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A nemzetgazdasági miniszter 40/2017. (XII. 4.) NGM 

rendelete az összekötő és felhasználói 

berendezésekről, valamint a potenciálisan 

robbanásveszélyes közegben  működő villamos 

berendezésekről és védelmi rendszerekről 



Tisztázzuk a fogalmakat!

• Mi a különbség a javítás és felújítás, karbantartás és átalakítás 

között?

• Miért kell foglalkoznunk a rendeltetésszerű használat fogalmával?

• Mi a szabványossági felülvizsgálat és ki végezheti?

• Mi a szerelői ellenőrzés?

• Miben változott a szerelői ellenőrzés fogalma?

• Mi az EU-s eljárás lényege?
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átalakítás

minden olyan beavatkozás, amely villamos berendezés

eredeti funkciójának, műszaki kialakításának, technológiai

paramétereinek megváltoztatását eredményezi
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egyenértékűségi nyilatkozat

a villamos tervező nyilatkozata arról, hogy szabványok

előírásaitól eltérően a tervben alkalmazott műszaki

megoldásokat biztonsági és műszaki szempontból

a szabvány követelményeivel legalább egyenértékűnek

nyilvánítja
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ellenőrzés

minden olyan tevékenység, amely villamos berendezés

állapotának megfelelőségét vizsgálja a berendezésre

vonatkozó jogszabályok és a villamos biztonsági

szempontból követelményeket tartalmazó szabványok

részletezése szerint
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felhasználói belső szabályzat

az adott villamos berendezésre kidolgozott, a helyi

sajátságokat tartalmazó magatartási és kezelési szabályzat,

amelyet az üzemeltető dolgoz vagy dolgoztat ki, és amely

az épület belső villamos felhasználói berendezésének

a tervezője által kidolgozott üzemeltetési útmutatón alapul
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javítás

minden olyan beavatkozás, amely a villamos berendezés

üzembehelyezéskori eredeti állapotának visszaállítását

célozza, és amelynek eredményeként a villamos

berendezés biztonsági jellemzői az üzembehelyezési

állapothoz képest nem változnak
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jelentős villamos berendezés

• a potenciálisan robbanásveszélyes létesítmény

berendezése,

• a villamosműhöz, magánvezetékhez, termelői vezetékhez

vagy közvetlen vezetékhez 1000 V-nál nagyobb névleges

feszültségen csatlakozó fogyasztói berendezés,
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jelentős villamos berendezés

• a villamosműhöz, magánvezetékhez, termelői vezetékhez vagy

közvetlen vezetékhez 1000 V-nál nem nagyobb feszültségen

csatlakozó fogyasztói villamos berendezés, amely a berendezés

áramának nagyságát fázisonként 32 A vagy annál nagyobb

névleges áramerősségű túláramvédelem (olvadóbiztosító vagy

kismegszakító) korlátozza…
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karbantartás

a villamos berendezések tervszerű, megelőző állagmegóvása,

javítása, tisztítása, a szükséges cserék és pótlások elvégzése,

esetenként az üzemi meghibásodás előzetes elhárítása,

amely nem jelenti a villamos berendezés élettartamának

növelését vagy kapacitásának számottevő bővítését,

elmaradása pedig az élettartam csökkenését eredményezi

2018. 06. 06. 12



kezelési utasítás

az üzemeltető által az üzemi személyzet részére a villamos

berendezéssel kapcsolatosan kiadott utasítás
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kommunális épület

közvetlenül a közcélú elosztóhálózatra csatlakozó

villamos berendezéseket tartalmazó, az épített környezet

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

2. § 9. pontja szerinti közhasználatú építmény
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lakóépület

közvetlenül a közcélú elosztóhálózatra csatlakozó és

alaprendeltetése szerint lakhatás, üdülés célját szolgáló

építmény vagy lakóközösségbe szervezett, több lakásból

álló egység és a hozzá tartozó, alaprendeltetéstől eltérő

célra szolgáló helyiségek összessége, továbbá az előbbiek

elhelyezésére szolgáló építmény vagy alkalmas telek
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rendeltetésszerű használat

a villamos berendezések műszaki leírásában, kezelési

útmutatójában vagy termékismertetőjében

meghatározottaknak, a tervezett célnak és az előírt

üzemeltetési módnak megfelelő használat
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szabványossági felülvizsgálat

a villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és

azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó

– különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő

ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e

az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki

megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi

kritériumát
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szabványossági felülvizsgálat

