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Tárgy: Rendelet módosítása 

A Belügyminiszter most december 14.-én a 67/2012 (XII.14.) BM rendeletével módosította a 
45/2011 (XII.7.) rendeletét, s ezzel a tűzvédelmi szakvizsga letételének kötelezettségét 
kiterjesztette az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végző személyekre is. 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület – mint e szakemberek országos szakmai szervezete – kéri 
e kötelezettség törlését, illetve annak elismerését, hogy a felülvizsgálatra jogosító OKJ vizsga 
tartalmazza a részükre szükséges tűzvédelmi ismereteket 

Indoklás 
Egyesületünk erre a szakterületre szakosodott munkabizottsága februári ülésén részletesen 
megvizsgálta a rendelet mellékletében kiadott törzsanyagát, s megállapította, hogy az ahhoz 
kiadott jegyzékben szereplő szabványok és szakirodalom teljes egészében szerepel az OKJ 
vizsga anyagában, kizárólag a közelmúltban megjelent OTSZ egyes eljárási szabályainak 
változása érintheti munkájukat. Ezek ismeretét tájékoztató anyag kiadásával tudatosítottuk, de 
még ezekben sem szerepelt számukra külön tűzvédelmi vizsga letétele, így a most megjelent 
rendelet meglepetésszerűen érte őket, s nem volt módjuk erre felkészülni. 

Több ezer jelenleg is folyamatosan felülvizsgálatokat végző szakemberről van szó, akiknek a 
megadott május 31.-i határidőig beiskolázása és vizsgáztatása megoldhatatlan.  

Egyébként megjegyezzük: 
A szabványossági felülvizsgáló nem végez tűzveszélyes tevékenységet, sőt a munkája villamos 
szempontból a tűz megelőzését segíti. Feladatuk kifejezetten arra irányul, hogy az adott 
villamos berendezések – mint lehetséges gyújtóforrások – a környezetükre a lehető legkisebb 
kockázatot jelentsék. A tevékenységük során „üzemi kísérő” működik közre, aki ismeri a helyi 
körülményeket és veszélyforrásokat. A nem veszélyes munkaterületeken a felülvizsgáló 
tevékenysége – véleményünk szerint – az ott dolgozó üzemi-, vagy egyéb szakipari szolgáltatást 
végzőknél nagyobb tűzkockázatot nem jelent. 

A közelgő (május 31.-i) határidő miatt kérjük sürgős intézkedésüket. 

Garai János sk.       Dr. Novothny Ferenc sk. 
MEE Épületvillamossági és Biztonsági  MEE Érintésvédelmi 
Szakosztály elnöke Munkabizottság vezetője 

Budapest, 2013. március 11. 


