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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ÉS ÉRTELMEZÉS 
Azonosító: CRW_BE-001_2018. 

Tisztelt Partnerünk, kedves Kemppi felhasználó! 

Alábbiakban foglaljuk össze a hegesztőgépek alapvető működési és biztonsági előírásait, értelmezésüket, 

amely alapján végezzük feladatainkat!  

Felhívjuk a figyelmet a létesítés során elkövetett gyakori hibára, amely közvetlenül veszélyezteti a villamos 

hálózat védővezetékeit. Ez akkor következik be, ha a hegesztő áramkör hibás kialakításakor ellenőrizetlen 

áramutak (kóbor-áramok) alakulnak ki. Veszélyezteti a védővezetők állapotát a hegesztő áramkör 

indokolatlan vagy szakszerűtlen földelése (amely gyakran technológiai okokból szükséges, pl. érzékeny 

elektronikus elemeket tartalmazó plazmavágó berendezéseknél). Fontos szabály, hogy az ilyen földeléseket 

a védőföldvezető rendszertől elválasztva kell létesíteni.   

 

Az MSZ EN 60974-9-es szabványban megtalálhatók a fenti veszélyek kézben tartására szolgáló megoldások.  

• Magában foglalja a táphálózathoz csatlakoztatott fogyasztó készülékek érintésvédelmi funkciójának 

ellenőrzését (pl. áramforrás, különálló folyadékhűtő), de  

• nem terjed ki - az áramforrás érintésvédelmet szolgáló kialakításának állapotára (alapvetően a 

primer-szekunder köröket elválasztó szigetelésekére), - a hegesztő áramkör elemeire, valamint - 

azokra a készülékekre, amelyek nem közvetlenül a hálózatról kapják a tápellátást (pl. huzalelőtolók, 

beépített folyadékhűtők, ívgyújtó és stabilizáló készülékek, pisztolyok, égők, stb.).  

 

Különleges felkészültséget igényel egyes összetett hegesztő- berendezések létesítésekor az EMC 

megfelelőség vizsgálata és minősítése. Ez indokolja a veszélyes munkaeszköznek minősülő hegesztő 

áramforrás műszaki-biztonsági felülvizsgálatának szükségességét.         

„Veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében – ha annak biztonsága függhet a szerelés 

körülményeitől –, a szerelést követően és az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint – ha a 

munkaeszközön az új munkahelyen történő felállítását megelőzően végeztek szerelési munkát – a 

használatba vétel előtt a biztonságos szerelésről, az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos működés 

feltételeiről és körülményeiről a megbízott személynek ellenőrző felülvizsgálat keretében kell meggyőződni” 

[14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet].  
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A veszélyes munkaeszközök használatba vételét megelőző ellenőrzés módjáról a vonatkozó jogszabály 

intézkedik, ez az érvényes Hegesztési Biztonsági Szabályzat.    

Földelt munkaasztal Időszakos ellenőrző felülvizsgálat A 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet által megkövetelt 

ellenőrzés gyakoriságát és tartalmát a munkáltató saját hatáskörében írja elő. Rendeltetése annak 

ellenőrzése, hogy a felszerelés vagy berendezés összeszerelése megfelelő-e, illetve hogy az adott 

körülmények között szükséges biztonsági magában foglalja annak ellenőrzését, hogy az arra kötelezett 

készülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata érvényes-e).  

 

Vizsgálati jegyzőkönyv az IEC 60971-4 szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálat eredményéről. A 14/2004. 

(IV. 19.) FMM rendelet megköveteli a munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálatát is, melynek 

gyakoriságát és tartalmát nem veszélyes munkaeszközökre nézve a munkáltatónak kell meghatároznia. 

Veszélyes munkaeszközök időszakos ellenőrzését (biztonsági felülvizsgálatát) a vonatkozó jogszabály 

(Hegesztési Biztonsági Szabályzat) szerint kell elvégezni. - A jelenlegi szabályozás nyitva hagyja az 

érintésvédelmi és műszaki-biztonsági felülvizsgálat átfedését, ami számos félreértés alapja lehet. A készülő 

új Hegesztési Biztonsági Szabályzat feladata ezt (is) megoldani.   