• MSZ HD 60364-6:2007-re hasonlít

• Nem különíti el a több felülvizsgálati formát a meghatározásban

EU-s minta

• Szemrevételezés

– Termékszabványoknak megfelel

– Gyártói és szabványi előírásoknak megfelelő a beépítésük

– Szemmel látható sérülés

• Műszeres mérés

– Szabványi megfelelőség – felülvizsgáló

– Termékmegfelelőség - forgalmazó
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szakképzett személy

az a személy, aki olyan, az adott munkaterületre vonatkozó,

igazolt villamos szakmai képesítéssel, tudással és

gyakorlattal rendelkezik, amely képessé teszi a villamosság

által előidézhető kockázat értékelésére és a veszélyek

elkerülésére
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szerelői ellenőrzés

legalább erősáramú villamos szakképzettség alapján

végzett ellenőrzés, amelyhez a szigetelésellenállás-

mérésen kívül nem szükséges az áramütés elleni védelem

alapvető hibáinak kimutatása céljából műszeres mérés és

a mérési eredmények kiértékelése
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üzembe helyezés

új vagy átalakításon átesett villamos berendezés

csatlakoztatása a villamos hálózathoz, amely eljárási

folyamat magában foglalja az üzemi próbákat megelőző

műszaki vizsgálatokat és eljárásokat, az üzemi próbákat,

a próbaüzemet és jogszabály rendelkezése esetén

az üzembe helyezéssel kapcsolatos hatósági eljárást
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üzemeltetési útmutató

a tervező vagy kivitelező által a villamos üzemi szabályzat

kidolgozásának céljára készített műszaki összeállítás arról,

hogy a tervek szerinti berendezés biztonságos kezeléséhez

milyen szakképzettség, kioktatottság szükséges, továbbá

milyen – a megkövetelt szakismereteken túlmenő – helyi

követelményeknek kell megfelelni
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Műszaki biztonsági követelmények

A villamos berendezést úgy kell megtervezni, létesíteni, üzembe

helyezni, üzemeltetni, átalakítani, javítani, rendszeresen

karbantartani, üzemen kívül helyezni és megszüntetni, hogy

az megfeleljen a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatban

meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek, valamint

a környezetvédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi és munkavédelmi

jogszabályokban előírtaknak
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Műszaki biztonsági követelmények

A Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatban foglalt egyes

műszaki előírásoktól a tervező eltérhet, ha a Villamos

Műszaki Biztonsági Szabályzatban foglaltak alapján

igazolja, hogy a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat

előírásai szerint elérhető, vagy magasabb műszaki

biztonsági szintet más módon is biztosítja.
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továbbképzés

a műszaki biztonság szempontjából jelentős munkakörök

betöltéséhez ötévenként kötelező a továbbképzés,

a szakterületre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások,

érvényes műszaki szabványok megismerése, valamint

a felülvizsgálathoz szükséges korszerű műszaki-biztonsági

szakmai anyag elsajátítása céljából
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Érintett munkakörök:

• érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló,

• erősáramú berendezések felülvizsgálója és

• villámvédelmi berendezések felülvizsgálója.

továbbképzés
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A munkakör további betöltésének feltétele, hogy a munkakört

betöltő személy az OKJ szakképesítést igazoló bizonyítvány

kiállítását követő 5 éven belül a továbbképzésen részt

vegyen, és sikeres vizsgát tegyen.

