
 
Vállalkozásunk az Electric S
típusú villamos biztonságtec
szeretnénk felhívni a felülvi
robbanásveszélyesnek minős

A robbanásveszély minden 
dolgozik. Ezek lehetnek 
munkafolyamatból származó

A tűzvédelmi szabályzatban 
mindenképpen ilyenek, de
robbanásveszélyes térségek 
képzeljük el az üzemanyagtö
osztályba vannak sorolva,
robbanásveszélyes zónának
felülvizsgálni. 

A 3/2003. (III.11.) FMM‐ES
vállalkozásnak rendelkezni ke
től, a hatályba lépése elő
dokumentációnak legbeszéd
kritikus területeket, ahol rob
erősáramú és irányítástech
felülvizsgálat alá kell vetni és

A robbanásbiztos berendezé
időszakos (EBF) felülvizsgála
meghatározott periódus háro
mert robbanásveszélyes tér
robbanásbiztos berendezése
kevesen tudják és emiatt sz
számlájára, ráadásképpen a
megbízók felé az a javaslatom
szakemberek bizonyítványain
minden hatósági kötelezettsé

Kevesen tudják az ilyen felülv
munka végzésére, ha írásban
részvételt. A megszerzett OK

 

A potenciálisan robbanásveszélyes 
környezetben levő munkahelyek elektromos 
készülékei és felülvizsgálatuk 
afety Bt. több mint két évtizede szakértői szinten foglalkozik minden 
hnikai felülvizsgálattal, azonban ezzel az írással azon cégek figyelmét 
zsgálati kötelezettségre, amelyek területén, telephelyén potenciálisan 
ülő térség található.  

olyan vállalkozás esetében fennállhat, amely gyúlékony anyagokkal 
nyersanyagok, köztes termékek, késztermékek és az általános 
 hulladékok. 

„A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségek, szabadterek 
 enyhébb osztálybasorolású helyiségben, szabadtéren is lehetnek 
(zónák), ahol csak robbanásbiztos gyártmányok alkalmazhatók. Példának 
ltő állomások (benzinkutak) töltőterületét, amelyek „C” tűzveszélyességi 
 viszont a töltőoszlopok belső része és közvetlen környezete 
 minősül és ennek megfelelően kell létesíteni, karbantartani és 

zCsM együttes rendelet (ATEX 137) előírása alapján, minden ilyen 
ll, un. robbanásvédelmi dokumentációval. A rendeletet 2005. január 1.‐

tt kialakított munkahelyekre is alkalmazni kell. A robbanásvédelmi 
esebb melléklete a háromdimenziós zónatérkép, amely pontosan jelzi a 
banásveszély kialakulásával számolni kell. Ezeken a helyeken üzemelő 

nikai berendezést üzembehelyezéskor és időszakos jelleggel műszaki 
 a felülvizsgálat eredményéről írásos dokumentációt kell készíteni. 

sek műszaki felülvizsgálata nem azonos az erősáramú berendezések 
tával attól függetlenül, hogy mindkét esetben, a jogszabályban (OTSZ) 
m év. A két felülvizsgálat azonban összekapcsolható, már csak azért is, 

ségben MSZ 10900 szabvány szerinti EBF felülvizsgálatot is kizárólag 
k kezelője szakvizsgával rendelkező szakember végezhet. Sajnos ezt 
akhatósági ellenőrzéskor súlyos százezrek vándorolhatnak a hatóságok 
 vizsgálatot ismételten el kell végezni arra jogosult szakemberrel. A 
, hogy az ilyen munkák megrendelése előtt kérjék be az árajánlatot adó 

ak másolatát és csak akkor adják ki a megrendelést, ha az ajánlatot adó, 
gnek eleget tud tenni.  

izsgálatot vállaló szakemberek közül is, hogy csak akkor jogosultak ilyen 
 tudják igazolni az öt évnél nem régebbi szakmai továbbképzésen való 

J‐s bizonyítvány önmagában nem elegendő. 



Az internetes keresők szép számmal találnak olyan honlapokat, ahol hirdetik az ilyen irányú 
tevékenységet is, de hozzáértő számára már a leírásból is leszűrhető, hogy igazából járatlanok e 
területen. A komolyabb vegyipari referenciák már beszédesebbek a tanácstalan megbízó számára. 
Nem győzzük hangsúlyozni a bírságok nagyságrendekkel nagyobbak is lehetnek, mint a 
lelkiismeretesen elvégzett felülvizsgálat díja, nem is beszélve arról, hogy az üzembiztonság, a 
személyvédelem mindennél fontosabb. 

Tehát ismétlésképpen, a robbanásveszélyes térségben felülvizsgálatot végezni minimum két főnek 
szabad, akik rendelkeznek az alap felülvizsgálói bizonyítványokon (ÉV, VV, EBF) túl, tűzvédelmi 
szakvizsgával, robbanásbiztos berendezések kezelője OKJ‐s bizonyítvánnyal, a munkát irányító 
személynek robbanásbiztos berendezések műszaki vezetője OKJ‐s bizonyítvány és mindkét főnél 5 
évnél nem régebbi írásban igazolt továbbképzéssel. 

A fenti témában és más villamos biztonságtechnikai kérdésekben is állunk szíves rendelkezésükre. 
Elérhetőségeinket és referenciánkat a www.electricsafety.hu honlapon találhatják. 

http://www.electricsafety.hu/

