
 
10/2016-os rendelet módosítva a VBSZ szerint 

 
Pirossal a VBSZ-es változtatásokkal. 
 
19. § (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés (a továbbiakban: villamos berendezés) közvetett érintés elleni védelmének, 
valamint az érintésvédelmi berendezés megfelelőségének ellenőrző felülvizsgálatairól szerelői ellenőrzés, illetve szabványossági 
felülvizsgálat keretében kell gondoskodni. 
(2) Szerelői ellenőrzés elvégzése szükséges a villamos berendezés, illetve érintésvédelmi berendezés 
a) létesítése, bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként; 
b) érintésvédelmének hibájára vagy hiányosságára visszavezethető rendellenesség észlelése esetén első lépésként; 
c) minden érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata alkalmával, annak bevezető részeként; vagy 
d) jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálatok esetén. 
(3) Szabványossági felülvizsgálat elvégzése szükséges 
a) új villamos berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt; 
b) a villamos berendezés bővítése, átalakítása és javítása alkalmával, a szerelői ellenőrzés elvégzése után; 
c) az érintésvédelem hibájára vagy hiányosságára visszavezethető, minden olyan rendellenesség észlelése esetén, amelynél a 
rendellenességi ok meghatározása, a javításhoz szükséges hiba behatárolása szerelői ellenőrzéssel nem volt elvégezhető; vagy 
d) jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálat esetén. 
(4) Rendkívüli munkavégzési körülmények esetén villamos üzemi próba elvégzése is elegendő - az érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgálat helyett - a rendkívüli munkavégzési körülmény elhárításának időtartamára ideiglenesen telepített villamos 
berendezésekre vonatkozóan, ha azokat független aggregátorról táplálják, vagy az ideiglenes csatlakozó berendezésbe áram-
védőkapcsolót szereltek. A villamos működési próbát az üzemszerű használatbavétel előtt kell elvégezni. 
(5) Működési próbát kell végezni: 
a) áram-védőkapcsolón és a korábban létesített feszültség-védőkapcsolón háromhavonta; 
b) ideiglenesen telepített munkahely esetén az áram-védőkapcsolón és korábban létesített feszültség-védőkapcsolón a telepítéskor és 
azt követően havonta. 
(6) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot szerelői ellenőrzéssel legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni: 
a) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évente; 
b) 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; 
c) azon villamos berendezésrészen, amelyre a fentiek szerint nincs külön gyakoriság előírva, az érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgálat alkalmával, annak bevezető részeként háromévente. 
(7) 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. 
(8) A vizsgált berendezés vizsgálati eredményét írásban kell dokumentálni, amely tartalmazza: 
a) hogy a felülvizsgálat mely berendezésre terjedt ki; 
b) a vizsgálatot végző felelős személy nevét és az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálói vizsgabizonyítványának számát; 
c) hogy milyen ok miatt került sor a vizsgálatra; 
d) hogy mikor végezték a vizsgálatot és 
e) az irat végén a hitelesítést, amely a dátumot és a vizsgálatot végző aláírását foglalja magába. 
(9) Az érintésvédelmi szerelői ellenőrzésről és a villamos üzemi próba eredményéről készülő iratnak a (8) bekezdés a)-e) pontjában 
felsoroltakon kívül tartalmaznia kell legalább a vizsgált berendezés minősítését, amely lehet megfelelő, vagy nem megfelelő. 
(10) Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati ellenőrzésről készülő érintésvédelmi minősítő irat a (8) bekezdés a)-
e) pontjában felsoroltakon kívül legalább a következőket tartalmazza: 
a) a felülvizsgálat befejezésekor fennmaradó hibákat, amelyeket a részletes felsoroláson túl legalább a közvetlen életveszélyes, vagy 
a soron kívül javítandó csoportokba kell besorolni és ezt a minősítést az iratban egyértelműen jelölni kell; 
b) a mérési eredmények számszerű értékeit tartalmazó, rövidített jegyzőkönyvet, mellékletként. 
(11) Az érintésvédelmi minősítő iratban a vizsgált berendezést minden esetben az irat kiállítása idején érvényes előírások szerint kell 
minősíteni. 
(12) A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíteni kell, amit a következő időszakos ellenőrző 
felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni és annak egy példányát a helyszínen kell tartani. 
 