Eredménytelen minősítés esetén javítóvizsgára egy

alkalommal van mód!!

továbbképzés
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továbbképzés

Annak a meghatározott munkakört betöltő személynek,

akinek a szakképesítését igazoló bizonyítványa 2018.

január 1-t megelőző 3 évnél régebbi, annak 2018. január 1-

t követő két éven belül kell részt vennie a továbbképzésen,

és vizsgáznia kell.
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Ráadás..

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot szerelői ellenőrzéssel

legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni: az összekötő és

felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan

robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és

védelmi rendszerekről szóló rendelet (a továbbiakban: Villamos

Műszaki Biztonsági Szabályzat rendelet) szerinti lakóépület,

kommunális épület és egyéb épület villamos berendezésein

hatévente
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• Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot – a Villamos

Műszaki Biztonsági Szabályzat rendelet hatálya alá

tartozó villamos berendezések kivételével –

szabványossági felülvizsgálattal rendszeresen,

legalább háromévente kell elvégezni a munkahelynek

minősülő helyen.

Ráadás..
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36 év után…

Hatályát veszti a Kommunális- és Lakóépületek

Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM

rendelet.
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Az „utód”

Villamos Műszaki Biztonsági 

Szabályzat
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követelmények

Csak olyan villamos berendezést szabad tervezni, létesíteni

és üzemeltetni, amely kielégíti a Szabályzatban

meghatározott műszaki biztonsági követelményeket.
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követelmények
A biztonsági követelmények szempontjából megfelelő állapotúnak kell

tekinteni azt a villamos berendezést, amely létesítésekor teljesíti a rá

vonatkozó villamos biztonsági szabványos követelményeket vagy

a szabványban foglaltakkal biztonsági szempontból a tervező által igazoltan

legalább egyenértékű megoldásokat. A villamos berendezések létesítésére,

üzemeltetésére, villámvédelmére, áramütés elleni védelmére, valamint

a robbanásveszélyes térségekre és a robbanásbiztos gyártmányokra

vonatkozóan a villamos műszaki biztonsági követelményeket

a jogszabályban hivatkozott műszaki tárgyú szabványok tartalmazzák.
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követelmények

• A villamos kivitelezési dokumentációban

az épületvillamossági munkarész tekintetében figyelembe kell

venni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

• 1. mellékletében foglaltakkal összhangban a Magyar Építész

Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara szabályzataiban

előírtakat.
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üzemeltetési útmutató
tartalmaznia kell:

• azoknak az üzemeltetési tevékenységeknek tételes felsorolását,

amelyeknek elvégzéséhez kioktatás vagy szakképzettség

szükséges

• az üzemeltetéshez szükséges azon biztonsági tudnivalókat, amelyek

ismerete nem következik a megadott szakképzettségből (főként helyi

körülményekből vagy észszerű megoldásokból adódó egyedi

tudnivalókat)

• a karbantartások szükséges gyakoriságát
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üzemeltetési útmutató
tartalmaznia kell:

• azoknak a karbantartásoknak és javításoknak meghatározását,

amelyeket az üzemeltetők is elvégezhetnek, valamint külön azokét,

amelyek elvégzése valamely erre feljogosított szervezet részére van

fenntartva, vagy amelyek elvégzése speciális szakmai ismereteket

igényel;

• az időszakos villamos biztonsági ellenőrzések gyakoriságát (ez nem

lehet ritkább a hatályos jogszabályokban előírt gyakoriságnál).
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tervezői egyenértékűségi nyilatkozat

tartalmaznia kell:

• hogy az általa tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó

jogszabályoknak és az eseti hatósági előírásoknak;

• a figyelembe vett, villamos biztonsági szempontból mértékadó

nemzeti szabványok

• tételes – szám szerinti – felsorolását (a szabványok kiadási

évszámának feltüntetésével);
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tervezői egyenértékűségi nyilatkozat
tartalmaznia kell:

• hogy a vonatkozó nemzeti szabványtól vagy Tűzvédelmi Műszaki

Irányelvtől eltérő műszaki megoldás alkalmazásakor a megvalósuló

biztonsági szint az azokban foglaltakkal legalább egyenértékű (szerkezet,

eljárás, számítási mód);

• a betervezett villamossági termékek megfelelőségének igazolására

vonatkozó nyilatkozatot;

• a tervező aláírását.
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FMV szabványossági nyilatkozattartalmaznia kell:

• a tervekben nem részletezett megoldásoknál figyelembe vett, villamos

biztonsági szempontból mértékadó szabványok és Tűzvédelmi Műszaki

Irányelvek tételes – szám szerinti – felsorolását (a szabványok kiadási

évszámának feltüntetésével);

• nyilatkozatot arról, hogy a vonatkozó szabványoktól milyen kivitelezési

eltérések vannak, továbbá, hogy az eltérő műszaki megoldás

alkalmazásakor a megvalósított biztonsági szint a szabványossal legalább

egyenértékű;
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FMV szabványossági nyilatkozat

tartalmaznia kell:

• tervmódosítás vagy a tervektől való eltérés esetén a beruházó és

a tervező jóváhagyó nyilatkozatait, valamint a villamos berendezés

létesítésének a Szabályzat szerint meghatározott követelményeitől

való eltérés esetén az egyenértékűségi nyilatkozatot;

• a gyártási számmal ellátott, alkalmazott villamossági termékek

megfelelőségét igazoló vonatkozó tanúsítványokat;
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FMV szabványossági nyilatkozat

tartalmaznia kell:

• a kivitelező székhelyét, telephelyét és a felelős műszaki vezető

nevét, kamarai nyilvántartási számát;

• a kivitelező által elvégzett vagy elvégeztetett ellenőrzések,

vizsgálatok, mérések összefoglaló felsorolását és minősítését;

• cégszerű aláírást.
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dokumentumok

• a villamos berendezések első ellenőrzéséről szóló

minősítő irat, a részletes mérési jegyzőkönyvvel együtt

a vizsgálatra vonatkozó szabványban foglaltak szerint;

• kiépített villámvédelem esetén a villámvédelmi

felülvizsgálat minősítő irat, részletes mérési

jegyzőkönyvvel együtt;
2018. 06. 06. 43



dokumentumok

• a kábel- és vezetékhálózat részletes szigetelésmérési jegyzőkönyv;

• az átadásra kerülő berendezés jellegétől függően a berendezésre

vonatkozó előírás vagy megrendelői követelmény alapján szükséges

további mérési, vizsgálati jegyzőkönyvek, bizonylatok (pl.

a működési, üzemi jellemzők, védelmek, mesterséges megvilágítás

értéke, elektromágneses összeférhetőség, felharmonikustartalom

ellenőrzés).
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Mikor kell ellenőrizni?

• a berendezés létesítésekor, az első üzembe helyezés

előtt (első ellenőrzés);

• rendkívüli eseményt követően;

• átalakítás, javítás esetén annak üzembe helyezése előtt;

• időszakosan, a berendezés fajtájára a jogszabályokban

előírt gyakorisággal.
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Ellenőrzés

• Az első üzembe helyezés előtt és időszakosan végzett

ellenőrzésnek a teljes villamos berendezésre ki kell

terjednie, míg a többi esetben elegendő

a berendezésnek arra a részére elvégezni, amelynek

biztonságos voltát a meghibásodás vagy a javítás,

bővítés, átalakítás érintette.
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Ellenőrzés

• Az ellenőrzés elvégeztetése a kivitelező, illetve

az üzemeltető kötelezettsége, kivéve, ha szerződésben

e kötelezettséget más vállalta.

