaleset okozott, 

soron kívül felül kell vizsgáltatni.
10. Egyéni védõfelszerelés, védõeszköz helyett anyagi (pénzbeli) megváltás nem 

adható.
17.5. EEgyéni vvédõeszköz jjuttatási rrendjének íírásban ttörténõ mmeghatározása
Egyéni védõeszközt, védõfelszerelést annak a munkavállalónak kell biztosítani - meghatáro-
zott idõtartamra - aki veszéllyel, ártalommal járó munkát végez. A munkakörülmények, a mun-
kaeszközök, és technológia ismeretében kell egyéni védõeszközt biztosítani a dolgozóknak.
Az egyéni védõeszköz juttatás rendjét írásban kell rögzíteni, mely feladat munkabizton-
sági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minõsül!
Az egyéni védõeszközök körének meghatározást a munkavédelmi szakember a foglako-
zás-egészségügyi orvossal együtt végzi.
A 665/1999. ((XII. 222.) EEüM rrendelet 55.§ sszerint a munkáltatónak munkahelyenként és
munkakörönként írásban kell meghatároznia

a) azokat a munkafolyamatokat, technológiákat ? ideértve a munkaeszközöket és
anyagokat, valamint a kockázatot is ?, amelyek védõeszköz használatát indokolják,
valamint a juttatott védõeszköz típusát és a védõeszköz használatával járó egyéb
elõírásokat (pl. a védõeszköz ellenõrzése, tárolása, cseréje, karbantartása, az 
elhasználódott védõeszköz veszélyes hulladékként történõ kezelése (a továbbiak-
ban: a vvédõeszköz jjuttatásának rrendje), továbbá

b) a védõeszköz használatának feltételeit, beleértve a használat idõtartamát is.
A munkahelyeken használt egyéni védõeszközöket kockázatértékelés alapján kell 

kiválasztani és írásban kell meghatározni.
17.6. AA vvédõeszközök kkategóriái
A védõeszközök védelmi szintjük alapján három (1., 2., 3.) kategóriába tartoznak.
Az 11. kkategóriába azok a védõeszközök tartoznak, amelyeknél a gyártó vélelmezheti,
hogy a felhasználó képes az adott védõeszköz védelmi szintjét elegendõ biztonsággal
megítélni, az alkalmazásának szükségességét kellõ idõben megállapítani, és azt az elõb-
biek alapján megfelelõen használni. E szerint az 1. kategóriába kizárólag azok a védõ-
eszközök tartoznak, amelyek az alábbi hatások ellen biztosítanak védelmet:

a) felületi sérülést okozó mechanikai veszélyek (pl. kertészkesztyû, ujjvédõ);
b) gyengén agresszív hatású tisztító-, illetve karbantartószerek, melyek hatása min-

den nehézség nélkül visszafordítható (pl. hígított tisztítószer-oldatok ellen védelmet
nyújtó kesztyû);
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c) az 50 °C-t nem meghaladó felületi hõmérsékletû tárgyak kezelése során felmerülõ
kockázatok, amelyek egyidejûleg nem teszik ki a felhasználót veszélyes behatás-
nak (pl. kesztyû, kötény);

d) nem szélsõséges vagy kivételes idõjárási, légköri körülmények (pl. fejvédelem, idõ-
járás hatásai ellen védelmet szolgáló ruházat, lábbeli);

e) gyenge ütések és rezgések, amelyek nem a test életfontosságú területeire hatnak,
nem okoznak maradandó sérüléseket (pl. a fejbõr vagy haj védelmét szolgáló 
könnyû fejvédõk, kesztyûk, könnyû cipõk);

f) napsugárzás (pl. napszemüveg).
A 22. kkategóriába ttartoznak azok a védõeszközök, amelyek nem tartoznak az 1., illetve a
3. kategóriába.
A 33. kkategóriába ttartoznak azok a komplex tervezésû védõeszközök, amelyek a halálos
kimenetelû balesetek, a súlyos, visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozó hatások
ellen védenek, és amelynél a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó a közvetlen hatá-
sokat nem tudja kellõ idõben felismerni.
A 33. kkategóriába kkizárólag aaz aalábbi vvédõeszközök ssorolhatók:

a) a szûrõtípusú légzésvédõeszközök, amelyek a szilárd anyagok, illetve folyékony
aeroszolok, vagy ingerlõ, veszélyes, mérgezõ, illetve radiotoxikus hatású gázok 
ellen védenek;

b) a légkörtõl teljes mértékben elszigetelõ légzésvédõeszközök, beleértve a búvárké-
szülékeket is;

c) azok a védõeszközök, amelyek kémiai hatások, illetve ionizáló sugárzások ellen
korlátozott idejû védelmet biztosítanak;

d) azok a védõeszközök, amelyek hõ hatásának kitett környezetben használhatók,
ahol a környezeti levegõ értéke eléri vagy meghaladja a 100 °C-ot, vagy ezzel azo-
nos hatást keltõ klímaviszonyok vannak jelen, függetlenül attól, hogy infravörös 
sugárzás, láng vagy nagyobb méretû olvadt anyagok fröccsenésének veszélye
fennáll-e vagy nem;

e) a hideg környezeti hatás ellen védõeszközök, ha a környezeti hõmérséklet -50 °C
alatt van, vagy ezzel azonos hatást keltõ klímaviszonyok vannak;

f) azok a védõeszközök, amelyek a magasból történõ leesés, zuhanás ellen védenek;
g) mindazok a védõeszközök, amelyek a villamosság által okozható kockázati ténye-

zõk ellen védelmet biztosítanak, a feszültség alatt álló berendezéseken vagy 
feszültség közelében végzett tevékenységnél, illetve a nagyfeszültség alatt lévõ 
berendezésektõl való elszigetelést szolgálják.

17.7. AAz eegyéni vvédõeszközök mmegfelelõsége
Minden egyéni védõeszköznek rendelkeznie kell a gyártó EU-megfelelõségi nyilatkozatá-
val és a védõeszközön el kell helyezni a CE-jelölést.
A III. kkategóriába ttartozó eegyéni vvédõeszköznek át kell esnie EU-típusvizsgálaton és a 
folyamatos megfelelõséget belsõ gyártásellenõrzésen alapuló típusmegfelelõség ellenõr-
zésnek kell követnie.
A IIII. kkategóriába ttartozó eegyéni vvédõeszköznek szintén át kell esnie EU-típusvizsgála-
ton, és a folyamatos megfelelõséget ezen felül egy bejelentett szervezetnek rendszere-
sen ellenõriznie kell.
17.8. AAz EEU-mmegfelelõségi nnyilatkozat (korábban EK-megfelelõségi nyilatkozat)
Az EU-megfelelõségi nyilatkozat megállapítja, hogy a Rendeletben meghatározott alap-
vetõ egészségvédelmi és biztonsági követelmények teljesültek.
Az EU-megfelelõségi nyilatkozat elkészítésével a gyártó teljes körû felelõsséget vállal azért,
hogy az adott egyéni védõeszköz megfelel a Rendeletben foglalt követelményeknek.
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Minden egyéni védõeszköz mellé a gyártónak kötelezõen el kell helyeznie az 
EU-megfelelõségi nyilatkozat másolatát.
Az EEK-jjelölésnek ttartalmaznia kkell

- az EK típustanúsítványt kiadó tanúsító szerv, illetõleg a védõeszköz, mint végtermék
ellenõrzésében részt vevõ  ellenõrzõ szerv azonosítószámát, pl.: 0154

- a "CE" betûket,
- az információkat, 
- a védelmi képességre utaló piktogramokat a honosított harmonizáló szabványok 

utalása szerint.
EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal mind a II., mind a III. kategóriába tartozó egyéni védõ-
eszköznek rendelkeznie kell.

17.9. CCE jjelölés AA CCE ((Conformité EEuropéenne == eeurópai mmegfelelõség) jelölés tulajdon-
képpen egy jelzés a hatóságok felé. A logó azt tanúsítja, hogy az így megjelölt termék
megfelel a rá vonatkozó követelményeknek, elõírásoknak. CE jelölés nélkül a különbözõ
irányelvekben szereplõ termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unió területén.
A jelölés nem a fogyasztók tájékoztatását szolgálja, és nem garantál minõségi jellemzõ-
ket. A jelölés célja, hogy a közigazgatási szervek számára lehetõvé tegye annak biztosí-
tását, hogy a forgalomba hozott termékek megfelelnek az irányelvek rendelkezései által
támasztott követelményeknek, különös tekintettel a felhasználók és vásárlók egészségére
és biztonságára.

17.10. MMegfelelõségértékelési vvizsgálatok
Az egyéni védõeszközöket kivétel nélkül - a forgalomba hozatal elõtt - az egyéni védõ-
eszköz kategóriájától függõ megfelelõségértékelési eljárás alá kell vonni, melyeknek az
elvégzése vagy elvégeztetése a gyártó kötelessége.

17.11. FFejvédõ eeszközök
1.kategória
Fejbõr védelmére tervezett fejvédõk felületi sérülést okozó mechanikai veszélyek ellen,
fejvédõk nem szélsõséges vagy kivételes idõjárási, légköri körülmények ellen, a fejbõr
vagy haj védelmét szolgáló könnyû fejvédõk (gyenge ütések és rezgések ellen, amelyek
nem a test életfontosságú területeire hatnak, nem okoznak maradandó sérüléseket),
2.kategória
Minden védõsisak, a sportsisakot is beleértve
3.kategória
Hõ hhatásának kkitett kkörnyezetben hhasználható ffejvédõk, ahol a környezeti levegõ értéke eléri,
vagy meghaladja a 1000 C-ot, vagy ezzel azonos hatást keltõ klímaviszonyok vannak jelen.
A vvillamosság ááltal ookozható kkockázati ttényezõk eellen vvédelmet bbiztosító vvédõsisakok, ame-
lyek a feszültség alatt álló berendezéseken vagy feszültség közelében végzett tevékenység-
nél, illetõleg a nagyfeszültség alatt lévõ berendezésektõl való elszigetelést szolgálják.
Megjegyzés: Veszélyes feszültségnek számít az 50 V (váltakozó áram), illetve 75 V

(egyenáram), és az ezt meghaladó értékek.
Megjelölések aa ssisakon MMSZ EEN 3397 
Minden sisakot el kell látni sajtolt vagy rábélyegzett megjelöléssel, amely legalább a kö-
vetkezõket tartalmazza: a Szabvány számát, a gyártó nevét vagy azonosító jelét, a gyár-
tás évét és negyedévét, a sisak típusát (ezt a gyártó határozza meg és a héjon és a he-
vederen is fel kell tüntetni), a méretet vagy a mérettartományt (centiméterekben és ezt is
fel kell tüntetni a héjon és a belsõ felszerelésen is).
További iinformációk llehetnek a gyártó neve és címe, a beállításra, illesztésre, használatra,
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tisztításra, fertõtlenítésre, karbantartásra, szervizre és tárolásra vonatkozó elõírások és
ajánlások (A tisztításhoz, karbantartáshoz vagy fertõtlenítéshez javasolt anyagok ne 
károsítsák a sisakot és annak viselõjét, ha azokat a gyártó elõírásainak megfelelõen 
alkalmazzák.), a megfelelõ tartozékok és pótalkatrészek leírása, azoknak a választható
követelményeknek a jellemzõi, amelyeket a sisak kielégít, továbbá útmutatást a sisak
használatának korlátozásáról a várható kockázatoknak megfelelõen, a sisak és alkatré-
szeinek elavulási idejére vagy idõtartamára vonatkozó lényeges információk (3-5 év), a
sisak szállítására alkalmas csomagolás típusára vonatkozó lényeges információk.

17.12. AArc éés sszemvédõ eeszközök
A hegesztési célra alkalmazható szûrõk skálaszáma a kódszámot nem, csak a fényfoko-
zat számot tartalmazza.

nincs kódszám = Hegesztési célra alkalmatlan szûrõ,
2-es kódszám = Ibolyántúli szûrõk, színazonosítás lehetséges
3-as kódszám = Ibolyántúli szûrõk, jó színazonosítás
4-es kódszám = Infravörös szûrõk
5-ös kódszám = Napfényszûrõk infravörös követelmény nélkül
6-os kódszám = Napfényszûrõk infravörös követelményei

Szemüveg kkategóriája
Ha a korrekciós szemüveg nem a napfény ellen, hanem egyéb veszélyek (pl. ütés, kilö-
vellõ szemcsés anyagok, stb.) ellen véd, úgy a szemüveget a veszély jellege és a védel-
mi szint szerinti  osztályba sorolt egyéni védõeszköznek kell tekinteni.

17.13. LLégzõszerveket vvédõ eeszközök ((3. kkategóriába ttartoznak)
Részecskeszûrõ félálarcok (MSZ EN 149:2002)
Három osztály van: FFP1, FFP2, FFP3
Részecskeszûrõ ffélálarcokon ttalálható jjelölések:
FFP1 4,5-szeres MAK értékig használható
FFP2 12-szeres MAK értékig használható
FFP3 50-szeres MAK értékig használható
D folyékony és szilárd alkotórészek elleni védelem jelölése
OV a szerves eredetû szagok elleni védelmet jelöli 
AV a savas gázok és gõzök elleni védelmet jelöli

17.14. AA hhallásvédõ eeszközökre kkét sszabvány vvonatkozik:
MSZ-EEN 3352-11 FFültokok
A fültokokon maradandóan meg kell jelölni a gyártó. nevét, vagy védjegyét, a modell megne-
vezését, a szabvány számát, különleges viselés esetén az erre utaló helyzet megjelölését.
MSZ-EEN 3352-22 FFüldugók
A füldugón való jelölés korlátozott, mivel azon információt elhelyezni nem lehet. A fenti je-
löléseket és információkat ezért a gyûjtõ csomagoláson kell elhelyezni. Jelelni kell, hogy
a füldugó egyszer, vagy többször használható.
MSZ-EEN 4458 HHallásvédõk kkiválasztása, kkarbantartása, aajánlások

17.15. VVédõruhák MMSZ EEN 3340:2004
A vvédõruházatokra aaz aalábbi sszabványok vvonatkoznak:
MSZ-EN 340 Védõruházat, általános elõírások.
MSZ-EN 367 Védõruházat, hõ és lángok elleni védelem.
MSZ-EN 470-1 Hegesztéshez és hasonló mûveletekhez hasz nált védõruházat.
MSZ-EN-531 Védõruházat. Hõ és láng elleni védelem
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MSZ-EN 14325 Védõruházat vegyszerek ellen
MSZ-EN 943 Védõöltözet folyékony és gáz alakú vegyszerek ellen, beleértve a folyékony
aerosol és szilárd részecskéket is.

17.16. KKézvédõ eeszközök
17.16.1. VVédõkesztyûk ááltalános kkövetelményei MMSZ EEN 4420:2003
Valamennyi védõkesztyûn fel kell tûntetni a gyártó, illetve megbízott képviselõje nevét,
védjegyét vagy egyéb azonosítóját, a kesztyû megnevezését (a kereskedelmi nevet vagy
kódot, amely a felhasználó számára egyértelmûvé teszi a termék világos azonosítását a
gyártó vagy megbízottja termékei között.), méretmegjelölést, ha szükséges, akkor az
avulási idõt (Ha a kesztyû védelmi képességét az öregedés jelentõsen befolyásolja, 
vagyis ha a kesztyû gyártását követõen és a használatba vétele elõtt egy éven belül a 
védelmi szint eggyel vagy többel csökken, akkor a kesztyûn és a csomagoláson ezt 
jelezni kell.), ha a kesztyû egy vagy több speciális európai szabvánnyal összhangban áll,
a piktogramok feleljenek meg a szabvány(ok)nak, és mindegyik piktogramot az a külön-
leges szabvány szám és a védelmi szint kísérje, amelyeknek az adott szabványban meg-
határozott módon rögzített sorrendben kell követniük egymást.
17.16.2. MMechanikai vveszélyek eelleni kkézvédõ eeszközök MMSZ EEN 3388:2003
Védelmi sszint - MMegjelölés
A mechanikai veszélyek elleni védõkesztyûk esetében a mechanikus tulajdonságokat
egy jelkép mutatja, amelyet négy számjegy követ: védelmi szintek
elsõ sszámjegy -      kopásállóság
második sszámjegy -      késvágással szembeni ellenállási szint
harmadik sszámjegy -      tovább szakítással 
negyedik sszámjegy -      átlyukasztással szembeni ellenállási szinteket jelöli.
A jelkép és teljesítményi szinteknek egymáshoz viszonyított elhelyezésének az EN 420-
nak meg kell felelnie.
17.16.3. FFeszültség aalatti mmunkákhoz hhasznált, ööt- éés kkevesebb uujjas, sszigetelõanyagú
kesztyûk elõírásai
(MSZ EN 60903:1999)
17.16.4. NNagyfeszültség eelleni vvédõkesztyû 5500 VV - 226 5500 VV
Teljesen szigetelt kesztyû, IEC 60060-1 szerinti mûszerrel tesztelve EN60903. Áttetszõ,
hogy a minõséget befolyásoló szennyezõdéseket könnyebb legyen észre venni. Anatómi-
ailag formált, hajlított ujjakkal, a kényelmesebb, kevésbé fárasztó viseletért. A legmaga-
sabb minõségû gumiból készítve.