 
  



IDŐSZAKOS ÉRINTÉSVÉDELMI VIZSGÁLATOK - VARIÁCIÓK 
 
 
Általános szabványossági felülvizsgálat – háromévente (VBSZ): 

 Az 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű villamos berendezések időszakos általános szabványossági felülvizsgálat 
Nem kell (VBSZ):  

 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. 

Évente szerelői ellenőrzés csak munkahelyen: 
 kéziszerszámokon 
 hordozható biztonsági transzformátorokon 

Hatévente szerelői ellenőrzés csak munkahelyeken: 
 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  

Háromévente szerelői ellenőrzés csak munkahelyeken: 
 azon villamos berendezésrészen, amelyre a fentiek szerint nincs külön gyakoriság előírva 

Évenként felülvizsgálat (VBSZ): 
 az iparszerűen alkalmazott villamos üzemű kéziszerszámokon 
 hordozható biztonsági transzformátorok 

Háromévente felülvizsgálat, csak munkahelyeken: 
 Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat rendelet hatálya alá tartozó villamos berendezések és előző pontba nem tartozó 

villamos berendezések 
Háromévente érintésvédelmi felülvizsgálat (VBSZ): 

 potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő villamos berendezésen (jelentős villamos berendezés) 
 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű villamos berendezésen 
 épületnek nem minősülő építmény 50 kW-ot meghaladó csatlakozási teljesítményű villamos berendezésén 
 a villamosműhöz, magánvezetékhez, termelői vezetékhez vagy közvetlen vezetékhez 1000 V-nál nagyobb névleges 

feszültségen csatlakozó fogyasztói berendezés (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 (jelentős villamos berendezés) 

 olyan összekötő berendezések, amelyek az jelentős villamos berendezéseket táplálnak 
Hatévente érintésvédelmi felülvizsgálat (VBSZ): 

 egyéb esetben 
 
 
Amit vegyünk figyelembe: 
 
A VBSZ – a KLÉSZ-szel ellentétben – csak akkor beszél kommunális vagy lakóépületről, ha az KIF-en csatlakozik. 
Ha a villamos berendezés 32A-t elérő túláramvédelemmel csatlakozik a villamosműhöz, akkor már a jelentős villamos berendezésre 
vonatkozó részek érvényesek. 
A felhasználói berendezések nagy százaléka VBSZ alá tartozik, vagyis legalább hatévente kell szabványossági felülvizsgálat kell. 
 
(Pl.: stadion, üzletközpont stb. ha KÖF-ön vételez, akkor jelentős villamos berendezése van, tehát a 6 évenkénti szerelői ellenőrzés 
ugrott.) 
 
A 1.1.22. 1. c.  pont és a 1.1.22. pont között nem látok ellentmondást, csak következetlenséget: Lakóépületekben a közösségi részen 
legyen felülvizsgálat 6 évente, de ahol tényleg szét tudja magát csapatni, ott sosem kell – vagyis a lakásban. 
 
Megjegyezném még, hogy ezer százalékig egyetértek Ferenccel, ÉV-EBF összevonva, de most ez csak álom. Az MSZ HD 60364-
6:2007 azt mondja az 62. (időszakos) fejezetében, hogy ne az szabja meg a felülvizsgálatok közti időt, hogy kommunális-e, hanem a 
körülmények. (Pl. Más igénybevétel van egy szállodában, egy vívócsarnokban, egy uszodában, egy rendelőben és egy 
kiállítóteremben.) 
Az MSZ HD 60364-6: 2007 azt mondja, hogy lakások esetében lehet ritkábban is pl. 10 év, de tulajdonosváltásnál mindenképpen 
ajánlott a felülvizsgálat. Szerintem ez lehetne a követendő út. 
(Mi meg ott tartunk, hogy a jogszabály szerint másképp ráz a dugalj ha KÖF-ön vételezünk, mint ha KIF-en – hüp-hüp.) 
Magánvélemény: a szerelői ellenőrzést eleve úgy felejteném el, ahogy van. Szerencsére a VBSZ ezt teszi. 
 
 
 