• A biztonságot érintő javítás után olyan jellegű és mélységű

ellenőrzést kell végezni, amely alkalmas az észlelt

meghibásodás és az általa okozott veszély megszűnésének

megállapítására.
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Ellenőrzés

Az 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű villamos

berendezések időszakos általános szabványossági

felülvizsgálatát – bele nem értve a villamos berendezés

áramütés elleni védelem szempontjából történő időszakos

szabványossági felülvizsgálatát – háromévente kell

elvégezni.
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Ellenőrzés

A felülvizsgálat során tapasztalt hiányosságok pótlásának

határideje az erősáramú berendezések felülvizsgálója által

a minősítő iratban meghatározott időpont, kivéve, ha a hatóság

ennél rövidebb határidőt állapít meg. A villamos berendezés

műszaki biztonsági tárgyú szabványokkal kapcsolatos

időszakos szabványossági felülvizsgálatának határideje

az előző felülvizsgálat naptári napjának megfelelő napon jár le

a felülvizsgálat esedékességének évében.
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Ellenőrzés
• A villamos berendezésen áramütés elleni védelem szempontjából

időszakos szabványossági felülvizsgálatot kell végezni.

A lakóépületek fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges

áramerősségű túláramvédelem utáni és 30 mA-nél nem

nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védett felhasználói

berendezései esetében a szabványossági felülvizsgálat

elhagyható. A villamos berendezések felülvizsgálata

a felülvizsgálat idején érvényes vonatkozó műszaki követelmény

szerint történik.
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A villamos berendezés áramütés elleni védelem szempontjából

történő időszakos szabványossági felülvizsgálatát a villamos

berendezés használatbavételét követően a berendezés

üzemeltetője

• az iparszerűen alkalmazott villamos üzemű

kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorok

esetén legalább évenként,
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• potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő

villamos berendezésen, 1000 V-nál nagyobb névleges

feszültségű villamos berendezésen, valamint az épületnek

nem minősülő építmény 50 kW-ot meghaladó csatlakozási

teljesítményű villamos berendezésén, továbbá jelentős

villamos berendezésen legalább 3 évenként,

• egyéb esetben legalább 6 évenként végezteti el.
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Ellenőrzés
• Az érintésvédelmi minősítő iratban a vizsgált berendezést minden esetben

az irat kiállítása idején érvényes előírások szerint kell minősíteni. ?!

• A felülvizsgálat során tapasztalt hiányosságok pótlásának határideje

az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló által a minősítő iratban

meghatározott időpont.

• A villamos berendezés áramütés elleni védelemmel kapcsolatos időszakos

szabványossági felülvizsgálatának határideje az előző felülvizsgálat naptári

napjának megfelelő napon jár le a felülvizsgálat esedékességének évében.
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Ellenőrzés

A biztonságot érintő javítás után az érintett berendezésrész

csak akkor helyezhető újra üzembe, ha a javítást követő

vizsgálat a meghibásodás és a veszélyes helyzet vagy

állapot megszüntetését igazolja.
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Ellenőrzés

• Az áramütés elleni védelem, a villamos berendezés általános

szabványossági állapotának és a villámvédelem felülvizsgálatát csak

az adott vizsgálatra jogszabályban meghatározott képesítő

szakvizsgát tett személy végezheti.

• Az érintésvédelmi szerelői ellenőrzést a saját munkájával

kapcsolatban minden olyan személy elvégezheti, aki a feladat

elvégzéséhez szükséges előírt villamos szakmai képesítéssel

rendelkezik.
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Üzembe helyezés

A jelentős villamos berendezés üzembe helyezése

megkezdésének feltétele, hogy a villamos berendezés

rendelkezzen

• üzembehelyezési programmal;

• az üzembehelyezési állapotot tükröző, a kivitelezés során

módosított, kiegészített tervdokumentációval.
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Üzembe helyezés
A jelentős villamos berendezés első üzembe helyezésekor vagy

átadásakor az üzemeltető számára át kell adni:

• a villamos berendezések kezeléséhez, karbantartásához, javításához és

hibakereséséhez szükséges villamos terveket (megvalósulási terv);