Védelmi szint Mérõfeszültség Munkafeszültség
00 2 500 V max. 500 V
0 5 000 V max.1 000 V
1 10 000 V max. 7 500 V
2 20 000 V max. 17 000 V
3 30 000 V max. 26 500 V
4 40 000 V max. 36 000 V

A kesztyûk sav-, olaj- és ózonállók, továbbá nagy hidegben is alkalmazhatók

Villamosan sszigetelt kkesztyû A villamosan szigetelt kesztyûk anyaga rendszerint termé-
szetes gumi (kaucsuk). Ez az anyag bár hajlékony és kiválóan szigetel, de sajnos nem tar-
tós. A tartósságért rendszerint korommal keverik, amitõl fekete lesz (pl. autóabroncsok) és
jóval tartósabb, ám a koromtól (szén) vezetõképessé válik. Ezért ebben az alakban már
nem lesz alkalmas villamosan szigetelt kesztyûk elõállítására. Ezért a villamosan szigetelt
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kesztyûket érdemes rendszeresen felülvizsgáltatni, vagy sokszor célszerûbb inkább újra
cserélni. Mindig figyelje, hogy az éppen használt szigetelõ kesztyûk mikor járnak le, ugyan-
is ez az idõ általában fél-egy évnél nem szokott hosszabb lenni!

17.17. LLábvédõ eeszközök
A lábbelikkel szemben támasztott követelmények és a megjelölés
A lábbelik villamosan szigetelõ tulajdonságait az EU az EN50321 szabvánnyal méri és
tanúsítja. Ennek bevezetésével minden korábbi szabvány, beleértve a hazánkban hasz-
nált villanyszerelõ cipõ szabványt is (MSZ 14256/16:1989), érvényét vesztette. Az új, EU-s
szabvány mérési eljárásának lényege, hogy a lábbelit adott mélységig (majdnem egé-
szen) vízbe merítve, belsõjét 4mm átmérõjû acélgolyókkal feltöltve mér áramot, illetve
roncsolódást különféle feszültségeken és idõtartamok alatt. Ebbõl következõen ennek a
szabványnak olyan lábbelik, melyek felsõrésze a talppal nem alkot folyamatos és villamos
szempontból mindenütt zárt egységet, illetve melyek anyagán a víz, vízgõz (vezetõképes
anyagok) átjuthat, nem tehetnek eleget (cipõfûzõ, varrások, illesztések és az anyag 
áteresztése miatt) A fentiek szerint gyakorlatilag csak bizonyos, ellenõrzött gumi (és mû-
anyag) csizmák alkalmasak ezen szabványok kielégítésére. Az EN50321 teszt ugyan-
akkor 10 000 V (váltó) mérõfeszültségnél magasabbat nem használ (3 perc, 10 000V
nem okozhat sérülést, és 1 perc 5000V maximális szivárgási árama 5mA alatt kell, hogy
maradjon - utóbbira tesztelik darabonként). Tehát magasabb feszültségek elviselésére
EU-s szabvány nincs, magasabb tûrõképesség igazolását a gyártók egyénileg adják ki.

Követelmények                                  Megjelölés                   Szabvány száma MSZ EN 
345, 347, 345-2, 346-2, 347-2, 346,

- behatolási ellenállás P
- vezetõképes lábbel C 
- antisztatikus lábbeli A
- meleggel szembeni szigetelés HI
- hideggel szembeni szigetelés CI
- sarok energiafelvételel E
- vízáteresztés és vízfelvétel WRU
- kontakt hõvel szembeni ellenállás HRO
- olajállóság fûtõolajjal szemben     ORO
- vízállóság                                       WR
- lábközép védelem                   M
- vágással szembeni ellenállás        CR
- tûzoltási veszélyek elleni védelem F, FFP,
- (lábbeli tûzoltók részére) FA. FFPA 
A villamos szigetelt lábbeli sajnos régóta problematikus kérdés. Ugyanis az EU szabvány
rendszere szerint (EN szabványok) nincsen igazán használható szabványa az olyan igé-
nyekre, amikor a lábbeli talp felõli szigetelése elegendõ lenne a feladat szempontjából.
(pl. ilyen egy zárt, száraz helyen történõ villanyszerelés). Ugyanakkor az EU-nak van
szabványa azon esetekre, amikor a lábbeli (csizma) teljes felszínén kell, hogy villamosan
szigetelt legyen. Ilyen eset lehet amikor olyan sáros terepen kell dolgozni, ahol elõfordul-
hat, hogy a dolgozó és a talaj között villamos feszültség jöjjön létre.

17.18. VVillamosan sszigetelt mmentõkampó
Az villamossági biztonsági eszközök fontos része. Amennyiben egy áramütés sérültje feszült-
ség alatti területen fekszik, tilos szabad kézzel mentésbe kezdeni!(Több eset is ismert, ami-
kor az áldozat ugyan életben maradt, ellenben a mentésre sietõ személy életét vesztette.)
Az ilyen eseteknél sokszor nincsen elég idõ vagy lehetõség az áramtalanításra.
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Ilyenkor tehet nagy szívességet a mentõkampó, mely védi a mentõ személy életét, 
miközben értékes idõt nyer az áldozat szempontjából.
Két méret:
25mm  x 1000mm, 1 kg: 1kV feszültségig
35mm  x 1650mm, 2kg: 60kV feszültségig
A mentõkampók a védelmi felszerelés alapvetõ részét képezik, és könnyen elérhetõnek kell
lenniük, minden kapcsolóteremben és minden egyéb áramütés veszélyének kitett területen.
A kampó állomás kiváló tároló területet jelent a mentõkampó számára, amit feltûnõ helyre
kell elhelyezni az áramütést szenvedettek félrehúzása céljából.

17.19. LLeesés eelleni vvédõeszközök mmegjelölése MMSZ EEN 3365
A rendszer minden szétszerelhetõ részegységén jól olvashatóan és tartósan meg kell 
adni a következõ adatokat: két számjeggyel a gyártás évét (pl. 18, ha az 2018), a gyártó
vagy a szállító nevét, védjegyét, vagy bármilyen más típusú azonosítót, a részegységek
gyártási sorozat- vagy sorszámát.
Olyan eljárással kell feltüntetni, amely nincs káros hatással az anyagra, az azonosító 
jelben a karakterek olvashatók és felismerhetõk legyenek.
A védõeszközök típusai:

- Visszahúzható típusú lezuhanásgátlók (MSZ EN 360:2003), 
- Vezérelt típusú lezuhanás gátlók,
- Merev rögzített vezetéken alkalmazott vezérelt típusú lezuhanás gátlók, 
- Hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott vezérelt típusú lezuhanás gátlók,
- Energiaelnyelõ (MSZ EN 355:2003),
- Csatlakozó (MSZ EN 362:1994),
- Mászógép (MSZ EN 567:1993),
- Teljes testhevederzet (MSZ EN 361:2003).

18. VVillámvédelem

A villámcsapás: olyan nagy feszültségû villamos kisülés, amely igen nagy elektrosztati-
kus töltések kiegyenlítõdése során jön létre.
Keletkezése:
Napsugárzás hatására, a víz párologni kezd, gáz halmazállapotban kerül a levegõbe, ami
növeli a levegõ relatív nedvesség tartamát, elindul a felhõ képzõdés, a felhõkben a pára-
szemcsék folyamatos egymáshoz dörzsölõdése, halmazállapot változása (fagyás) miatt,
a pozitív és negatív töltések szét vállnak, villamos töltés halmozódik fel. Ha a villamos tér-
erõsség értéke a tér bármely pontjában meghaladja a levegõ villamos szilárdságának az
értékét, ott koronakisülés indul meg, amely helyileg ionizálja és vezetõvé teszi a levegõt.
A koronakisülés következtében létrejött ionok egy nyúlvány szerû csatornát hoznak létre,
a csatornán indul el az elõkisülés, ezzel egyidõben a   elhelyezkedõ ellentétespolaritá-
sokon ellenkisülés indul, amikor ezek annyira megközelítik egymást akkor átüt és ezen a
vezetõ csatornán indul el a fõkisülés a villám.
A nagy fényenergia sugárzást, valamint a gázok hirtelen hõtágulását hanghatás, hang-
robbanás, mennydörgés követ.
Megfigyelések szerint a földre csapó villámok nagyobb része 2/3 negatív és ezek - az
esetek 90 %-ában - a kiálló tárgyakba torony, kémény, magas fa, kiálló tárgy közelében,
sík terepbe csapnak be.
A vvillám kkárosító hhatásai: 
Igen nnagy eenergia, rövid idõ alatt 20 -30.000 K hõmérsékletû plazma, nagy energiájú 
villamos ív, gyújtóhatás, a fém tárgyakat megolvasztja.
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A villamos berendezésekben túlfeszültség keletkezik a levezetés során, a villamos beren-
dezések szigeteléseit átüti, átível.
Romboló hhatás: a villámáram állal elõidézett nagy nyomás vagy a nedvesség elpárolgá-
sa miatt fellépõ gõzfejlõdés következtében jön létre.
Dinamikus hhatás: a villamosan jól vezetõ testekben folyó villámáram impulzusszerû elekt-
romágneses erejének mechanikai hatása.
Gyújtó hhatás: tüzet okoz, az éghetõ anyagokat közvetlenül, a nem éghetõ anyagokat 
pedig hõsugárzás útján közvetve károsítja.
Olvasztó hhatás: a fémeket a becsapódási pontban vagy abban a vezetõben, amelyen 
átfolyik, megolvasztja.
A vvillámhárító ffeladata aa vvillám kkáros hhatásaitól vvaló vvédelem. 
Az eember vvillámcsapás eelleni vvédelme:

- ha sík területen van az ember, az esernyõ, mint földbõl kiemelkedõ csúcs a nega-
tív polaritású villámra szívóhatást gyakorol - le kell feküdni, leülni a földre, ha cso-
portosan vagyunk célszerû kissé szétszóródni és úgy lefeküdni, leülni.

- a közvetlen fa alá húzódó ember közvetett villámcsapásnak van kitéve, a fatörzs
nagy ellenállása miatt a villámáram nagy feszültséget hoz létre - fa alá ne húzód-
junk a fától 5-10 m távolságban célszerû leülni lefeküdni. Sûrû erdõben, ha a kör-
nyezetünkben nincsen magas fa nagyobb a biztonság.

- nyitott gépkocsi platóján nem szabad tartózkodni és a gépkocsi alá nem szabad
feküdni, az autótól 5-10 m távolságban kell leülni, lefeküdni. Zárt fémvázas gépko-
csiban nyugodttan lehet tartózkodni.

- nem célszerû zivatar idején sátorban tartózkodni, fõleg ha nyílt terepen áll, rudaza-
ta felfogó rendszerként viselkedik, sátortól 5-10m kell leülni, lefeküdni, valamint
nem célszerû a sátrat fa mellé építeni a másodlagos villámcsapás veszélye miatt.
Viszont a fától 5-10 m-re érdemes, mert a fa villámhárítóként mûködik.

A villámvédelem célja, hogy a villámcsapás a védendõ tárgy helyett a villámhárító beren-
dezést érje, a villám árama számára kisebb ellenállású utat biztosítson a föld felé.
A villámhárító megvédi az épületet, de az épületben lévõ, a villámhárító szerkezeti része-
it megközelítõ fémtárgyakra átüthet, ami tüzet, és az erõs és gyenge áramú berendezé-
seket káros túlfeszültségét idézhet elõ.

19. AA fforgó- vvágó, vvillamos kkéziszerszámok vveszélyforrásai

Az ééles fforgó- vvágó kkézieszközök nnagy ssebességgel mmozognak éés vvillamos eenergiával
mûködnek. Mindkét jellemzõ kiemelt veszélyforrást rejt magában.
A villamos eenergia használatával összefüggõ balesetekkel szembeni védekezés az egy-
szerûbb, mert ezt jelentõs részben a gépkonstrukció is támogatja. A gyártók igyekeznek
maximális biztonságú védelmi megoldásokat beépíteni a készülékekbe, amelyre termé-
szetesen elõírások jelentenek kötelezettséget.

19.1. AA mmechanikai ookokra vvisszavezethetõ ssérülések elleni védekezés elsõsorban a
felhasználóra van bízva, mivel a gép egyes forgó részeit (pl. fúrógép tokmánya), illetve a
vágószerszámot a munkavégzésre való képesség megõrzése érdekében nem lehet 
teljesen beburkolni.

19.2. AAz ááramütés eelleni vvédelem mmegvalósítására sszámos mmegoldás iismert. 
19.2.1. AA „„kettõs sszigetelés" vvédelem
A szerszámoknál az ún. „kettõs szigetelés" védelmi módot alkalmazzák. A kettõs szige-
telés elõnye, hogy teljesen független annak a villamos hálózatnak az állapotától, amely-
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rõl mûködik, mert a védelmet önmagában hordozza. Konstrukciós szempontból ezt meg-
felelõ minõségû, anyagú, méretû, kétszeresen aalkalmazott sszigetelõanyagok beépítésé-
vel érik el. (Innen származik az elnevezés is.) Az ilyen szerszámok külsõ burkolata - 
ritka kivételtõl eltekintve - teljes mértékben mûanyag. Ennek bármilyen mértékû sérülése
- törés, repedés, valamint természetesen az erõszakos, szándékos beavatkozás - a 
védelmi rendszer megszûnését jelenti. A ssérült sszerszámgép hhasználata ttilos, a munkát
csak a szakszervizben való ellenõrzést követõen szabad folytatni.
19.2.2. HHálózati ccsatlakozó vvezeték
Külsõ - és legkönnyebben sérülõ - védelmi eszköz a megfelelõ hálózati ccsatlakozóveze-
ték is. Ennek fokozottabb védelme kifejezett követelmény a gyártók felé. Egyre terjed a
poli-kkloroprén sszigetelésû vvezetékek alkalmazása. Errõl a vezetéken feltüntetett nemzet-
közi jelölések adnak információt. Ha pl. H07RN-F jelölést látunk a vezetéken, akkor ott a
számjelölés a legnagyobb villamos feszültségértéket jelöli, amire a vezeték használható
és ami egyúttal a vezeték mechanikai szilárdságának a jellemzõje is (minél nagyobb ez
a szám, mechanikailag is annál ellenállóbb a vezeték). Az "R" jelölés a különösen jó 
minõségû, mechanikai és szennyezõ hatásoknak is (pl. olaj) jól ellenálló polikloroprén 
szigetelõanyagot jelenti.
19.2.3. AA ccsatlakozódugó
Fontos része a vezetéknek és a kettõs szigetelésû védelmi rendszernek a csatlakozó-
dugó. Amennyiben a csatlakozódugó aa vvezetékkel „„egybeöntött", azzal egy egységet ké-
pez, így nem szerelhetõ. Sérülése esetén a komplett vvezeték ccseréje szükséges. A csat-
lakozódugó ilyen kialakításának komoly biztonságtechnikai okai vannak. Amennyiben a
dugó sérülése esetén azt egyszerûen levágják és külön egyedi csatlakozódugót szerel-
nek fel rá, akkor bekötési hibák fordulhatnak elõ. A dugóban három csatlakozókapocs
van, a szerszámnak viszont csak kéterû a vezetéke. Az így csatlakoztatott szerszám
használatakor viszont saját villamos táphálózatunk állapotát változtattuk meg, más, arról
mûködtetett készülékeket hozva veszélyhelyzetbe. További probléma - és veszélyhelyzet
- még, hogy az így utólag felszerelt dugó mechanikailag nem elegendõ szilárdságú, 
(könnyen törik) és idegen tárgyak (víz, szennyezõdés) behatolása elleni védettsége sem
kielégítõ.
Fontos szem elõtt tartani, hogy az villamos kéziszerszámok a nedvesség bbehatolása
ellen ááltalában nnem vvédettek. Ilyen szempontból a megfelelõ használat, ezzel a veszély
elkerülése kizárólag a felhasználóra van bízva. Esõben, nedves helyiségben ezért 
villamos kéziszerszám nem használható. Az esetlegesen beázott, benedvesedett eszköz
csak a teljes kiszáradás után mûködtethetõ.

