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3. rész
Kérdés
Tudomásom szerint még a hatályos előírások szerint képeznének (megfelelő jelentkezés
esetén) sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelőket. Azonban a legutóbbi
értesülésem szerint ezt a szakképesítést törölni fogják az OKJ-s képzésekből. Ha ez
bekövetkezik, úgy az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek, szabadterek
villamos berendezéseinek vizsgálatához milyen szakképesítésűnek kell lennie a
felülvizsgálónak.
Válasz:
Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján a sújtólég- és
robbanásbiztos villamos berendezés kezelő szakképesítés azonosító száma 34 5251 01. A
1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosította a szakképesítési rendszert és a szakképzési
jegyzéket, melyben már nem szerepel a kérdéses szakképzés, de a szakképesítés OKJ-ből
történő törlése nem jelenti a szakképesítés, mint képesítés megszűnését.
Ennek megfelelően, az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet melléklete – az
OTSZ fenti szakaszával összhangban – továbbra is szerepelteti a sújtólég- és robbanásbiztos
villamos berendezések szereléséhez, üzemeltetéséhez, felülvizsgálatához, karbantartásához,
javításához szükséges sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezés kezelő képesítés
követelményt.
Az 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet hatálya kiterjed az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi
tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságokra és egyéni vállalkozókra is. Továbbá előírja, hogy a rendelet mellékletében
meghatározott tevékenységek csak az ott megjelölt képesítésekkel végezhetők, így egyértelmű
követelményt támaszt.
Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai
vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 18/2004. (V. 28.) OM rendelet a
hivatkozott OKJ szám alatt továbbra is tartalmazza a szakképesítési tanfolyam, illetve vizsga
szervezésére feljogosított intézmények felsorolását, mely intézmények továbbra is
szervezhetnek szakképesítés tanfolyamot és vizsgát. Véleményem szerint így nincs akadálya a
megfelelő szakképesítés jelenlegi megszerzésének.
Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosítása folyamatban van, mely tervezet tartalmazza a
„sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezés kezelő” szakképesítésnek megfelelő
szakképesítést, mely megnevezése a „robbanásbiztos berendezés kezelő”. A szakképesítési
jegyzék módosítását követően az OTSZ vonatkozó rendelkezése felülvizsgálhatóvá válik.
Kérdés
Az MSZ EN 62305-ös számú szabványsorozat 2008. február 28-án hatályba lép, ettől az
időtől a villámvédelmi berendezés kialakítására vonatkozóan kettős (helyenként lényegesen
eltérő) szabályozás lép életbe. A villámvédelmi berendezések létesítési anomáliájának
megszüntetése érdekében az OTSZ 3. melléklet III. fejezet visszavonását tervezi-e az OKF?
Elképzelhetőnek tartja-e a tisztelt hatóság, hogy a szabvány szerinti kockázatelemzés alapján
kell a villámvédelmet biztosítani, továbbá a kialakítására vonatkozóan a szabvány műszaki
előírásai kerülnek alkalmazásra. Az OTSZ az előzőeket kiegészítő rendelkezéseket, valamint
a felülvizsgálatok (a szabványtól eltérően konkrét időtartamra vonatkozó) gyakoriságát, és
ahhoz a személyi feltételeket határozza meg.
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Válasz:
A villámvédelemre vonatkozó MSZ 274 számú magyar szabvány 2009. februárjában
visszavonásra kerül. A jogszabály a vonatkozó magyar szabványra épül, illetve eltérő
szabályokat tartalmaz az MSZ EN 62 305 szabványhoz képest. A jogszabály módosítása az
EU jogharmonizáció keretében a szabványváltozások miatt az OKF kezdeményezte a 3. rész
módosítását.
Kérdés:
A 3. rész III. fejezet 4. cím 2.3. pont alapján a szomszédos épületen akkor is el kell végezni a
felülvizsgálatot, ha az más tulajdona?
Válasz:
Nem a villámvédelmi felülvizsgálatot kell elvégezni, hanem a felülvizsgálandó épület
villámvédelmi rendszerére kiható változásokat kell vizsgálni, mint pl.: magasságban,
épületszerkezetekben bekövetkezett változásokat, de ezen túlmenően a környezetben lévő fák
helyzetét, magasságát is indokolt figyelembe venni.
A 60/1992. (XI.17.) AB határozat alapján tájékoztatom arról, hogy a jelen állásfoglalás nem
teljesíti a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvényben az állami irányítás egyéb eszközeire
meghatározott feltételeket (így pld. nem minősül utasításnak, jogi iránymutatásnak) ezért
jogilag kötelező hatálya nincs.
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