• az üzemeltetési útmutatót (használati, kezelési és karbantartási útmutató);

• a tervező, a tervellenőr és a kivitelező felelős műszaki vezetőjének

nyilatkozatát, arról, hogy a villamos berendezés kielégíti a villamos

biztonsági követelményeket
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Üzembe helyezés
A jelentős villamos berendezés első üzembe helyezésekor

vagy átadásakor az üzemeltető számára át kell adni:

• a villamos biztonsági szempontból mértékadó szabványos

követelményeket tartalmazó szabványoktól való eltérés

esetén a tervező egyenértékűségi nyilatkozatát;

• a villamos berendezéssel kapcsolatos mérési

jegyzőkönyveket, minősítő iratokat, tanúsítványokat.
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Üzembe helyezés

Új jelentős villamos berendezés, valamint bővítéssel,

átalakítással megváltoztatott jelentős villamos berendezés

csak akkor helyezhető üzembe, ha a bővítést, átalakítást

követő felülvizsgálat az érintett rész szabványosságát vagy

egyenértékűségét igazolja.
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Villamos szerkezetek műszaki 

biztonsági követelményei
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Minden 50 V-nál nagyobb névleges feszültségű váltakozó áramú, valamint 120

V-nál nagyobb feszültségű egyenáramú villamos szerkezetre igazolni kell, hogy

az kielégíti az élet-, testiépség-, egészségvédelem, a tűz- a környezet- és

természetvédelem, valamint a műszaki és vagyonbiztonság követelményeit.

A potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos szerkezetek

esetében a fenti feszültséghatároktól függetlenül igazolni kell a fenti

követelmények teljesülését
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megfelelőség igazolás

• a CE-jelölés a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra

tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági

követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

szóló 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet hatálya alá tartozó villamos

szerkezeteknél

• Egyéb villamos szerkezeteknél a biztonsági követelmények

kielégítésére vonatkozó gyártói nyilatkozat és akkreditált tanúsító

szervezet által kiadott, az előírások teljesítését bizonyító tanúsítvány
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Az 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű váltakozó áramú,

valamint az 1500 V-nál nagyobb névleges feszültségű

egyenáramú villamos termékeknél a megfelelőséget

a biztonsági követelmények kielégítésére vonatkozó gyártói

nyilatkozat és akkreditált tanúsító szervezet által kiadott,

az előírt követelmények teljesítését bizonyító tanúsítvány

igazolja.
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A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő

alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek

vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 35/2016. (IX. 27.) NGM

rendelet hatálya alá tartozó villamos szerkezetek esetében

a megfelelőséget az ott meghatározottak szerint a CE-

jelölés és az EU megfelelőségi tanúsítvány igazolja.
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Javítás utáni vizsgálat

• Ha a villamos szerkezet bármilyen villamos vagy nem villamos

természetű hibáját nem az alkalmazás helyszínén javítják, akkor

a javítás utáni átadást megelőzően szigetelésiellenállás-mérést

kell végezni.

• Az I. érintésvédelmi osztályú villamos szerkezet esetén ellenőrizni

kell a test és a védőcsatlakozó közötti vezetői folytonosságot.

• A szigetelésiellenállás-mérés eredménye jegyzőkönyvben

rögzítendő.
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Javítás utáni vizsgálat

A villamos szerkezetek javítása, módosítása után a következő

vizsgálatokat minden esetben el kell végezni:

• ellenőrzés szemrevételezéssel (épség, csatlakozások, feliratok,

tartozékok stb.);

• védővezető vizsgálata (szemrevételezés, folytonosság, védővezető-

ellenállás mérése);

• szigetelésvizsgálatok (szigetelésiellenállás-mérés, villamos szilárdság-

vizsgálatok);

• működési próbák.
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Köszönöm  a megtisztelő figyelmet !

Munkasikereket és Jószerencsét kívánok!

Horogh Gyula
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