19.3. AA sszerszámok sszabadtéri hhasználata
Mivel a szerszámok sszabadtéri hhasználata sok esetben elkerülhetetlen, további kiegészítõ
mûszaki beruházással tovább növelhetõ a biztonság. Tanácsos ugyanis ilyen esetben a
szerszámokat olyan villamos hálózatról táplálni, melybe ún. áramvédõ-kkapcsolót építettek
be. Ez igen hatásos védõeszköz, mely nemcsak a gép, hanem az ilyen esetekben gyakran
használt és sérülésveszélyes hosszabbítók meghibásodásánál is védelmet nyújt.

19.4. AAz aakkumulátortechnika
Az akkumulátortechnika gyors fejlõdése a hálózatról mûködõ kéziszerszámokéhoz
hasonló teljesítményû akkumulátoros szerszámok megjelenését és széleskörû elter-
jedését tette lehetõvé. Ezeknek a vezeték nélküli gépeknek ebbõl fakadó nyilvánvaló
elõnyük mellett balesetvédelmi szempontból még további pozitívumuk, hogy használatuk
során áramütéssel nem kell számolni, az akkumulátorok ugyanis törpefeszültségûek.
Felmerülnek azonban más, éppen az akkumulátorokkal kapcsolatos veszélyek.
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Az akkumulátorok csatlakozó érintkezõi ugyan némileg rejtett elhelyezkedésûek, de
figyelmetlen (pl. fémdarabok, szerszámok közötti) tárolásnál a bekövetkezhetõ rövidzár-
lat a teljesen feltöltött akkumulátornál erõteljes szikrázást, illetve az akkumulátor
túlmelegedését idézheti elõ, ami tûzveszélyt jelent.

19.5. AA vvonatkozó mmunkavédelmi sszabályok
A forgó-mozgó géprészek, szerszámok jelentette veszélyforrások a következõ munkavé-
delmi sszabályok betartásával elkerülhetõk.
1. Munka kközben nne vviseljen bbõ rruhát, ffedetlen hhosszú hhajat, éékszert. Ezeket könnyen

bekaphatják a forgó-mozgó géprészek. Ajánlott megfelelõ gumitalpú ccipõ viselése. A
munkakörnyezetet tartsa rendben, alakítson ki stabil, kkényelmes mmunkaállást.
(A gépek esetenkénti beszorulása, vagy éppen ellenkezõleg kivágódása miatti egyen-
súlyvesztés súlyos sérüléseket okozhat.) 

2. Kerülje eel aa ggép vvéletlen bbekapcsolását. A gépet hordozva, vagy amikor a csatlakozó
dugót az aljzatba dugja, ne tartsa ujját a kapcsolón. (Egyre több gépen e veszély 
kiküszöbölésére a kapcsoló olyan kivitelû, hogy a bekapcsolási mûveletet elõbb egy
szándékos reteszoldással kell kezdeni.)

3. A forgó-mozgó részek amennyire lehetséges burkolva vannak, de a technológia 
természetesen megköveteli, hogy a vágó élek szabadon legyenek. A sszerszám kki- éés
beszerelése ccsak kkihúzott ccsatlakozódugó mmellett ttörténhet.

4. A vvillamos kkéziszerszámok hhasználata ssorán mmegfelelõ mmunkaruha, eegyes eesetekben
védõfelszerelés hhasználata kkötelezõ.

19.6. AA ffúrógép
A kéziszerszámok használata során sokféle és fajtától függõen speciális, jellemzõ veszéllyel
kell számolni. Legismertebb és legtöbbet használt kézi szerszámgép a fúrógép, amely talán
éppen emiatt, de konstrukciójából adódóan is a kevésbé veszélyes gépek közé tartozik.
Tipikus, a gyakorlatlan felhasználóra jellemzõ kezelési hiba, ha bent felejti a tokmány-
kulcsot a tokmányban. Az így bekapcsolt gép nagy erõvel kidobja a kulcsot.
Különösen nagyobb átmérõjû furatok készítésénél a megszoruló fúró kicsavarhatja 
kezünkbõl a gépet, ami pl. állványzaton, létrán végzett munkánál egyensúlyvesztéssel
járhat. Nagy teljesítményû gépeknél ezért gyakran alkalmazzák a biztonsági ttengelykap-
csolót, mely egy elõre beállított, már veszélyes mértékû nyomaték elérésekor önmûködõ-
en megszakítja a motor és a fúró közötti hajtáskapcsolatot.
A fúrógépekkel gyakran végzett munka a csavarozás. Ez esetben a nem megfelelõ 
méretû csavarhúzófej választása okozhat balesetet, amikor - a nem elég sima fordulat-
szám felfutás miatt - a csavarfej hornyából kiugorva megsérti a csavart tartó kezet. Az elõ-
vigyázatosságon kívül a csavarhúzógép, mint célszerszám alkalmazása jobb megoldás.

19.7 AA ccsiszológépek
A csiszológépek közül a vibrációs éés aa sszalagos ccsiszolók nem különösebben veszélyes gé-
pek. Komolyabb veszélyt jelent a szögcsiszoló, mellyel viszont nagy elõvigyázatossággal kell
dolgozni. A különösen nagy sebességgel forgó és csak részben burkolt tárcsa, a munka köz-
ben keletkezõ és szintén nagy sebességgel kiáramló forró forgács, szikra súlyos sérüléseket
okozhat. A vágótárcsával kapcsolatban legfontosabb annak helyes megválasztása: nem sza-
bad a gépre az engedélyezettnél (adattáblán feltüntetettnél) nagyobb átmérõjû és kisebb for-
dulatszámra tervezett tárcsát felszerelni, mert az szétrobbanhat. Gyakran a legnagyobb meg-
engedett kerületi sebességet is megadják m/sec mértékegységben a gépen vagy a korongon.
Minden felszerelt új tárcsát ajánlatos használatbavétel elõtt terhelés nélkül egy kb. 1/2
perces bejárató „pörgetõ" próbának alávetni.
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Soha nem szabad elhagyni a védõburkolat felszerelését, ami a legkedvezõbb helyzetû
munkavégzés céljából különbözõ helyzetekben rögzíthetõ. Különösen a nagy teljesítmé-
nyû, ún. kétkezes sarokcsiszolóknál fontos a stabil, biztonságos munkaállás, mert a tár-
csa esetenként megszorul, vagy nem megfelelõ szögben tartása esetén a gép igen erõ-
sen „visszavág".

20. AAnyagmozgatás éés ttárolás bbiztonságtechnikája

20.1. AAz aanyagmozgatás lehet rakodás, szállítás és tárolás.
A rrakodás az áruk helykoordinátáinak megváltoztatása a szállítás vagy a tárolás megin-
dítása céljából.
A sszállítás az áruk helykoordinátáinak megváltoztatása a felhasználás vagy a tárolás
megkezdése céljából.
A ttárolás eesetében a helykoordináták nem változnak 
Az anyagmozgatás lehet még kézi és gépi.
A kkézi aanyagmozgatás nem más, mint nyersanyagok, félkész- és késztermékek helyvál-
toztatása emberi izomerõvel. A gépi aanyagmozgatás a nyersanyagok, félkész- és kész-
termékek helyváltoztatása anyagmozgató gépekkel.
20.1.1. AA kkézi aanyagmozgatás ááltalános bbiztonsági eelõírása:
Segédeszköz nélkül - kézben, vállon vagy háton a súlynormák betartása mellett - csak
olyan mennyiségû anyagot szabad szállítani, amennyi kellõ stabilitással, biztonságosan
megtartható, a dolgozó sem önmagát, sem környezetét nem veszélyezteti. A kézi anyag-
mozgatási tevékenység mûveletei: a teher megfogása, emelés, szállítás, letevés.
20.1.1.1. AA kkézi aanyagmozgatás llegfontosabb sszabályai:

1. A nagy tömegû terheket csak egyenes háttal, hajtott térddel, lassú egyenletes fel-
emelkedéssel szabad megemelni,

2. Nagy tömegû terhek megemelése elõtt biztos alátámasztási helyzetbe kell a lába-
kat elhelyezni.

3. A terhet mindig biztonságosan, vagyis egész tenyérrel megmarkolva kell megfogni.
4. Ügyelni kell arra, hogy a teher tömegközéppontja a lehetõ legközelebb legyen a testhez.
5. Nagytömegû, terjedelmes terheket nem a test elõtt, hanem a vállon vagy a háton

kell szállítani.
6. A teher egyenletes elosztása kisebb terheléseket eredményez.
7. Hosszú tárgyakat vállon, vagy háton szállításánál a tárgy elsõ vége legalább két

méterrel a padozat felett legyen és a szállított tárgy ne érjen szigeteletlen villamos
vezetékekhez.

8. A teher letevése elõtt mindig meg kell gyõzõdni, hogy az adott helyre biztonságo-
san letehetõ, billenés, borulás, leesés nélkül.

9. Ujjsérülések megelõzése céljából a lerakási helyre célszerû alátéteket helyezni.
20.1.1.2. AA kkézi aanyagmozgatás bbaleseti vveszélyei
Teher leesése/leejtése, kéz- lábsérülések, ütközések álló, vagy mozgó tárgyakkal, érint-
kezés veszélyes géprészekkel, foglalkozási megbetegedés (túlterhelés).
20.1.1.3. AA kkézi aanyagmozgatás eegészségi áártalmai
Túl megerõltetõ, csak a törzs fordításával végezhetõ, a teher hirtelen elmozdulhat, a  test la-
bilis helyzetében következik be és nem kerülhetõ el, hogy elõrehajolt helyzetben kell emelni.
20.1.1.4. EEgyéni vvédõeszközök

- Védõsisak fej védelmére,
- Vállvédõ, csuklószorító, tenyérvédõ, védõkesztyû a felsõ végtag, kéz védelmére,
- Orrmerevítõs védõlábbeli a láb védelmére, 
- Védõruha a test védelmére, Idõjárás hatásai elleni védelem, hideg, esõ
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20.1.1.5. AA kkézi aanyagmozgatás ssegédeszközei: kézi horog, tapadókorong, speciális
megfogó szerkezet pl. sínfogó, görgõs emelõrúd, görgõ, emelõrúd, korcsolya, kenderkö-
tél, mûanyagkötél, létra, (támasztó, kétágú, stb.)
20.1.1.6. KKézi eemelõeszközök
Kézi anyagmozgató eszközök olyan kézi mûködtetésû egyszerû szerszámok, készülé-
kek, eszközök, amelyek megkönnyítik az anyagmozgatási tevékenységet, fokozzák a
munka termelékenységét. A legtöbb ilyen eszköz hozzájárul az anyagmozgatás biztonsá-
gának növeléséhez is.
20.1.1.7. KKézi sszállítóeszközök
Talicska, kétkerekû talicska, kézi targonca, zsáktargonca, speciális targonca (hordószál-
lító, gázpalack szállító, ballonszállító, billenõ edényes, lépcsõn járó targonca), kézikocsik,
kézi emelõeszközök (fogas-rudas emelõ, csavarorsós emelõ, kötélcsigasor), kézi hajtá-
sú csörlõ, molnárkocsik (palackokhoz, dobozokhoz, lépcsõzõ).
20.1.1.8. AAz eemberi ttest tterhelhetõsége
Kézi anyagmozgatás normái:

- Fiúk 14 éves korig, leányok 16 éves korig nem végezhetnek anyagmozgatást.
- Fiúk 14 - 16 éves korig. leányok 16 - 18 éves korig 15 kg, sík talajon (munkaidejük 50 %-ig).
- (2 % emelkedõn 5 kg), ketten 30 kg.
- Fiúk 16 - 18 éves korig, nõk 18 és felett 20 kg, sík talajon 60 m távolságra, ketten 40 kg 
- Férfiak 18 év felett 50 kg, sík talajon 90 m távolságra, 10 %-os emelkedés mellet 30 m

20.1.2. GGépi aanyagmozgatás
20.1.2.1. AAnyagmozgatógépek, sszállítógépek
Pályához kötött (pl. szállítószalag, serleges felvonó, szállítócsiga, rázóvályú, konvejor,
csille, vagon), pályához nem kötött (pl., teherautó, kamion, mezõgazdasági pótkocsi),
rakodógépek, targonca, homlok és forgógémes rakodó, daru, konvejor szállítószalag,
szállítócsiga.
20.1.2.2. TTargoncák oosztályozása 
- A hajtás erõforrása szerint lehet gépi/kézi mûködtetés, villamos motoros (akkumulátoros),

robbanómotoros, kombinált mûködtetés (az emelés hidraulikus, a vízszintes mozgás kézi),
- A vezérlés és kormányzás módja szerint gyalogkíséretû, vezetõállásos, vezetõüléses,

vezetõ nélküli, 
- A rendeltetés szerint lehet szállító, vontató, emelõtargonca, 
- Kézi mûködtetésû emelõ targoncák, a "béka" 
Baleseti vveszélyforrások
A vezetéssel (az indítással, leállítással, az anyagfelvétellel és leadással, továbbítással),
az energiaellátással összefüggõ és egyéb veszélyforrások 
A gépi hajtású targoncák jellemzõ baleseti okai mûszaki (tárgyi) és személyi tényezõkre
vezethetõk vissza.
A villástargonca stabilitása függ a rakomány méretétõl, a súlyától, az alakjától és a hely-
zetétõl, a rakodási magasságtól, az elõre - és hátra dõlés mértékétõl, az abroncsnyomás-
tól, a dinamikus erõktõl, amelyek gyorsításkor, fékezéskor, vagy a targonca fordulásakor
keletkeznek és a talaj dõlése és állapotától, melyen a targonca dolgozik.
20.1.2.3. EEmelõgépek
A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet tartalmazza az Emelõgép Biztonsági Szabályzatot.
Az emelõgép az a szakaszos üzemû gépi vagy kézi meghajtású szerkezet vagy beren-
dezés, ami közvetlenül vagy segédeszközzel terhet emelni vagy süllyeszteni képes, azt
a kiindulási helyzetébõl az érkezési helyére továbbítja.
Emelõgépeket üüzemeltetõ sszemélyek:
Emelõgép kezelõ, emelõgép karbantartó, teherkötözõ, emelõgép ügyintézõ, emelõgép
irányító.
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Emelõgépet önállóan az a személy kezelhet, aki 18. életévét betöltötte vagy szakmunkás,
a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint elõzetes és idõszakos munkaköri
orvosi vizsgálat alapján alkalmas, rendelkezik az emelõgépekre elõírt képesítéssel és a
helyváltoztatásra is képes emelõgép esetében, ha azt maga vezeti az ahhoz szükséges
jogosítvánnyal.
A teher felfüggesztését, felerõsítését az emelõgép teherfelvevõ szerkezetére, illetõleg az
emelõgép kezelõ irányítását önállóan az a személy végezheti, aki 18. életévét betöltötte,
a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint elõzetes és idõszakos munkaköri
orvosi vizsgálat alapján alkalmas, és a munkájához szükséges szakmai és munkavédel-
mi ismereteket oktatás keretében, igazolható módon elsajátította. Az emelõgép kezelõjét,
a kötözõt és a karbantartót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni: a munkába állása
elõtt, legalább hat hónapos távollét után. Ismétlõdõ, illetõleg rendkívüli munkavédelmi 
oktatásban kell részesíteni: az emelõgép kezelõjét, a kötözõt és a karbantartót évente
legalább egy alkalommal, az emelõgép kezelõt, a más - általa korábban még nem kezelt
- emelõgép típus kezelése elõtt.
Az eemelõgép kkarbantartója kköteles:
Az emelõgép eredeti (dokumentáció szerinti) vagy azzal egyenértékû biztonsági állapo-
tát fenntartani. Vita esetén az egyenértékû biztonság megítélésére emelõgép szakértõ 
jogosult. A karbantartási tevékenységet megfelelõen dokumentálni kell, különösen az 
elvégzett munkákat, a munkák idõpontját, a felhasznált anyagokat, a munkát végzõ(k) 
nevét, az ellenõrzést végzõ(k) nevét.
Emelõgép vvizsgálatok:
Az üzembe helyezést megelõzõ vizsgálatok - munkavédelmi üzembe helyezés. Idõszakos vizs-
gálatok - legalább öt évenként A biztonsági felülvizsgálatokról jegyzõkönyvet kell készíteni! 
Az üüzemeltetésre vvonatkozó bbiztonsági eelõírások: 