 

Földelés funkciók működőképesek-e (ami értelemszerűen Érintésvédelmi felülvizsgálat Műszaki-biztonsági 

felülvizsgálat A 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet az időszakos ellenőrző felülvizsgálat körébe sorolja az 

érintésvédelmi felülvizsgálatot is, amely értelemszerűen kiterjed a hálózathoz csatlakoztatott villamos 

készülékekre is. Ez – funkcióját tekintve – bizonyos mértékig azonos célt szolgál, mint a Hegesztési Biztonsági 

Szabályzatban megkövetelt időszakos biztonsági felülvizsgálat (melynek tartalmi követelményét az MSZ EN 

60974-4-es szabvány alapján célszerű meghatározni).  

A Hegesztési Biztonsági Szabályzatban megkövetelt időszakos biztonsági felülvizsgálat gyakorisága a készülék 

fajtájától függően 1 és 3 év között változik (áramforrásokra általában 1 év). Rendeltetése annak ellenőrzése, 

hogy a készülék adott állapota kielégíti-e a kialakítására és működésére vonatkozó biztonsági 

követelményeket. Fontos, hogy ezt az ellenőrzést a készülék javítása után, soron kívül is elvégezzék.  

 

Az előkészítés alatt álló új HBSz bevezeti a műszaki- biztonsági felülvizsgálat fogalmát, amely az időszakos 

biztonsági felülvizsgálat új neve annak érdekében, hogy a fogalmilag azonos vizsgálatok elnevezése egységes 

legyen.    

 

A 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet szerint 3 évenként szabványossági felülvizsgálat szükséges, amelynek 

rendeltetése annak ellenőrzése, hogy a létesítmény (beleértve a táphálózatot) érintésvédelme megfelelő-e. 

 

Az MSZE 12810:2014 (2) a villamos hegesztő felszerelések és berendezések (gépek) jogszabályban (14/2004 

FMM rendelet) megkövetelt ellenőrző és időszakos ellenőrző felülvizsgálata keretében elvégzendő 

ellenőrzéseket és vizsgálatokat határozza meg. A Hegesztési Biztonsági Szabályzatban előírt gyakoriságú 

„biztonságos működés időszakos ellenőrzését” pedig az előszabvány a hegesztő-áramforrás időszakos 

biztonsági ellenőrzéseként és vizsgálataként határozza meg. 
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Ezeknek az ellenőrzéseknek és vizsgálatoknak tárgyát az (adott esetben többféle) villamos fogyasztó 

készüléket tartalmazó rendszer (felszerelés, berendezés, gép) biztonságos használatának feltételei képezik. 

Ezért a kérdésben szereplő érintésvédelmi és tűzvédelmi (adott esetben szabványossági) felülvizsgálatok 

ezeket nem helyettesíthetik, és fordítva.  

 

Az érintésvédelmi felülvizsgálatokat az idézett 14/2004 FMM rendelet – a munkavédelmi jellegű ellenőrző 

felülvizsgálatoktól elválasztva, de azok kiegészítéseként – határozza meg. 

 

A tűzvédelmi felülvizsgálat pedig az OTSZ követelménye. 

 

Ami az MSZE 12810:2014 (2) szerinti ellenőrzésekhez szükséges szakmai felkészültséget illet, ezt az F 

melléklet (előírás) így határozza meg: „Minimális követelmény: legalább középszintű, villamos gép és 

készülék szerelésére jogosító szakképesítés.” 

 

Az időszakos biztonsági ellenőrzés és vizsgálat tehát sem az érintésvédelmi, sem a tűzvédelmi felülvizsgálatot 

nem helyettesíti, és fordítva. 

 

 

 

Albert Péter villamosmérnök, Kemppi szerviz vezető 

2018. március 31.  
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