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Érintésvédelmi Munkabizottság  

             Villamos Biztonsági Munkabizottság 
A NÉV VÁLTOZOTT – A FELADAT MARAD! 

 
 A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Érintésvédelmi Munkabizottságának elődje (változó 

elnevezésekkel) 1959-ben alakult Vígváry László vezetésével. Ebben az időben a Munkabizottság csak 

alkalomszerűen – és változó elnevezésekkel – jött össze abban az esetben, ha szükség volt arra, hogy 

az Egyesület érintésvédelmi kérdésekben állást foglaljon. 1967 januárjában azonban az Egyesület 

Intéző Bizottsága szükségét látta annak, hogy a Munkabizottság folyamatosan kísérje figyelemmel az 

érintésvédelem hazai gyakorlatának alakulását és ennek érdekében rendszeresen ülésezzen. Vígváry 

László e rendszeres munkában továbbra is részt vett 1980-ban bekövetkezett haláláig, de ennek 

vezetését idős korára való tekintettel már nem vállalta, ezért a Munkabizottság vezetését — az 

Intézőbizottsággal egyetértve — átadta Kádár Abának, aki korábban is részt vett a munkabizottság 

munkájában, s 1962 novembere óta abban a Műszaki Tudományos Bizottságot is képviselte.  

 

 1959. és 1967. között a Munkabizottság körülbelül 15-20 ülést tartott, ezekről nem maradtak 

fenn feljegyzések. Az 1967. március 15-i ülésén a Munkabizottság a korábbiakban változó elnevezését 

véglegesen „Érintésvédelmi Munkabizottság”-ra változtatta meg. Az azóta tartott üléseken általában 

tárgyalt a Munkabizottság alkalomszerűen felmerült aktuális eseti problémákat is, de ezen üléseknek 

mindig volt egy vezértémája. Minden ülésről emlékeztető készült, amelyet sokszorosítottak és 

kiosztottak, majd később az Elektrotechnikában is megjelentettek. Ebben az időszakban alakult ki a 

Munkabizottság ülésrendje: évenként ötször jött össze a bizottság: augusztust kivéve minden páros 

hónap első szerdáján. 

 

 Kádár Aba 80 éves koráig vezette az Érintésvédelmi Munkabizottságot. 2007. júniusában adta 

át Munkabizottság vezetését Dr. Novothny Ferenc (PhD) villamosmérnök-tanárnak aki azóta is 

vezeti az „ÉV MuBi”-t. Kádár Aba 2020. június 23-án bekövetkezett haláláig aktívan részt 

vett a Munkabizottság munkájában, még a legutolsó időkben is segítette a bizottságot 

tanácsaival, jó meglátásaival. Halála valóban pótolhatatlan veszteség volt azok számára, akik 

napi munkakapcsolatban voltak vele. 
 

 Az Érintésvédelmi Munkabizottság működésének megkezdése óta eltelt 63 év alatt 

rengeteg változás történt hazánkban, a politikában és a gazdaságban, ugyan így a műszaki 

életben különösen az elektrotechnikában, az elektronikában és az infokommunikáció 

szakterületén. A Munkabizottság követte a jogszabályi és szabványváltozásokat, és mindig 

tudott megfelelő választ adni a kihívásokra. Sok esetben nemcsak követte e változásokat, 

hanem aktívan rész vett új szakmai előírások kidolgozásában. 
 

 A változások a MEE szervezeti változásaiban, illetve azok elnevezésében is nyomom 

követhetők: pl. napjainkban már nincs Intéző Bizottság, hanem MEE Elnökség van. Korábban 

Villamos Fogyasztóberendezések Szakosztály volt a neve a mai Épületvillamossági és 

Biztonsági Szakosztály-nak. Most pedig az eddig Érintésvédelmi Munkabizottság néven működő 

munkabizottság változtatta meg a nevét a MEE Elnökség jóváhagyásával Villamos Biztonsági 

Munkabizottságra (röviden: VB-MuBi). A névváltozás ebben az esetben is a megváltozott 

biztonságtechnikai szemléletet tükrözi, és a jogszabályi és szabványkörnyezet átalakulásának 

megfelelő, illetve annak követése indokolja.  

 
 Az „érintésvédelem” kifejezés már évtizedek óta szakzsargon, műszaki előírásokban 

ma a villamos biztonságtechnika szakszavai: „áramütés elleni védelem”, „alapvédelem” és 

„hibavédelem”. A módosított a 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet pedig 2020. július 1-jével az 

„Érintésvédelmi Felülvizsgáló” és az „Erősáramú Berendezés Felülvizsgáló”  szakmák és 

képzések helyett bevezette „Villamos Biztonsági Felülvizsgáló” szakmát és képzést, valamint 

továbbképzést. 

 

 A változás csak a Munkabizottság nevét érintette, az ülésrendje és a feladatköre az elmúlt 

évtizedekben kialakult gyakorlatnak megfelelő, nem változott! Elsősorban az építmények villamos 
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berendezéseinek áramütés elleni védelmének kialakításával, ezek szabványos állapotával összefüggő 

kérdésekkel foglalkozik. A villamos biztonsággal kapcsolatos jogszabályokra az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium által létrehívott Villamos Biztonsági Szakági Műszaki Szakbizottság felé 

javaslatokat dolgoz ki. A munkabizottság elnöke és titkára a Magyar Szabványügyi Testület Nemzeti 

Szabványosító Műszaki Bizottságaiban a szabványok kidolgozásában aktívan részt vesz, azok 

alkalmazását oktatja, beleértve a tervezés, kivitelezés és az ellenőrzés egyes részletkérdéseit is.  

 

 A VB-MuBi azon kívül, hogy élen jár a szűkebb szakterületet érintő változások 

ismertetésében és publikálásában, továbbra is rendelkezésre áll a szakmában dolgozó kollégák 

kérdéseinek megválaszolására.  Az aktualitás érdekében Munkabizottság Operatív Csoportja 

folyamatosan dolgozik, és a felmerülő szakmai problémáik megoldására tanácsokat ad, amelyeket 

esetenként a MEE elnöksége, mint állásfoglalást bocsát ki. Változatlanul, továbbra is elkészül a 

bizottság üléseiről az emlékeztető, amely az Elektrotechnikában, az Áramkapocs.hu oldalon és az 

Elektroinstallateur-ban jelenik meg. A bizottság egyes tagjai részt vesznek a MEE által szervezett 

szakmai oktatásokban és továbbképzésekben valamint készítik az oktatáshoz szükséges jegyzeteket és 

dia sorokat. 

 

 Az immár 63 éves Munkabizottságnak jó munkát és sok sikert; a munkatársainak pedig 

kitartást és jó egészséget kíván a szerkesztőség! 

 

Budapest, 2022. március 01.  

 

 Szerzők: Kádár Aba, dr. Novothny Ferenc, és Arató Csaba 

 

 