- A gépi hajtású emelõgéphez naplót kell rendszeresíteni.
- Az emelõgépre felmenni vagy arról lejönni csak a gép, álló állapotában lehet.
- Emelõgéppel személyeket emelni csak erre a célra tervezett és tanúsított kiegészí-

tõ felszereléssel lehet.
- Az emelõgép tervezett állékonyságát pótlólagos ellensúllyal növelni tilos! 
- Ha a teher kötözésével (rakodásával) egynél több személyt bíznak meg, az egyiket

közülük meg kell bízni az emelõgép kezelõ irányításával.
- Ha a kezelõ a kezelõhelyrõl a teher mozgatását nem képes követni, akkor irányítót

kell biztosítani.
- Amennyiben megemelt terhen vagy alatta munkát kell végezni, csak akkor szabad, ha

a teher tartását biztonságos alátámasztás vagy egyéb szerkezeti megoldás biztosítja.
- Ha bárki olyan rendellenességet, veszélyes helyzetet észlel, amely az élet- vagy vagyon-

biztonságot veszélyezteti, akkor köteles a kezelõnek „Vigyázz! Azonnal állj! jelzést adni.
Emelõgépnapló 
Az emelõgép üzemeltetésérõl emelõgépnaplót kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell az
üzemben tartó nevét és címét, az emelõgép üzemeltetési helyét, az emelõgép fajtáját, 
típusát, gyártási számát, leltári számát, a teherbírását, az üzemi csoportszámát, az
üzembe helyezés idõpontját, a kezelõ(k) nevét, az emelõgép ügyintézõ nevét, telefonszá-
mát, a napló kiállításának keltét (év, hónap), a kiállító nevét, beosztását.
20.1.2.3.1. DDaruk
A daru olyan szakaszos mûködésû emelõgép, amely a teherfelvevõ eszközével rögzített
teher térbeli mozgatására alkalmas.
Darut öönállóan aaz aa sszemély kkezelhet, aaki
18. életévét betöltötte, vagy szakmunkás, kohászati daru esetén 22. életévét betöltötte, és a
feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint elõzetes és idõszakos munkaköri orvosi
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vizsgálat alapján alkalmas, és rendelkezik az elõírt képesítéssel. Az orvosi vizsgálaton elsõ-
sorban azt vizsgálják, hogy az illetõ alkalmas-e a magasban történõ munkavégzésre. A daru-
kezelõnek kiváló fizikai kondícióval kell rendelkeznie: jó látással, kéz- és szemkoordinációval.

20.2. AAnyagtárolás
20.2.1. AA rraktárak ttípusai. 
A raktárak lehetnek zárt raktárak (felülrõl fedett, oldalról zárt), fûtöttek (konzisztenciától
függõ anyagok - mûhely jelleg), temperáltak (fagyérzékeny anyagok), fûtetlenek, nyitott
színek (felülrõl fedett, oldalról nyitott), nyíltszín - nyílt rakterületen, különleges raktárak,
különleges tárolási körülményeknek (hatósági elõírásoknak)megfelelõ raktárak, más épü-
letektõl való távolság szerint minõsített raktár, szerkezetük - építészeti kialakításuk 
(pl. robbanó felület, részben föld alatti tárolás…) szerint minõsített raktár, tûz- és robba-
násveszélyes anyagokat is tárolható raktár.
20.2.2. RRaktárakkal sszemben ttámasztott kkövetelmények
Zárt rraktár esetén elvárás a szilárd oldalfal és aljzat, a megfelelõ világítás, a szárazság
és jó szellõztethetõség, 
Nyitott sszínek esetében elvárás a vagyonvédelemrõl gondoskodni (pl. drótfonat oldalfal),
a csapadék távoltartás, elvezetés (A csapadék árt, de a légnedvesség nem, vagy kevés-
bé) és a megfelelõ padozat (salak- illetve kavics, kiemelve a környezetébõl) 
Nyíltszín: Sík, rendezett, tömör felület
A ttárolás ttörténhet ömlesztve szabadban; garmadában (pl. prizma) vagy támfalas megtá-
masztással, tároló berendezésekben; hombárokban (pl. bunker, siló). (Ha az ömlesztett
anyagot zsákolják vagy tárolóedénybe (pl. konténer) rakják, akkor a továbbiakban már
darabáruként kezelhetõk.) Darabáruként depóniákban máglyákban, anyagok élére-, vagy
lapjára fektetve állványokon.
20.2.3. AA bbiztonságos aanyagtárolás ááltalános eelõírásai

- A biztonságos, balesetmentes anyagtárolás érdekében az egyes anyagokat a kije-
lölt, megfelelõ teherbírású helyen, rendezetten kell tárolni.

- Közvetlenül a talajra rakodásnál követelmény a síkfelületû, tömör talaj, amelynek 
teherbírását, ill. a teher egyenletes elosztását alátétekkel javítani lehet.

- A polcokon, állványokon, födémeken a legnagyobb megengedett terhelés feltünteté-
se, a túlterhelés megakadályozása fontos követelmény.

- A rakatokat leesés, szétcsúszás, billenés veszélyétõl óvni kell.
- A rakatok ezért csak megengedett magasságúak lehetnek és kötésben, vagy felfelé

keskenyedve kell felrakni.
- Kör keresztmetszetû tárgyakat (pl. hordók, palackok) nyergeivel, a rakat két szélén

ékekkel biztosítva helyezzük el.
- A rakat megbontását mindig felülrõl lefelé, biztonságos helyen állva végezzük, ügyel-

ve arra is, hogy közben mások testi épségét ne veszélyeztessük.
- A gyúlékony anyagokat felmelegedéstõl, szikrától védeni kell. Az olyan anyagokat,

amelyek egymásra káros hatást (pl. vegyi reakció) fejthetnek ki,
20.2.4. VVeszélyes aanyag ttárolás
- Biztonsági szekrény ( RB-s szekrény)
- Felfogó tálca (kármentõ)
- Ártalmatlanító tartály (semlegesítõ)

21. MMagasban vvégzett mmunkák
A mmagasban ttörténõ mmunkavégzést aa 110/2016. ((IV. 55.) NNGM rrendelet sszabályozza, mmely
a mmunkaeszközök éés hhasználatuk bbiztonsági éés eegészségügyi kkövetelményeinek mmini-
mális sszintjérõl sszól.
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Magasban lévõ ideiglenesen végzett munka az 1 méternél nagyobb szintkülönbségen
végzett, nem állandó jellegû, rövid ideig tartó munnka, ahol a biztonsági és ergonómiai
követelményeknek megfelelõ munkahelyi körülmények nem biztosítottak, ezért egyedi
kockázatmegelõzõ intézkedések megtétele szükséges.
Ennek elõírása, hogy a munkaeszközt úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a munka-
eszköz kiszolgálása a talajhoz képest 1 m-nél magasabb dobogóról, állványról vagy
emelvényrõl történik; a biztonsági és ergonómiai feltételeket kielégítõ munkahely 2 m 
felett helyezkedik el.

21.1. ÁÁltalános mmunkavédelmi kkövetelmények
A munkavállaló rendelkezésére olyan munkaeszközt kell bocsátani, amelyek megfelelnek
az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés követelményei megva-
lósításához és fenntartásához szükséges feltételeknek.
Elsõsorban kollektív mûszaki védelmet kell biztosítani. Ennek különösen a berendezés
megválasztásával, használatával, a használatra vonatkozó speciális képzéssel, megha-
tározott idõszakonkénti kiegészítõ vizsgálatával lehet eleget tenni.
Fontos azonban az elõrelátás is, így biztosítani kell veszély esetére a menekülés lehetõségét
is. Például az Mvt. 51§. (5) bekezdése elõírja, hogy a munkahelyre történõ feljutást biztosító
munkaeszközrõl a munkaszintre, az állványok járólapjára, járószintjére történõ átlépést.
A létrák fellépõi, illetve fokai munkaszintként csak akkor használhatók, ha más biztonsá-
gosabb munkaeszköz alkalmazása nem indokolt a kockázat alacsony szintje, a tervezett
használat rövid ideje miatt.
A magasban levõ munkahely megközelítéséhez, nem csak a létra alkalmazható, hanem
a kötéltechnika is, ám ez csak akkor használható, ha az elvégzett kockázatértékelés sze-
rint (Mvt. 54. §) a munka biztonságosan elvégezhetõ, és más, biztonságosabb munka-
eszköz használata nem indokolt.

21.2. AA mmagasban iideiglenesen vvégzett mmunka ffeltételei:
- csak nappali mûszakban végezhetõ, amikor minden jól látható,
- csak akkor kerülhet sor ilyen munkavégzésre, ha az idõjárási feltételek a munkavál-

laló egészségét és biztonságát nem veszélyeztetik és
- ha a kiegészítõ védelmet kialakították. (Ha a munkát befejezték vagy átmenetileg

abba-hagyták, a munkavállalók lezuhanását megakadályozó rendszert az eredeti 
állapotának megfelelõen kell visszaállítani.)

21.3. AA mmagasban vvaló mmunkával mmegbízott ddolgozó ffeladata:
- munkavégzésre alkalmas állapotban kell lennie,
- tisztában kell lennie azzal, hogy a magasban való munkavégzés, a fel- és lejutás,

helyváltoztatás veszélyes tevékenység,
- tudnia kell, hogy az egyes helyzetekben a számára biztosított leesés elleni egyéni

védõeszközök helyes használatával, kellõ körültekintéssel - a körülményeket figye-
lembe véve - mindent meg kell tennie a balesetek (pl. lezuhanás) elkerülésére.

Amennyiben a magasban munkát végzõ dolgozó e feltételek bármelyikének nem felel
meg, vagy e feltételek bármelyikét nem tartja be, a munkavezetõ jogosult és köteles a
munkavégzéstõl azonnali hatálytól eltiltani.

21.4. VVédõeszközök
Munkavégzésnél csak olyan egyéni védõeszköz használható, amelyet:

- EK típus tanúsítvánnyal rendelkezik életvédelmi eszközök esetén (pl. kötelek, test-
heveder, zuhanásgátló)
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- EK megfelelõségi nyilatkozattal rendelkezik a nem életvédelmi eszközök esetén (pl.
kesztyû, esõkabát, stb.)

A magasban végzett technológiához speciálisan alkalmazott egyéni védõeszközök
az alábbiak:

- ipari fejvédõ sisak (ívvédõs),
- védõszemüveg,
- munkahelyzet beállító derékövvel egybeépített teljes testheveder,
- munkahelyzet beállító övkötél (állítható),
- 2 m-es, energiaelnyelõvel ellátott csatlakozó kötél,
- Y kötél energiaelnyelõvel,
- gyûrûs biztosítás energiaelnyelõvel,
- automatikusan visszahúzódó rendszerû hevederes vagy acélhuzalos, zuhanás 

gátlóval ellátott csatlakozó kötél (különbözõ hosszúságú),
- csatlakozáshoz, kikötéshez kézi biztonsági rögzítõ elem(ek) (kis és nagy karabiner),

vezetõsínes zuhanásgátló (TE.M.A létrákhoz),
- mászó szerszám faoszlophoz (vas és alumínium),
- mentõkötél MSZ 9945 szerinti (30m-es és igény szerinti hosszúságban),
- kezelõrúd,
- vezetõ kötél,
- felsõ rögzítõ elem a vezetõ kötélhez),
- zuhanás gátló szerkezet (a vezetõ kötélhez), villanyszerelõ védõlábbeli (magas-szárú),
- ötujjas mechanikai védõkesztyû. (A szerelõkosaras gépkocsi, létra használatánál a

védõkesztyû viselése nem kötelezõ, de a munkafolyamat igényelheti.)
- valamint az idõjárásnak megfelelõ munka és védõruha (a Munkaruha Szabályzat

vagy a Védõeszköz juttatási Szabályzat Melléklete szerint).
Az egyéni védõeszközöket a feljutás és a munkavégzés megkezdése elõtt kell felvennie
mind a mászó dolgozónak, mind pedig a földön tartózkodó "oszlopon végzett munkát 
felügyelõ" személynek. A mentõeszköznek a helyszínen, kézközelben, elõkészítve kell
lennie. A közutakon és azok közvetlen közelében végzett tevékenységeknél a földön 
tartózkodó személynek még a jó láthatóságot biztosító közúti védõmellényt vagy védõ-
kantárt is viselnie kell.

21.5. AA ttámasztólétrák hhasználata
A hhasználat eelõtti eellenõrzésnek a helyszín ellenõrzésén és a kockázati tényezõk értéke-
lésén túl, minden munka- illetve egyéni védõeszközre (egyedi tetõlétra, vezetõkötél,
zuhanásgátló stb.) ki kell terjednie. A támasztólétrák tekintetében a használat elõtti ellen-
õrzésnek ki kell terjednie a támasztólétrák fokainak, talpainak szemrevételezéses ellen-
õrzésére, a létra minden részének állapot és mûködõképesség szerinti ellenõrzésére,
A llétra hhasználatakor a létrát sík, szilárd felületnek (általában falnak, kellõ teherbírású
ereszcsatornának) kell támasztani. A felületet mindkét létraszárnak érintenie kell. Ameny-
nyiben a tetõtartóhoz kell feljutni, akkor a létra túlnyúlása legalább 1 m legyen a támasz-
tási ponton túl.
A llétra mmegfelelõ aalátámasztására nagy gondot kell fordítani. A létrának egyenes, nem csú-
szós, vízszintes és fix (nem mozgó, nem süllyedõ) talajon kell állnia. Annak ellenére, hogy a
rendszeresített támasztólétra az oldalirányú dõlést akadályozó támasztógerendával és az el-
csúszást gátló gumipapucsokkal van ellátva, mégis körültekintõen meg kell gátolni a létra
bármely irányban történõ elmozdulását, besüllyedését, eldõlését. Ha szükséges, ép, széles,
nem csúszós felületû, száraz anyag (pl. deszka) felhasználható szilárd alátámasztásként.
A legfelsõ létrafokba a zuhanásgátló vezetõkötelét kell beakasztani, amennyiben a zuha-
násgátlást nem Y-kötéllel oldják meg.
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A támasztólétrákkal lefolytatott elméleti és gyakorlati próbák azt mutatják, hogy az az erõ,
amely a létrát a falhoz támasztja és így megakadályozza a hanyatt esést, döntõ mérték-
ben a létra felállítási szögétõl és a dolgozó talajszint feletti magasságától függ.
Még helyes ffelállítási sszög ((70-77200) esetén is viszonylag kis erõvel (100-300 N) elhúzha-
tó a faltól egy normál (~80 kg-os) testtömegû szerelõ. A létra faltól való eltávolodását a
szerelõ-társnak kell megakadályoznia.
Túl meredek felállítási szög és kis magasság esetén a szerelõ könnyen hanyatt eshetne,
ha a szerelõtárs nem fogná a létrát. (Túl mmeredek sszögnek számít már a gyakorlati pró-
ba 7200-oos szöge. Ennél a szögnél, egy 4,5 m hosszú létránál a fal és a létratalp távolsá-
ga 1,0 m.)
Túl lapos felállítási szög esetén, a létrán való mászás bizonytalan érzést kelt. (Túl llapos
szögnek számít már a gyakorlati próba 6500-oos szöge. Ennél a szögnél egy 4,5 m hosszú
létránál a fal és a létratalp távolsága 1,9 m.)
Nagyobb tömegû szerelõ esetén a helyes felállítási szögre különösen figyelni kell, mert
kis magasság és meredek szög esetén könnyen hanyatt eshetne a létrával együtt, ha a
szerelõtárs nem fogná a létrát. A ffenti ookok mmiatt sszükséges aaz eelérhetõ mmagasság ~~5 mm-
es kkorlátozása.
A talajon álló szerelõtársnak a támasztólétrát meg kell fognia, így biztosítva a létrát eldõ-
lés, illetve kicsúszás ellen. Azon idõ alatt, amíg a talajon álló szerelõtárs más feladat 
(pl. anyagfel-adás) miatt idõlegesen nem tudja fogni a létrát, akkor a létrán levõ dolgozó-
nak a nagyobb mozgásoktól (hátrahajlástól, oldalirányú kinyúlástól) tartózkodnia kell.
Amennyiben van lehetõség a létra eldõlés elleni biztosítására, akkor azt célszerû meg-
tenni, hiszen csak viszonylag kicsi támasztóerõ biztosítja a létra -hátradõlés elleni- stabil
helyzetét. (Ez történhet hevederrel, kötéllel, akár a stabilnak ítélt falihoroghoz, fali-
tartóhoz, egyéb fix ponthoz való rögzítéssel, hiszen itt nem a zuhanásgátlás megoldásá-
ról, hanem csak a hátra-dõlés megakadályozásáról van szó.)
A létra használata elõtt a munkavállalónak a létra stabilitásáról meg kell gyõzõdnie. A dol-
gozónak a létrán való közlekedéskor és a munkavégzéskor is folyamatosan biztosítani
kell magát leesés és lecsúszás ellen a létra felsõ fokába kötött vezetõkötélre csatlakozta-
tott zuhanásgátlóval vagy a létra fokaiba felváltva csatlakoztatott Y-kötéllel.
21.5.1. AA ttámasztólétra hhasználata ssorán bbetartandó sszabályok

- A létrát a szerelõtársnak fognia kell.
- A létra legfelsõ 4 fokáról munkát végezni tilos.
- A túlzott mértékû oldalirányú kinyúlást, hátrahajlást kerülni kell. (A sima falon támasz-

kodó létra oldalirányban kisebb ellenállást ad az oldalirányú dõlés ellen, mint a rücs-
kös falon támaszkodó.)

- Egy idõben csak 1 fõ tartózkodhat a létrán.
- A létrán csak szemben szabad fel- és lemászni.
- A munkaterületen közlekedõk biztonságára vigyázni kell.
- Csak folyamatos leesés, lecsúszás elleni védelem biztosítása mellett szabad a 

támasz-tólétráról tetõlétrára ill. vissza átlépni. (Alapelv, hogy a dolgozó a helyváltoz-
tatás során legalább egy kötéllel be legyen kötve.)

- Tilos a munkáltatónál rendszeresített, mûbizonylattal ellátott fémlétrákon kívül más
támasztólétra használata. (Kivétel az adott tetõre készített, megfelelõ mûszaki álla-
potú, egyedi tetõlétra alkalmazása.)

- A támasztólétrák alkalmazása szabadvezetéki oszlopokhoz, kandeláberekhez, az 
elbillenés veszélye miatt tilos!

21.6. AA mmunkaállványok hhasználatára vvonatkozó kkövetelmények 
Az Mvt. 56. § (1) bekezdése szerint csak olyan, a helyszínen épített munkaállványt, 
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elõre gyártott munkaállványt és gördíthetõ munkaállványt szabad használni, amelyet a
vonatkozó nemzeti szabvány elõírásai vagy azzal legalább egyenértékû mûszaki megol-
dás szerint terveztek, méreteztek, és a stabilitását ellenõrizték.
Csak a munkáltató által kijelölt, megfelelõ képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelke-
zõ személy által készített építési - az alkalmazás követelményeit rögzítõ -, üzemeltetési
és bontási terv szerint kell felépíteni, használatba venni, illetve lebontani.
Az elemek legyenek alkalmasak a munkamûveletekbõl adódó terhelés viselésére, bizto-
sítsák a veszélytelen munkavégzést és közlekedést. Elõírás, hogy az állványelemek ne
tudjanak elcsúszni. Egyes elemei között ne legyen közbensõ nyílás vagy tér.

21.7. AA mmunkahely kkötél ssegítségével ttörténõ mmegközelítése
Az Mvt. szerint a munkahely kötél segítségével történõ megközelítése és kötéllel történõ
pozicinálás akkor használható, ha a kockázatértékelés szerint a munka biztonságosan elvé-
gezhetõ és más, biztonságosabb munkaeszköz vagy módszer alkalmazása nem indokolt.
A kockázatértékelés alapján - figyelembe véve az elvégzendõ munka idõtartamát és az
ergonómiai szempontokat - megfelelõ munkapadot kell alkalmazni.
A kiválasztott munkaeszköz biztonságos alkalmazásának feltételeit - annak típusától 
függõen - úgy kell meghatározni, hogy a munka során a munkavállalót fenyegetõ veszélyt
a lehetõ legalacsonyabb szinten lehessen tartani. Szükség esetén a munkavállaló lezu-
hanását megakadályozó rendszert kell alkalmazni.
Ha a magasban lévõ ideiglenes munkahelyre a feljutást és a munkaeszköz munkavégzési hely-
zetbe állítását kötelek segítségével valósítják meg, az alábbi követelményeket kell teljesíteni:

a) a munkavégzéshez két, egymástól független rögzítési ponttal rendelkezõ kötelet
kell biztosítani, amelybõl az egyik az ereszkedõ kötél, a másik a biztosító kötél;

b) a munkavállaló részére a biztosító kötélhez csatlakoztatott teljes testhevederzetet
kell biztosítani, azt a munkát végzõ köteles használni;

c) az ereszkedõ kötelet a szükséges irányú haladást lehetõvé tevõ, a leesés megelõzé-
sére szolgáló önzáró eszközzel kell ellátni arra az esetre, ha a munkát végzõ elveszí-
ti az ellenõrzést saját mozgása felett. A biztosító kötelet szinkronizált mozgású, a
munkavállaló haladását követõ, lezuhanását megakadályozó rendszerrel kell ellátni;

d) a munkavállaló által a munkavégzés során használt munkaeszközöket és egyéb se-
gédeszközöket a munkahelyzet-rendszerhez vagy a segédkötélhez kell rögzíteni;

e) a munkát elõzetesen meg kell tervezni, és a munkavégzés alatt folyamatosan fel-
ügyeletet kell biztosítani oly módon, hogy a felügyeletet ellátó személy szükség
szerint bármikor segítséget tudjon nyújtani. Biztosítani kell, hogy a veszélyes hely-
zetbe került munkavállalót menteni lehessen;

f) az érintett munkavállalót a munkavégzéshez szükséges ismeretekre és az alkal-
mazott munkafolyamatra vonatkozóan elméleti és gyakorlati oktatásban kell része-
síteni, ideértve a szükséges mentési eljárás megismertetését is;

g) a munkáltató írásos engedélye alapján - rendkívüli körülmények között, amikor a
kockázatértékelés megállapítása szerint a két kötél alkalmazása a munka során fo-
kozott veszélyt jelentene - megengedhetõ egy kötél használata. Ilyen esetben a
munkavégzés felelõs irányítója a munkavégzést, annak teljes idõtartama alatt sze-
mélyesen felügyeli.

Az ipari alpintechnikai tevékenységre vonatkozó részletes követelményeket az ipari alpin-
technikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló rendelet, illetve a vonatkozó nem-
zeti szabványok tartalmazzák.

21.8. ÖÖsszegzés
A három legfõbb technika a magasban történõ munkavégzéshez, a lezuhanás elleni védelem,
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a munkahelyzet pozícionálás, az ipari alpintechnika.Mint minden eljárás esetében fontos a
megfelelõ adminisztráció, e területen sem maradhat el a szigorú dokumentáltság. A munka-
védelmi dokumentumok a kockázatértékelés, az egyéni védõeszköz juttatási rend.
A mindennapos gyakorlatban úgy lehet eleget tenni felelõsségteljesen a munkavédelem-
nek, hogy a terület átadás-átvételi jegyzõkönyvben rögzíteni kell az elõre látható tevé-
kenységeket, és folyamatos ellenõrzés alatt kell tartani a munkavégzés helyszínét. Az
építésvezetõvel, illetve a kivitelezési koordinátorral folyamatos kommunikációt kell fenn-
tartani, ha szükséges a munkavégzést le kell állítani, vagy szüneteltetni kell. Fontos az
egyéni védõeszköz juttatási érvényességi idejére történõ figyelem ráfordítást, illetve az
egyéni védõeszköz idõszakos felülvizsgálata is.
A mmunkaterületen ccélszerû mmagunknál ttartani a kockázatértékelést, egyéni védõeszköz
juttatási rendet, az egyéni védõeszköz idõszakos felülvizsgálati jegyzõkönyvet, a névre
szóló munkáltatói megbízást vagy szerzõdést, az alkalmassági igazolást, a szakképzett-
séget igazoló okmányokat, az építési naplót vagy munkautasítást.

22. AAz iirodai mmunkahelyek mmunkavédelmi kkövetelményei

22.1 AAz iiroda kkialakítása
22.1.1 MMéret
Az irodahelyiségeknek is elegendõ padlófelülettel, belmagassággal és légtérrel kell ren-
delkezniük ahhoz, hogy a munkavállalók a munkát egészségük, biztonságuk vagy kényel-
mük veszélyeztetése nélkül végezhessék.
22.1.2 MMozgási tterület
Valamennyi munkavállaló számára legalább 2 m2 szabad területet kell biztosítani a moz-
gáshoz. Ha ez mûszaki okokból nem valósítható meg, és legalább 1 m2 mozgási terüle-
tet sem lehet kialakítani, úgy a munkavállaló részére a munkahelye közvetlen közelében
legalább 1,5 m2 méretû, mozgását lehetõvé tevõ helyet kell biztosítani. Azokban a helyi-
ségekben, ahol a vízszintes padlózattal nem párhuzamos a mennyezet, a közlekedési
utat úgy kell kialakítani, hogy megfelelõ méretû szabad nyílás (szelvény) álljon rendelke-
zésre, figyelemmel az ott tervezett közlekedés módjára. A biztosítandó függõleges sza-
bad méret 2,2 m-nél kisebb nem lehet.
22.1.3. PPadló
Az irodában csak rögzített és szilárd, csúszást gátló padlózat alkalmazható, amelyen
nem lehetnek veszélyes kiemelkedések, mélyedések vagy lejtõk.
A helyiségek padlózatait oly módon kell kialakítani, hogy azoknál a szükséges higiéniát
biztosítani lehessen, tisztításuk és felújításuk megoldható legyen. (E követelmény vonat-
kozik a falakra, különösen az üvegbõl készült elválasztófalakra is.)
22.1.4. FFalak
Az átlátszó vagy áttetszõ falakat, különösen a teljesen üvegbõl készült elválasztófalakat
az irodahelyiségekben vagy azok közelében, valamint a közlekedési útvonalak mellett fel-
tûnõen jelezni kell. E falakat olyan anyagból kell kialakítani, amelyek biztonságosak, azo-
kat a munkaterülettõl és a közlekedési útvonalaktól el kell keríteni, megakadályozva azt,
hogy a munkavállalók az ilyen falnak nekimenjenek, vagy annak betörése esetén megsé-
rüljenek.
22.1.5. AAblakok
Az ablakokat, tetõablakokat és szellõzõket úgy kell kialakítani, hogy azokat a munkavál-
lalók biztonságos módon tudják nyitni, zárni, illetve szükség szerint beállítani, vagy aka-
ratlan elmozdulás ellen biztosítani. Azok kinyitott állapotban sem jelenthetnek veszélyt az
ott dolgozókra.
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Az ablakokat és tetõablakokat olyan eszközzel vagy berendezéssel kell ellátni, amely 
lehetõvé teszi, hogy azokat veszély nélkül lehessen tisztítani. Ezek az eszközök, beren-
dezések nem jelenthetnek veszélyt az épületen belül vagy azon kívül tartózkodó munka-
vállalókra, illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodókra.
22.1.6. AAjtók
Az ajtók elhelyezését, számát és méretét, valamint a készítésükhöz felhasznált anyago-
kat a helyiségek és terek jellege, használata alapján kell meghatározni. Az átlátszó ajtó-
kat szem-magasságban, jól láthatóan jelezni kell.
Törés elleni védelemmel kell ellátni azokat az ajtókat, amelyeknek az átlátszó betétei
nem biztonságos anyagból készültek, és emiatt fennállhat a munkavállaló megsérülésé-
nek kockázata.
A tolóajtókat biztosítószerkezettel kell ellátni, amely megakadályozza a sínrõl való lefutá-
sukat vagy leesésüket.
Csak olyan gépi mûködtetésû ajtó üzemeltethetõ, amelynek használata nem jelenthet
baleseti veszélyt a munkavállalóra. Az ilyen ajtókat könnyen felismerhetõ és jól hozzáfér-
hetõ biztonsági szerkezettel kell ellátni, és úgy kell kialakítani, hogy áramkimaradás ese-
tén - ha maguktól nem nyílnak ki - kézi erõvel is nyithatóak legyenek.
22.1.7.Hõszigetelés
Az irodahelyiségeket megfelelõ hõszigeteléssel kell ellátni az ott folyó munkavégzés és
a munkáltató tevékenysége jellegének figyelembevételével.
22.1.8. ÜÜlõhely
Természetes, hogy a munkavállaló részére az irodai munkavégzéshez megfelelõ ülõhe-
lyet kell biztosítani.
22.1.9. SSzellõztetés
Az irodákban is biztosítani kell az elegendõ mennyiségû és minõségû, egészséget nem
károsító levegõt. Minthogy az ilyen munkahelyeken a levegõ szennyezettsége, illetve el-
használódása kizárólag emberi ott tartózkodásból ered, személyenként legalább az aláb-
bi friss levegõtérfogat-áramot kell a helyiségbe betáplálni, vagy annak bejutását biztosí-
tani: személyenként 0,008 köbmétert másodpercenként, illetve 30 köbmétert óránként.
22.1.9.1. MMesterséges sszellõztetés
Mesterséges szellõztetés esetén a szellõztetés módjának, jellegének, mértékének meg-
határozásakor figyelembe kell venni a helyiségben munkát végzõk számát és a helyiség
légtérfogatát.
A szellõztetés céljára szolgáló rendszerek esetén biztosítani kell

- állandó, hatékony mûködõképességüket;
- meghibásodásuk esetére, ellenõrzõ rendszer útján a hiba jelzését, ha a meghibáso-

dás a munkavállaló egészségére veszélyes vagy ártalmas lehet;
- rendszeres tisztán tartásukat, a lerakódott szennyezõdések késedelem nélküli eltá-

volítását;
- a szennyezõ anyagok felkavarásának megakadályozását;
- a kellemetlen és egészségre káros légmozgás kialakulásának megelõzését, és en-

nek érdekében a 0,1 m/s légsebesség megtartását.
Az elszívott levegõ pótlására szolgáló levegõt a szennyezõ anyag felszabadulási, 
illetve kibocsátási helye és a meteorológiai tényezõk figyelembevételével, mérési 
dokumentumok alapján a környezet legtisztább pontjáról kell venni. A frisslevegõ-
vételi helyeket jármûforgalomtól (közúttól) legalább 8 m távolságban, illetve a terep-
szint felett legalább 2,5 m magasan kell elhelyezni. A tetõ felett elhelyezett levegõvé-
tel esetén biztosítani kell, hogy a légbeszívó és -kibocsátó nyílások közötti távolság
legalább 3 m legyen. A betáplált levegõt szükség szerint elõmelegíteni, illetve hûte-
ni, és ivóvízminõségû víznek megfelelõ víz használatával nedvesíteni kell. A levegõ
minõségének biztosításához figyelembe kell venni a környezeti levegõ minõségére
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vonatkozó jogszabályban elõírtakat, ezért amennyiben szükséges, a beszívott leve-
gõt tisztítani kell.
A szellõztetõrendszerek üzembe helyezése során mérésekkel kell meggyõzõdni az ele-
gendõ mennyiségû és minõségû levegõ meglétérõl. Az ezt tanúsító mérési dokumentu-
mok megõrzésérõl a munkáltatónak kell gondoskodnia. (A munkáltató jogutód nélküli
megszûnése esetén a mérési dokumentumokat át kell adni az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi [fõvárosi kerületi] intézetének.)
A szellõztetés céljára szolgáló túlnyomásos, kiegyenlített, depressziós szellõztetést bizto-
sító mûszaki rendszerek biztonsági berendezésnek minõsülnek. Megfelelõ mûködésüket
idõszakos, biztonsági felülvizsgálat keretében mérésekkel kell ellenõrizni.
22.1.10. HHõmérséklet
Az iroda hõmérsékletének a munkavégzés teljes idõtartama alatt az emberi szervezet
számára megfelelõnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy 0,5 m magasságban a következõ
hõmérsékletet kell biztosítani:

- a léghõmérséklet ( hõsugárzás ellen árnyékolt, száraz érzékelõjû hõmérõvel mért -
hõmérséklet) 20-22 °C legyen,

- az effektív hõmérséklet (a munkahelyi levegõkörnyezet komplex mutatószáma, 
klímaindexe, amely az adott hely léghõmérsékletét, a levegõ relatív nedvességtartal-
mát és a légsebességet veszi figyelembe, jelölése: EH) 21-24 °C legyen,

- a korrigált effektív hõmérséklet (a munkahelyi levegõkörnyezet komplex mutatószá-
ma, amely a hõsugárzást is figyelembe veszi, jelölése: KEH)) 20 °C legyen.

Olyan ablakokat, tetõablakokat és üvegfalakat kell alkalmazni, amelyek a munka és a
munkahely jellegének megfelelõen kiküszöbölik az erõs napsugárzás hatásait.
A fûtõtestek megválasztásánál és elhelyezésénél gondoskodni kell arról, hogy azok ne
idézhessék elõ a munkahelyi légtér szennyezését, illetve a munkavállalók túlzott felmele-
gedését vagy lehûlését.
A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállalót ne érje nagyfokú hõsugárzás.
A hõsugárzás akkor minõsül nagyfokúnak, ha a léghõmérséklet különbsége meghaladja
a minimálisan megkívánt +5 °C hõfokkülönbség háromszorosát.
A klímakörnyezet kedvezõtlen hatásainak megelõzése céljából munkaszervezési intézke-
déseket kell tenni. Óránként llegalább 55, dde llegfeljebb 110 pperces ppihenõidõt kkell bbiztosíta-
ni, hha aa mmunkahelyi kklíma zzárttéri mmunkahelyen aa 224 °°C éértéket mmeghaladja.
22.1.11 VVilágítás
Lehetõség szerint biztosítani kell az irodában az egészséges és biztonságos munkavég-
zéshez elegendõ természetes fényt, továbbá a munkavégzés jellegéhez és körülménye-
ihez igazodó mesterséges megvilágítást.
Azokban az irodákban, ahol állandó munkavégzés folyik, a munkavégzés jellegének és
körülményeinek, a helyiség rendeltetésének és az ott végzett tevékenységnek megfelelõ
színhõmérsékletet, színvisszaadási és káprázási fokozatot, továbbá az alábbi névleges
megvilágítási értékeket kell biztosítani:

- irodahelyiségek természetes fényre orientált munkahely   
kialakítással, kizárólag ablak közelében elhelyezve: 300 lux,

- irodahelyiségek: 500 lux,
- magas reflexióval: 750 lux,
- nagyméretû irodák közepes reflexióval: 1000 lux,
- rajzterem, mûszaki rajzolás: 750 lux,
- üléstermek és tárgyalótermek: 300 lux,
- fogadóhelyiségek: 100 lux,
- vendégforgalmat lebonyolító helyiségek: 200 lux,
- adatfeldolgozó, számítógépes termek: 500 lux
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A belsõ téri mesterséges világítás világítástechnikai jellemzõinek megfelelõségét rend-
szeresen ellenõrizni kell. A világítóberendezések kialakítása és elhelyezése nem jelent-
het baleseti veszélyt a dolgozókra.

22.2 TTisztálkodó- éés mmellékhelyiségek
A munkavállalók részére mosdóhelyiséget - amennyiben lehetséges, úgy zuhanyozóhe-
lyiséget - kell biztosítani, ha az általuk végzett tevékenység fajtája vagy egyéb egészség-
ügyi ok ezt szükségessé teszi. Ha mosdóhelyiség kialakítására nincs szükség - mint az
irodákban általában -, akkor a munkahely környezetében folyó vizes kézmosási, illetve
mosdási lehetõséget kell biztosítani úgy, hogy a higiénés követelmények megtarthatók le-
gyenek, és a kéz szárításához megfelelõ eszköz vagy berendezés álljon rendelkezésre.
A munkavállalók részére a munkahelyek közelében elkülönített mellékhelyiségeket kell biz-
tosítani, elegendõ számú WC-vel és kézmosóval, külön a férfiak és külön a nõk részére.

22.3 EElsõsegély
Minden munkahelyen és mûszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyessé-
gétõl, illetve az ott dolgozók számától függõen kialakított elsõsegélynyújtó felszerelést
vagy mentõ-dobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsõsegélynyújtásra kijelölt 
személy jelenlétét kell biztosítani. Az elsõsegélynyújtó felszerelést, a mentõdobozt, 
megfelelõ mennyiségben és minõségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhetõ,
szennyezõdéstõl védett helyen kell készen-létben tartani.
Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról.

22.4. MMegváltozott mmunkaképességû mmunkavállaló
A megváltozott munkaképességû munkavállalók adottságaira az irodai munkahelyek 
kialakításánál figyelemmel kell lenni. Azokon a munkahelyeken, ahol ilyen munkavállaló-
kat kívánnak foglalkoztatni, az ajtókat, az átjárókat, a szint béli különbségeket áthidaló-
kat, a lépcsõket, a zuhanyozókat, a mosdókat és a munkahellyel összefüggõ berendezé-
seket a testi adottságaiknak megfelelõen, illetve megváltozott munkaképességükre figye-
lemmel kell kialakítani vagy szükség esetén átalakítani.
A megváltozott munkaképességû munkavállalók részére munkahelyükön biztosítani kell
az egészséges és biztonságos munkavégzésükhöz szükséges, általuk felismerhetõ 
jelzéseket.

22.5. ZZajvédelem
Fokozott figyelmet igénylõ munkavégzés során, a dolgozót érõ zaj egyenértékû A-hang-
nyomásszintje - egyéni hallásvédõ eszköz alkalmazása nélkül - sem haladhatja meg az
alábbi értékeket:

- speciális orvosi vizsgálóhelyiségek (CT, UH, MR, RTG stb.), olvasótermek: 40 dB,
- orvosi rendelõk, repülés irányítói munkahelyek, zajvédelmi szempontból fokozottan

igényes irodai munkahelyek (tervezõ, programozó, kutató-fejlesztõ labor zajforrás
nélkül stb.): 50 dB,

- irodai munkahelyek, ügyfélirodák, analitikai laboratóriumok: 60 dB,
- mûvezetõi irodák, zajvédõ fülkék, vezérlõpult vagy vezérlõfülke telefonos kapcsolat-

tal, mikroelektronikai és mikrofinommechanikai munkahelyek, telefonközpontok,
diszpécserközpontok: 65 dB.

22.6. KKépernyõ eelõtti mmunkavégzés
A számítógépek használatának általánossá válása következtében szinte minden iro-
dában figyelemmel kell lenni az 550/1999. ((XI. 33.) EEüM rrendelet eelõírásaira iis, aamely aa
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képernyõ eelõtti mmunkavégzés mminimális eegészségügyi éés bbiztonsági kkövetelményeit
tartalmazza.
Ezt a rendeletet alkalmazni kell ugyanis minden olyan, szervezett munkavégzés kereté-
ben foglalkoztatott munkavállalóra, aki napi munkaidejébõl legalább 4 órán keresztül
rendszeresen képernyõs eszközt használ. A rendeletben foglaltak teljesítését az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ellenõrzi.
22.6.1. KKépernyõs eeszköz
Képernyõs eszköznek minõsül a számjegy-, betû-, grafikus képsorokat képernyõn meg-
jelenítõ készülék, függetlenül az alkalmazott megjelenítési folyamattól.
A rendelet hatálya nem terjed ki ugyanakkor többek közt az olyan hordozható rendsze-
rekre, amelyeket a munkahelyen nem tartósan használnak, illetve a számológépekre,
pénztárgépekre és olyan egyéb készülékekre, amelyek - azok közvetlen használatát biz-
tosító - kisméretû, adatokat vagy mérési eredményeket mutató képernyõvel vannak ellát-
va, továbbá az „ablakos írógépek" elnevezésû, hagyományos típusú villamos, elektroni-
kus írógépekre.
22.6.2. KKockázatok
A munkáltató a munkavédelmi kockázatbecslés, -értékelés során, valamint a képernyõs
munka-helyen történõ munkavégzés egészségi és biztonsági feltételeinek rendszeres el-
lenõrzése alkalmával folyamatosan vizsgálja az alábbi kockázatok elõfordulását:

- látásromlást elõidézõ tényezõk,
- pszichés (mentális) megterhelés,
- fizikai állapotromlást elõidézõ tényezõk.

22.6.3. KKépernyõs mmunkahely
Képernyõs munkahelynek minõsül az olyan munkaeszközök együttese, amelyhez a kép-
ernyõs eszközön kívül csatlakozhat adatbeviteli eszköz (billentyûzet, szkenner, kamera,
egyéb adatbeviteli eszköz), egyéb perifériák (mutatóeszköz, nyomtató, plotter, lemezegy-
ség, modem stb.), de idesorolandók az esetleges tartozékok, az ember-gép kapcsolatot
meghatározó szoftver, az irattartó, a munkaszék, a munkaasztal vagy munkafelület, a 
telefon, valamint a közvetlen munkakörnyezet.
22.6.4. KKépernyõ eelõtt ttölthetõ iidõ
A munkáltató a munkafolyamatokat úgy szervezi meg, hogy a folyamatos képernyõ elõtti mun-
kavégzést óránként legalább tízperces - össze nem vonható - szünetek szakítsák meg, továb-
bá a képernyõ elõtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg.
Amennyiben a képernyõ elõtti munkavégzés megszakítása a munkavégzés céljára tekin-
tettel más életét, testi épségét, valamint egyes vagyontárgyak biztonságát veszélyezteti,
vagy az adott technológia miatt nem lehetséges, a munkáltató úgy szervezi meg a mun-
kahelyen a napi munkavégzést, hogy a munkavállalót érõ képernyõ elõtti megterhelés
csökkentése érdekében a képernyõs munkavégzést rendszeres idõszakonként - a mun-
ka jellegéhez igazodóan a veszélyhelyzet kizárásával - szünetekkel szakítsák meg, vagy
más tevékenységgel cseréljék fel. A munkavégzés megszakításának egyszeri idõtartama
ebben az esetben sem lehet kevesebb, mint tíz perc, és a képernyõ elõtti tényleges mun-
kavégzés összes ideje nem haladhatja meg a napi munkaidõ hetvenöt százalékát.
22.6.5. SSzem- éés llátásvizsgálat
A munkáltató köteles a foglalkozás-egészségügyi orvosnál kezdeményezni a munkavál-
laló szem- és látásvizsgálatának elvégzését

- a képernyõs munkakörben történõ foglalkoztatás megkezdése elõtt (képernyõs mun-
kakörnek minõsül az olyan munkakör, amely a munkavállaló napi munkaidejébõl leg-
alább négy órában képernyõs munkahelyen képernyõs eszköz használatát igényli,
ideértve a képernyõ figyelésével végzett munkát is),

- ezt követõen kétévenként,
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- amennyiben olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyõs munkával hozható
összefüggésbe.

A munkavállaló - az egyébként kötelezõ idõszakos alkalmassági vizsgálatokon túlmenõ-
en - köteles a fent említett vizsgálaton részt venni.
22.6.6. SSzemészeti sszakvizsgálat
A vizsgálatot az orvos végzi el, és indokolt esetben a munkavállalót szemészeti szakvizs-
gálatra utalja be. Ha például a munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál mûködõ orvos
megállapítja, hogy a munkavállaló részére a képernyõ elõtti éles látást biztosító szemüveg
válhat szükségessé. Képernyõ elõtti munkavégzéshez éles látást biztosító szemüvegnek
minõsül a szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyõ elõtti mun-
kavégzéshez szükséges szemüveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerû hasz-
nálatához szükséges keret, ide nem értve a munkavállaló által a képernyõ elõtti munkavég-
zéstõl függetlenül egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét.
Ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által hasz-
nált szemüveg vagy kontaktlencse a képernyõ elõtti munkavégzéshez nem megfelelõ, a
munkál-tatónak el kell látnia a munkavállalót a minimálisan szükséges, a képernyõ elõtti
munka-végzéshez éles látást biztosító szemüveggel. Ennek, valamint a vizsgálatoknak a
költségei a munkáltatót terhelik.
22.6.7. TTájékoztatás
A munkáltatónak biztosítani kell a munkavállaló, illetve képviselõi számára a tájékozta-
tást, az oktatást és a konzultációt nemcsak a képernyõs munkahelyek kialakítása elõtt,
hanem azok fenntartása és korszerûsítése során egyaránt.
22.6.8. AA kképernyõs mmunkahely kkialakításának mminimális kkövetelményei
A képernyõs berendezést úgy kell kialakítani, üzembe helyezni, illetve üzemben tartani,
hogy rendeltetésszerû használat esetén ne jelentsen egészségi kockázatot vagy baleset-
veszélyt a munkavállalók számára.
22.6.8.1. KKépernyõ
A képernyõn megjelenõ jelek jól definiáltak és világos formájúak, megfelelõ méretûek 
legyenek, a jelek és a sorok közötti megfelelõ térközzel. A képernyõn megjelenõ kép 
legyen stabil, villódzásnak vagy az instabilitás más formájának nem szabad elõfordulnia.
A fényesség, illetve a jelek és a háttér közötti kontraszt legyen a használó által könnyen
állítható és a környezeti feltételekhez könnyen hozzáigazítható. A képernyõ a használó
igényeinek megfelelõen legyen könnyen és szabadon elfordítható, dönthetõ. A képernyõ
legyen mentes olyan tükrözõdéstõl és fényvisszaverõdéstõl, amely a használónak 
kényelmetlenséget, látási nehézséget okozhat.
Külön monitorpolcot vagy állítható asztalt is kell biztosítani a dolgozó számára.
22.6.8.2. BBillentyûzet
A billentyûzetnek dönthetõnek és a monitortól különállónak kell lennie annak érdekében,
hogy a használó kényelmes munkatesttartást vehessen fel, karja és keze ne fáradjon el.
A billentyûzet elõtt legyen elég hely ahhoz, hogy a számítógép-kezelõ kezét és csuklóját
megtámaszthassa. A billentyûzet felszíne legyen fénytelen, a fényvisszaverõdés elkerü-
lése érdekében. A billentyûkön lévõ jeleknek egymástól könnyen megkülönböztethetõk-
nek és a munkahelyzetbõl jól olvashatóknak kell legyenek.
22.6.8.3. MMunkaasztal vvagy mmunkafelület
A munkaasztal vagy munkafelület legyen olyan nem fényvisszaverõ felületû és nagysá-
gú, hogy biztosítsa a monitor, a billentyûzet, az iratok és a csatlakozó eszközök rugalmas
elrendezését. A laptartó akkor megfelelõ, ha állítható, és a használó számára kényelmes
olvashatóságot biztosító helyzetben rögzíthetõ.
22.6.8.4 MMunkaszék
A munkaszék legyen stabil, továbbá biztosítsa a használó könnyû, szabad mozgását és
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kényelmes testhelyzetét. A szék magassága legyen könnyen állítható. A szék támlája 
legyen magasságában állítható és dönthetõ. Igény esetén lábtámaszt vagy saroktá-
maszt, illetve kartámaszt kell biztosítani.
22.6.8.5. TTérkövetelmények
A munkahelyet úgy kell megtervezni és méretezni, hogy a használónak legyen elegendõ
tere testhelyzete és mozgásai változtatásához.
22.6.8.6. MMegvilágítás
Az általános, illetve helyi világítás (munkalámpa) biztosítson kielégítõ megvilágítást és
megfelelõ kontrasztot a képernyõ és a háttérkörnyezet között, tekintetbe véve a munka
jellegét és a használó látási követelményeit.
A képernyõre és más munkaeszközökre vetõdõ, zavaró tükrözõdést és fényvisszaverõ-
dést oly módon kell megelõzni, hogy a képernyõs munkahely telepítésekor a munkate-
rem és a munkahely megtervezését összehangolják a mesterséges fényforrások elhelye-
zésével és mûszaki jellemzõivel.
22.6.8.7. TTükrözõdés éés ffényvisszaverõdés
A képernyõs munkahelyeket úgy kell megtervezni, hogy a fényforrások (ablakok és más
nyílások, átlátszó vagy áttetszõ falak), világosra festett berendezési tárgyak vagy falak ne
okozzanak közvetlen fényvisszaverõdést, és amennyire csak lehetséges, ne idézzenek elõ
tükrözõdést a képernyõn. Az ablakokat igazítható takaróeszközök megfelelõ rendszerével
kell ellátni, hogy a képernyõs munkahelyre esõ nappali megvilágítást csökkenteni lehessen.
22.6.8.8. ZZaj
A munkahelyhez tartozó berendezések okozta zajt figyelembe kell venni a munkahely be-
rendezésekor, különös tekintettel arra, hogy ne zavarja a figyelmet és a beszédmegértést.
22.6.8.9. KKlíma
A munkahelyhez tartozó berendezések nem fejleszthetnek olyan mennyiségû hõt, hogy
az a munkavállalónak diszkomfortérzést okozzon. A használó legyen védve a sugárzó és
áramló hõhatásoktól és az asztal alatt hõt termelõ berendezésektõl. A páratartalmat meg-
felelõ szinten kell biztosítani és tartani.
22.6.8.10. SSugárzás
Minden sugárzást a látható fénysugárzás kivételével, a használó egészsége és biztonsá-
ga szempontjából elhanyagolható szintre kell korlátozni.
22.6.8.11. SSzoftverek
A szoftver tervezése, kiválasztása, bevezetése és módosítása, a képernyõs munkafel-
adatok megtervezése során a munkáltatónak figyelembe kell vennie a következõket:

- a szoftver feleljen meg a feladatnak,
- a szoftver minden betût a magyar helyesírásnak megfelelõ formában jelenítsen meg

a képernyõn és a nyomtatásban,
- a szoftver legyen könnyen használható, és szükség esetén a számítógépkezelõ is-

meret- és tapasztalatszintjéhez igazítható, rendelkezzen magyar nyelvû súgóval,
semmilyen a munkavállaló teljesítményére vonatkozó mennyiségi vagy minõségi el-
lenõrzési lehetõséget nem szabad igénybe venni a dolgozók tudomása nélkül,

- a rendszerek a képernyõ elõtt dolgozóhoz alkalmazkodó formátumban és ütemben
jelezzék ki az információkat,

- alkalmazni kell a szoftverergonómia elveit, különösen az ember által végzett adatbe-
viteli és adatfeldolgozási feladatokban,

- a rendszerek biztosítsanak visszajelzést a munkavállalóknak a teljesítményükrõl.

22.7. AA mmunkáltató ffelelõssége
A munkáltató felelõs azért, hogy:

- a munkahelynek minõsülõ épületek, építmények a használatuk jellegének megfelelõ
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szerkezetûek és szilárdságúak legyenek;
- olyan villamos berendezéseket alkalmazzon, amelyek nem okoznak tûz- vagy rob-

banás veszélyt;
- a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védve legyenek a köz-

vetlen vagy közvetett érintés okozta villamos baleseti veszélyekkel szemben;
- az anyagokat és a védõberendezéseket a feszültségre, a munkavégzési körülmé-

nyekre és a villamos berendezéseket használó munkavállalók szakképzettségére 
figyelemmel válasszák meg.

22. 88. MMenekülési uutak éés vvészkijáratok
- A menekülési utakat és a vészkijáratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehetõ

legrövidebb úton a szabadba vagy valamely biztonságos területre kell vezetniük. A
menekülési utakat és a vészkijáratokat úgy kell kialakítani, megjelölni, és olyan álla-
potban kell tartani, hogy azokon a munkavállalók gyorsan és biztonságosan el tud-
ják hagyni a munkahelyeiket, illetve szükség esetén gyorsan kimenthetõk legyenek.

- A vészkijáratok és a hozzájuk vezetõ útvonalak számát, méretét, illetve kialakításu-
kat a munkahelyek igénybevételétõl, felszereltségétõl és méreteitõl függõen, az ott
tartózkodó személyek legnagyobb létszámából kiindulva kell megtervezni.

- Csak kifelé, a menekülés irányába nyitható vészkijáratok alkalmazhatók. A vészkijá-
ratokat nem szabad úgy lezárni vagy rögzíteni, hogy azokat vészhelyzetben ne le-
hessen használni. Toló- vagy forgóajtó vészkijárat céljára nem alkalmazható.

- A vészkijárati ajtókat nem szabad kulcsra zárni. A vészkijárati útvonalakat és kijára-
tokat, valamint a hozzájuk vezetõ közlekedési útvonalakat és ajtókat szabadon kell
hagyni, hogy azok bármikor akadálytalanul használhatók legyenek.

- A vészkijárati útvonalakat és ajtókat olyan vészvilágítással kell ellátni, amely áram-
kimaradás esetén is mûködõképes, és a szükséges megvilágítást biztosítja.

- A vészkijárati útvonalakban elhelyezkedõ ajtókat a vonatkozó jogszabályok szerinti
jelölé-sekkel kell ellátni. Biztosítani kell, hogy ezek az ajtók belülrõl, külön segítség
nélkül, bármikor nyithatóak legyenek, ha a munkahelyeken munkavállalók, illetve a
munkavégzés hatókörében lévõ más személyek tartózkodnak.

22. 99. MMunkahelyi hhulladékkezelés
- A termelési (nem veszélyes) és települési (kommunális) szilárd hulladékot (szemetet) a

munkahelyen elkülönítve kell gyûjteni és tárolni. A nem veszélyes, bomló, szerves anya-
got tartalmazó, valamint a bûzös termelési hulladékot fedett, résmentes, mosható, fer-
tõtleníthetõ, pormentes ürítést biztosító tartályban vagy konténerben kell gyûjteni.

- A gyûjtõtartályokat a munkahelyrõl az erre a célra kijelölt tárolóhelyre naponta be kell
gyûj-teni, és onnan rendszeresen, de legalább hetente kétszer el kell szállítani. A
tárolóhelyen a hulladék nem szennyezheti a környezetet. A tárolóhelynek tisztán tart-
hatónak kell lennie, követelmény továbbá, hogy az rendelkezzen vízvételi és szenny-
vízkiöntõ lehetõséggel, illetve megközelíthetõ legyen szállító jármûvel.

- A hulladék gyûjtésére szolgáló tartályokat naponta, a tárolóhelyeket, illetve környe-
zetüket rendszeresen, de legalább hetente két alkalommal kell tisztítani és fertõtle-
níteni, illetve szükség szerint gondoskodni kell a rovarok, rágcsálók irtásáról

22.10. VVillamos bberendezésekkel kkapcsolatos vveszélyek
- Villamos kimenetek környezetében történõ nedves tisztítás elõtt megfelelõ óvintéz-

kedéseket kell tenni.
- Vizes tisztítást ne alkalmazzanak olyan helyen, ahol a padlón villamos kábelek vannak.
- Ne alkalmazzanak vizes tisztítást villamos berendezések takarítására.
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- Villamos berendezéseket nedves kézzel ne érintsenek.
- Az villamos készülékek használatakor ellenõrizzék azok állapotát: vezeték, csatlako-

zó nem sérült-e. Az ilyen készülékek dupla szigetelésûek legyenek.
- Villamos szekrényt ne nyissanak ki és ne kapcsolják ki-vagy be a megszakító kap-

csolókat.
- Ne alkalmazzanak vízpermetet ( viráglocsolás) olyan helyeken, ahol villamos készülé-

kek, berendezések vannak. Pl: villamos szekrény, lámpák,  megszakító kapcsolók, stb.

22.11. TTakarítás
Mindenkinek ismerni kell a tisztítószerek jellemzõit, ill. azokkal kapcsolatos kockázatokat,
továbbá a szükséges teendõket az anyagok kiömlése, bõrrel, szemmel történõ érintkezé-
se esetén. (havária csomag). El kell olvasni az instrukciókat a tisztítószerek címkéin, Ne
keverjenek össze különbözõ tisztító szereket (reakcióba léphetnek egymással! Pl: hypó
és sav. összekeveredésébõl nagyon veszélyes, klór keletkezik!!) A tisztítószerek tárolása
és szállítása csak megfelelõen zárt, feliratozott, fel címkézett edényben történjen.

22.12. TTûzjelzés éés ttûzoltás
- Az épületek méretétõl és használatától, a bennük lévõ berendezésektõl, felszereléstõl,

az ott lévõ anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól, valamint az ott tartózkodó szemé-
lyek lehetséges legnagyobb számától függõen a munkahelyeket tûz oltására alkalmas
készülékkel, illetve tûzérzékelõ, jelzõ- és riasztóberendezéssel, rendszerrel kell ellátni.

- Nem automatikus, egyszerûen használható tûzoltó készülékeket kell alkalmazni,
amelyeket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhetõnek kell legyenek. A ké-
szülékek elhelyezésére jelzésekkel kell utalni.

- A tûz és káreset színhelyét a tûzvizsgálat befejezéséig a lehetõségekhez mérten,
változatlanul kell tartani.

22.13. TTûz 
Tûz esetében az Állami Tûzoltóságot kell értesíteni a 105, vagy 112 számon a követke-
zõ információk megadásával:
 a tûzeset pontos helye, címe
 hol, mi ég, milyen jellegû a káreset,
 mit veszélyeztet a tûz,
 van-e emberélet veszélyben,
 jelzést adó személy neve, beosztása, a távbeszélõ készülék hívószáma.

22.14. AAz éépület, mmunkaterület eelhagyása, mmenekülés, kkiürítés:
A munkavállalóknak a vészleállítási feladatokat -  riasztáskor - az  alábbiak szerint  kell
elvégezniük:

1) villamos berendezések feszültségmentesítése,
2) pótolhatatlan dokumentumok biztonságba helyezése, 
3) nyílászárók bezárása a helyiség elhagyása elõtt,
4) segédkezés a menekülésben az arra rászorulóknak.

22.14.1. AA ttûzoltásban vvaló kközremûködés - CCselekvési tterv
1. Az adott vészhelyzetben a helyszínen (munkaterületen) tartózkodó legmagasabb

szintû vezetõ, mint tûzoltásvezetõ utasításai alapján végezzék az oltási, mentési
munkákat, a tûzoltóság megérkezéséig.

2. A munkavállalók csak olyan feladattal bízhatók meg, amelynek során testi épségü-
ket és egészségüket nem veszélyeztetik, ezért füsttel részben telített helyiségbe
semmilyen okkal nem küldhetõk be. Ilyen veszélyes térben csak megfelelõ védõru-
hával és légzésvédõ felszereléssel ellátott hivatásos tûzoltó tevékenykedhet.
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3. Ha testi épségüket nem veszélyezteti, minden 18 év feletti állampolgár köteles az oltá-
si, mentési és kárelhárítási feladatokban részt venni meghatározott vezetõi utasításra.

4. A tûz oltását késedelem nélkül meg kell kezdeni az adott tûz oltására legalkalma-
sabb eszközzel, készülékkel, berendezéssel vagy kéziszerszámmal.

5. A tûz oltását - amíg ez életveszély nélkül lehetséges - megszakítás nélkül folytatni
szükséges, a tûz terjedését meg kell akadályozni a tûzoltóság kiérkezéséig, illetve
a tûz teljes eloltásáig.

6. Tilos és életveszélyes bármilyen villamos berendezés, vagy tûzveszélyes folyadék
tüzének vízzel történõ oltása.

7. A kiérkezõ elsõ hivatásos tûzoltó egység parancsnoka a tûzoltás irányítását átve-
szi, a továbbiakban a Parancsnok utasításai szerint kell eljárni.

8. A veszélyeztetett helyszín elhagyása után a dolgozóknak kötelességük az elõre kije-
lölt a Tûzriadó Tervben meghatározott gyülekezõ helyre menni. (létszám ellenõrzés)

22.14.2. AA TTûzriadó TTervben foglaltak minden munkavállalóra, a területen munkát vég-
zõkre, valamint az ott tartózkodó vendégekre, vagy ott munkát végzõ dolgozókra, alvál-
lalkozókra kötelezõ érvényû, be nem tartása szabálysértésnek mínõsül ami felelõsségre
vonással jár.

23. GGáz ccsatlakozó vvezetékek éés ffogyasztói bberendezések lléte-
sítési éés üüzemeltetési mmûszaki-bbiztonsági sszabályzat ((GMBSZ)

A földgázszállító rendszer üzembiztos mûködtetéséhez szükséges a rendszeres karban-
tartás, a hibás, kopott, elhasználódó alkatrészek cseréje.
A nagynyomású földgázszállító vezetékek állapotát az FGSZ Zrt. szakemberei rendsze-
resen ellenõrzik, a feltárt hibákat pedig, ha lehet, a vezetékek leállítása nélkül javítják ki.
Ez nem minden esetben lehetséges, alkalmanként egyes távvezetéki szakaszokat le kell
választani a szállítórendszerrõl. Ilyenkor egyes régiókban a gázszolgáltatás folytonossá-
ga is megszakadhat. A gáztörvény szerint gázfogyasztókat érintõ karbantartási feladatok
végrehajtására maximum 48 órás idõtartamra lehet elõre tervezetten megszakítani a
földgázszállítást. Ahhoz, hogy ennyi idõ alatt a munkálatokat el tudják végezni, megfeszí-
tett, folyamatos munkavégzésre van szükség.

23.1. AA ggázszerelõvel sszembeni kképesítési éés eegyéb kkövetelmények
A gázszerelõnek rendelkeznie kell egy fényképes igazolvánnyal, amely a szerelõ nevén,
igazolványszámán és érvényességi idején túl szakmai képesítését és az általa végezhe-
tõ tevékenységeket is tartalmazza. A gázkészülékek javítását és ellenõrzését csak olyan
szerelõ végezheti el, akinek az igazolványában nemcsak a gázvezetékek, hanem kifeje-
zetten a gázkészülékek szerelése is szerepel. Továbbá itt szerepel, ha a gázszerelõ jogo-
sult mûszaki-biztonsági felülvizsgálatra is. A regisztrált gázszerelõk, illetve a felülvizsgá-
latra jogosult gázszerelõk listája megtalálható a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hi-
vatal honlapján. Ezen felül általában a gázkészülékeket gyártó cégek is biztosítanak szer-
vizpartnereik részére igazolást arról, hogy milyen feladatok elvégzésére jogosult az álta-
luk ajánlott gázszerelõ.
A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre
vonatkozó mûszaki biztonsági elõírásokról és az ezekkel összefüggõ hatósági feladatok-
ról a 11/2013.(III.21.) NNGM rrendelet tartalmaz elõírásokat.

23.2. AA mmagyar fföldgázszállító vvezetékrendszer
Magyarországon az FGSZ Zrt. és az MGT Zrt. rendelkezik szállítási rendszerüzemeltetõi
engedéllyel. Elõbbi cég a tulajdonosa és az üzemeltetõje a közel 5800 km hosszúságú
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hazai nagynyomású földgázszállító vezetékrendszernek. Az FGSZ rendszere behálózza
országunkat, hogy hazánk bármely pontján fekvõ településre eljusson a vezetékes föld-
gáz, ezzel biztosítva a gáz elõnyeit, kényelmét.
A gázvezetékrendszer jellemzõ átmérõje 100-1400 mm, üzemnyomása 40-75 bar, átlag-
életkora közel 30 év.
A földgáz jellegzetes szaga a nagyon kis mennyiségben adagolt speciális szagosító
anyagtól származik, ami a tetrahidrotiofén - THT, (CH2)4S - és a terc-butil-merkaptán -
TBM, (CH3)3CSH - fele-fele arányú keveréke.
A gázszagosítás célja a gázszivárgás észlelésének könnyítése, és ezáltal a robbanásve-
szély gyorsabb elhárítása.
A víztartalom általában nagyon kicsi (10-40 mg/m3), ezt a gázszállító eltávolítja (fagyás-
veszély).
Egy m3 földgáz teljes mértékû elégetéséhez megközelítõleg 10 m3 levegõ szükséges. A
földgáz tökéletes égése során kék lánggal ég, káros égéstermékek, füst, korom, hamu
nélkül, igen alacsony szénmonoxid- és kéndioxid-kibocsátással, ezáltal környezetvédel-
mi szempontból a legtisztább energiahordozók egyike és nagymértékben hozzájárul az
üvegházhatás mérsékléséhez.
A földgáz robbanóképes elegyet alkot, ha a levegõvel 5-15% közötti arányban elegyedik.
A földgázt biztonsági okokból szagosítják, hogy esetleges szivárgása már a gyúlékony
elegyet képzõ koncentráció alatt is érezhetõ legyen. A szagosító anyagot általában a
nemzeti gázszállítók rendszeren adagolják a földgázhoz, így a kereskedõkhöz, szolgál-
tatókhoz már szagosított gáz érkezik.
A földgáz nem mérgezõ, a levegõnél könnyebb (sûrûsége megközelítõleg 0,68 kg/m3

míg a levegõé 1,293 kg/m3).
A fölgáz mennyiségét Magyarországon gáztechnikai normál köbméterben mérik (1 m3

megfelel annak a gázmennyiségnek, melynek térfogata 1,01325 bar nyomáson és 15°C-
on 1 m3), de a fogyasztókkal az energiatartalma alapján, MJ-ban számolnak el. Az ener-
giatartalom a gáz-összetételtõl függõ fûtõérték (MJ/m3) és a mennyiség (m3) szorzata.

23.3 JJogszabályok
 Nyomástartó berendezések, gázpalackok, gázfogyasztó készülékekrõl szóló norma
 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és

megfelelõsségének tanúsításáról
 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsá-

gi követel-ményeirõl és megfelelõség tanúsításáról
 8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történõ

alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról
 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek ele-

gyei tartályban vagy palackban történõ forgalmazásának szabályairól és hatósági
felügyeletérõl

 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet PB töltõ és tároló üzemek biztonsági szabályzatáról
 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról
 29/2011. (VIII. 31.) NGM rendelet szállítható nyomástartó berendezések biztonsá-

gi követel-ményeirõl és megfelelõség tanúsításáról
 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések

üzemelte-tésével kapcsolatos mûszaki biztonsági követelményekrõl és a Gázpa-
lack Biztonsági Szabályzatról

 1/2016. (I. 5.) NGM rendelete a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartá-
lyainak, tároló-létesítményeinek mûszaki biztonsági követelményeirõl, hatósági fel-
ügyeletérõl
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 2/2016. (I. 5.) NGM rendelete a nyomástartó berendezések, a töltõ berendezések,
a kisteljesítményû sûrített gáztöltõ berendezések mûszaki-biztonsági hatósági fel-
ügyeletérõl és az autógáz tartályok idõszakos ellenõrzésérõl

23.4. ÜÜzemeltetés
A felhasználó köteles a 11/2013.(III.21.) NNGM rrendelet hatálya alá tartozó csatlakozóve-
zetéket, telephelyi vezetéket felhasználói berendezést rendeltetésszerû állapotban tarta-
ni, rendeltetésszerûen üzemeltetni, a szükséges ellenõrzéseket és karbantartásokat a
gyártói elõírások alapján rendszere-sen elvégeztetni, a mûszaki biztonsági elõírásokat
betartatni, valamint a Hatóság, a földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató vagy a
telephelyi szolgáltató ellenõrzése során az ellenõr-zés feltételeit biztosítani.
Ha a felhasználó a tevékenysége során rendellenességet észlel, köteles minden szüksé-
ges intézkedést megtenni a rendellenesség megszüntetése érdekében.
A gázfelhasználó technológia kezelését az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítésekrõl szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendeletben elõ-
írt képzettséggel rendelkezõ kezelõ végezheti. A gázfelhasználó technológia biztonságos
üzemeltetését lehetõvé tévõ kezelõk létszámát a helyi adottságok figyelembevételével a
felhasználónak kell meghatároznia és biztosítania.
A gázfelhasználó technológiát üzemeltetõ felhasználónak a gyártó elõírásait figyelembe
véve üzemeltetési uutasítást kell készítenie, mely tartalmazza a gázfelhasználó technoló-
gia indítására, normál üzemmódjára, leállítására, vészleállítására vonatkozó eljárásokat
és az esetleg bekövetkezõ rendkívüli események esetében szükséges teendõket, illetve
köteles minden szükséges intézkedést megtenni a rendellenesség elhárítása érdekében.
A felhasználó köteles a gázfelhasználó technológia mûszaki-bbiztonsági ffelülvizsgálatát
az üzembe helyezés évét követõ elsõ évben és ezt követõen évente elvégeztetni.
A mûszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelõk engedélyezésérõl és nyilvántartásá-
ról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM 2. melléklet 3. pontja szerinti, mûszaki biztonsági felül-
vizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkezõ gázszerelõ végezheti.
A mûszaki-biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos mûszaki-
biztonsági szabályoknak való megfelelését, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyá-
soló feltételeket kell ellenõrizni.
A mûszaki-biztonsági felülvizsgálatról a Mûszaki Biztonsági Szabályzat 7.9. pontjában
meghatározott tartalommal a felülvizsgálatot végzõ gázszerelõnek jegyzõkönyvet kell ké-
szíteni, és annak egy példányát a felhasználónak igazolható módon át kell adni, egy pél-
dányát pedig a földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató vagy a telephelyi szolgál-
tató részére 8 napon belül megküldeni. A jegyzõkönyvet a felhasználó köteles a követke-
zõ felülvizsgálatot követõ 30 napig megõrizni. A földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szol-
gáltató vagy a telephelyi szolgáltató a jegyzõkönyvet köteles nyilvántartani. Amennyiben
a mûszaki biztonsági felülvizsgálat a 70 kW együttes hõterhelést meghaladó gázfelhasz-
náló technológia további üzemelésre való alkalmatlanságát állapította meg, a földgázel-
osztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató a telephelyi szolgáltató az ellenõrzési jegyzõkönyv
másolatának megküldésével soron kívül értesíti a Hatóságot.
A sziget üzemmódban mûködõ biogáz üzemek esetében nem kell a földgázelosztó, a ve-
zetékes PB-gáz szolgáltató vagy a telephelyi szolgáltató részére megküldeni a  jegyzõ-
könyvet. A jegyzõkönyveket a felhasználó köteles a felhasználói berendezés üzemelteté-
sének teljes idõtartama alatt megõrizni.
23.4.1 EEljárás rrendkívüli eesemény aalkalmával
A csatlakozó vezetékkel, telephelyi vezetékkel és felhasználói berendezéssel kap-
csolatos rendkívüli eseményeket lakossági fogyasztó esetében a földgázelosztó, a
vezetékes PB-gáz szolgáltató vagy a telephelyi szolgáltató, más esetben a felhasználó
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köteles a Hatóságnak hhaladéktalanul bbejelenteni, mmajd aa bbejelentést 224 óórán bbelül
írásban mmegerõsíteni.
A felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a rendkívüli esemény vizsgálatáig 
a hhelyszín éérintetlen mmaradjon. A földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató, a te-
lephelyi szolgáltató és a felhasználó rendkívüli esemény esetében köteles minden
olyan iintézkedést mmegtenni, aamely aa vveszélyeztetést éés aa kkár mmértékét aa llegkisebbre
korlátozza. Ezek során az emberi élet vagy testi épség, továbbá jelentõs érték meg-
óvása érdekében engedélyt adhat a helyszín megváltoztatására, ez esetben a hely-
színrõl rajzot vagy fényképfelvételt kell készíteni. A tárgyi bizonyítéknak minõsülõ esz-
közöket meg kell õriznie.
A HHatóság hhivatalból kkivizsgálja a berendezéssel, létesítménnyel folytatott tevékenység
során bekövetkezett rendkívüli eseményt. A Hatóság a vizsgálatra bizottságot alakíthat.
A bizottsági munkát a Hatóságnak a vizsgálatra kijelölt képviselõje irányítja. A hatósági
vizsgálat nem érinti a felhasználónak vagy az egyetemes szolgáltatónak más jogszabály-
ban elõírt vizsgálati kötelezettségét.
A rendkívüli esemény kivizsgálását a bejelentés után haladéktalanul meg kell kezdeni.
Ha a rendkívüli eseménnyel kapcsolatban büntetõeljárás is indult, a Hatóságnak a vizs-
gálatot ettõl függetlenül le kell folytatnia, és a két eljárás során szükségessé váló együtt-
mûködést biztosítania kell.
A Hatóság az eljárás során, a vizsgálat befejezése elõtt is megtilthatja, korlátozhatja, en-
gedélyhez kötheti a berendezés, létesítmény használatát és megszabhatja az újra hasz-
nálatba vétel feltételeit.
A Hatóság a vizsgálat lezárásakor megállapítja a rendkívüli esemény okát és körülmé-
nyeit.
A Hatóság a rendkívüli eseménnyel összefüggésben bûncselekmény alapos gyanúja
esetén büntetõfeljelentést tesz; szabálysértés esetén az illetékes szabálysértési hatóság-
nál szabálysértési eljárást kezdeményez.
23.4.2. MMûszaki bbiztonsági kkövetelmények
A 11/2013.(III.21.) NNGM rrendelet hatálya alá tartozó csatlakozó vezetékeket, telephelyi
vezetéket, felhasználói berendezéseket, technológiákat úgy kell megtervezni, létesíteni,
telepíteni, üzembe helyezni, üzemeltetni és rendszeresen karbantartani, hogy az megfe-
leljen a Mûszaki BBiztonsági SSzabályzatban meghatározott mûszaki biztonsági követelmé-
nyeknek.
A Mûszaki Biztonsági Szabályzatban foglalt egyes mûszaki elõírásoktól, a hivatkozott
szabványoktól a tervezõ eltérhet, ha a Mûszaki Biztonsági Szabályzat 3.1.2. pontja alap-
ján igazolja a Hatóság elõtt, hogy a Mûszaki Biztonsági Szabályzat elõírásai szerint elér-
hetõ mûszaki biztonsági szintet más módon is biztosítani tudja. A megfelelõ mûszaki biz-
tonsági szint elérésérõl, fenntartásáról a tervezõnek, a kivitelezõnek, a berendezés üze-
meltetõjének a hatósági eljárás során írásban nyilatkoznia kell.
A rendelet hatálya alá tartozó tevékenység során alkalmazott szabványokat a nemzeti
szabványosításról szóló törvényben foglaltak szerint kell alkalmazni.

24. EEgy hhalálos ááramütéses bbaleset rrészletes vvizsgálati eelemzése

Egy 19 éves férfi társasház építkezésén egy kölcsönkért betonkeverõ gépet tisztított. Te-
vékenysége során feltehetõen áramütés érte, ami következtében elhalálozott. A betonke-
verõhöz az áramot egy hosszabbítón keresztül a szomszéd házból juttatták el. A hatósá-
gi boncolás eredménye alapján idegenkezûségre utaló gyanús körülmény nem merült fel,
a nevezett halálát balesetszerû áramütés következtében kialakuló szívmegállás okozta.
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A szakértõi vizsgálat tárgyai:
- a baleset alkalmával használt betonkeverõ gép, 
- a betonkeverõt kiszolgáló villamos hosszabbító, 
- a hatósági vizsgálatok során rögzített dokumentumok voltak.

Az eelsõdleges sszakértõi vvizsgálatot a hatósági orvos szakértõ, az igazságügyi villamos-
sági, energetikai szakértõ és az igazságügyi mûszaki szakértõ végezték.
A halálos baleset további vizsgálata során sor került a munkavédelmi szempontok alap-
ján a balesetet okozó betonkeverõ gép állapotának mûszeres, mérésekkel igazolt, érin-
tésvédelemi és szabványossági felülvizsgálatára is.
A vvizsgálat mmegállapításai:

- a motorikus berendezés kapcsolója és a fázisjavító kondenzátor közötti kapcsolatot
szétkötötték, 

- a gépet meghajtó villanymotort háromfázisú betáplálás helyett egyfázisú hálózati
tápfeszültségû mûködtetésre alakították át,

- a betonkeverõ gép villamos berendezése szemmel láthatóan tömítetlen volt, a beha-
toló víz elleni védelem nem volt megfelelõ,

- megállapítható, hogy az villamos szakismeretet nélkülözõ, laikus barkács mûszaki
szerelésekkel tették lehetõvé a betonkeverõvel történõ munkavégzését,

- a betonkeverõrõl hiányzott az azonosítását tartalmazó adattábla.
A vvizsgálat ttovábbi mmegállapításai: 

- A vizsgált ingatlanon a földelés bontódobozban található földelõvezetõ keresztmet-
szete nem felel meg az MSZ 2364- 540:1995 [543.1.2.] pontjának (a vizsgálat idõ-
pontjában 4 mm2 keresztmetszetû vezetõvel volt szerelve).

- A betonkeverõt a baleset idõpontjában tápláló villamos hálózati dugaszolóaljzat érin-
tésvédelme nem felelt meg az MSZ 172-1:1986 3.1.4. pont elõírásának, mely szerint
a védõvezetõs érintésvédelmeknek önmûködõen és gyorsan ki kell kapcsolniuk min-
den olyan testzárlatot, amely a megengedett feszültséghatárnál nagyobb érintési fe-
szültséget okozhat. A dugaszolóaljzatot betápláló áramkör védelmére felszerelt olva-
dóbiztosítónál nem teljesült ez a követelmény.

A vvizsgálat ttovábbi mmegállapításai:
- Az MSZ 2364-471.2.3. pontjának elõírása szerint a szabadtéren üzemeltetett villa-

mos szerkezetek betáplálását 30 mA névleges kioldó hibaáramú áramvédõ kapcso-
lóval javasolt kialakítani.

- Az MSZ 2364-412.5.1. szerint 30 mA-es névleges kioldó hibaáramú és ennél érzé-
kenyebb áramvédõ kapcsoló eszközök használata az áramütés elleni védelem ki-
egészítõ módszere  az egyéb védelmi módok meghibásodása vagy gondatlan keze-
lés esetére. Ez nem volt felszerelve.

- A baleset idõpontjában a betonkeverõt tápláló villamos dugaszolóaljzat érintésvédel-
me nem felelt meg az MSZ 172- 1:1986 3.1.4. pontjának, valamint az MSZ 2364-471.
2.3. pontjának.

Az ook-ookozati öösszefüggések eelemzése aalapján mmegállapítható, hhogy aa bbaleset eelsõdle-
ges ookai aa kkövetkezõk vvoltak:

1. A betonkeverõ gép életveszélyes állapotú villamos szerelvényezése;
2. A csatlakozókábelek szakszerûtlen toldása,
3. A fázisjavító kondenzátoregység vízhatlan burkolatának hiánya, 
4. A villanymotor feszültség alatt álló részeit takaró burkolat hiánya
5. Az villamos kábelek bevezetésénél a nedvesség elleni tömítések hiánya 
6. Az életveszélyes betonkeverõ gép használatának engedélyezése.

Nem ttartották bbe aaz 11993. éévi XXCIII ssz. ttörvény aa mmunkavédelemrõl, 118. §§ ((3) eelõírását:
Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben 
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szabad, ha az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés követelmé-
nyeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre külön jogszabályban meghatáro-
zott megfelelõségi nyilatkozattal, illetve megfelelõségi tanúsítvánnyal.
Nem ttartották bbe aa 44/2002. ((II. 220.) SSzCsM-EEüM eegyüttes rrendeletet, amely az építési
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi
követelményekrõl szól.
Ennek értelmében az építési munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású
munkaeszközt annak kezelõje minden munkavégzés elõtt köteles megvizsgálni és meg-
gyõzõdni arról, hogy a mûködtetõ és biztonsági berendezések megfelelõk az alábbiak
szerint:

a.) Kötelesek a létesítményeket, a gépeket, berendezéseket megvizsgálni (beleértve a
kéziszer számokat), akár gépi hajtásúak, akár nem.

b.) Jó üzemállapotban kell tartani és megfelelõen kell karbantartani a gépeket, beren-
dezéseket.

c.) Csak olyan munkavállalók üzemeltethetik, gépeket, berendezéseket, akik erre
megfelelõ képzést kaptak.

Ki vvagy kkik aa ffelelõsek?!
Felelõs aa bbalesetveszélyes bbetonkeverõ ggép hhasználatának eengedélyezéséért aaz aa 
személy, aaki aa ttulajdonában áálló mmunkaterületén aa bbalesetet mmegelõzõen hhozzájárult aa
tulajdonát kképezõ, éélet-vveszélyes áállapotú bbetonkeverõ ggép vvillamos kkészülék hhasznála-
tához ttovábbá aaz éépítés-kkivitelezési tterületen ttörténõ mmunkálatokért ffelelõs sszakipari
FMV, aaki nnemgondoskodott aa sszükséges éés eelégséges mmértékben aa mmunkaterület áátvé-
telekor, aannak bbiztonságtechnikai mmegfelelõségérõl.

Ez aaz eegy ppélda iis iigazolja, hhogy aa mmunkavédelmi eelõírások ffigyelmen kkívül hhagyásának,
illetve bbe nnem ttartásának bbeláthatatlan kkövetkezményei bbeláthatatlanok, aakár hhalálos
baleset iis llehet!
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