Tisztelt Munkahelyi Vezető / Tulajdonos ! Hölgyem/Uram !
A különböző iparágak ( Szálloda- és vendéglátóipar, Gépipar, s.í.t.), kereskedelmi hálózatok,
önkormányzatok, társasházi- és egyéb szövetkezetek, szolgáltatók, intézmények, általában :
gazdálkodó szervezetek, vállalkozások s.í.t. villamosberendezései felülvizsgálatával rendszeresen
foglalkozom; kellő tapasztalatok birtokában ajánlom figyelmükbe az alábbi tájékoztatót :
Az 1993 évi XCIII.-TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT- Törvény 54.§ (2)
bekezdése értelmében már korábban minden munkáltatónak el kellett készíttetnie a munkahelyi
kockázatértékelést (pl.: az EU-TREND Kockázatfelmérő és – Elemző Rendszer gyakorlati
alkalmazásával).A felelősség az Mvt.2.§ (2) bekezdés szerint mindenképpen a munkáltatót terheli. Ez
a tevékenység a munkabiztonság egészét felöleli; ezen belül a villamos biztonságtechnikai feladatokat
is maradéktalanul teljesíteni kell, az alábbiak szerint :
-* Közvetett érintés elleni (újabb terminológia szerint: HIBA- )védelem /érintésvédelem /ÉVÉ/,
- *Villamos tűzvédelem /EBF/,
- *Villámvédelem/VV/,de változatlanul kiemelt

jelentőséget kell tulajdonítani

- *a Munka-, és Tűzvédelmi dokumentációk elkészítésének,
- *a munkabiztonsági és tűzvédelmi tartalmú oktatások érdemi megtartásának,
- a felülvizsgálatok során feltárt hibák, hiányosságok hitelt érdemlően dokumentált felszámolásának
stb.
Mindezeket – ideértve az ÉVÉ, az EBF és a VV (vizsgálati jogosultságot adó, vagy egyéb
tanfolyamokon történő) oktatást is, a villamos alap- és biztonságtechnikai mérési gyakorlatok
lebonyolítását é.í.t. – megbízás esetén szerződésbeli, ill. megállapodásbeli határidőre a vonatkozó
előírások szerint teljesítjük.
Várjuk megkeresésüket; ellenőrzéseink, felülvizsgálataink eredményét okirat-jellegű MINŐSÍTŐ
IRATOK –at tartalmazó DOKUMENTÁCIÓK – ban rögzítjük ! és a megbízói igényeknek megfelelő
példányban leszállítjuk.
További információ; kapcsolatfelvétel:
okl. villamosmérnök, okl. munkavédelmi szakmérnök,
munkabiztonsági szakértő
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dombidr@gmail.com
Molnár János erősáramú technikus
Győri Gábor erősáramú villanyszerelő
Holndonner Gézáné
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Dr Dombi Sándor

A 2010-es év is a szigorodó munkabiztonsági, biztonságtechnikai ellenőrzések éve lesz .A
biztonságos munkavégzés egészére érvényes Munkahelyi Kockázatértékelés, ezen belül az egyes
biztonságtechnikai ágak (pl. villamos biztonságtechnika) követelményeinek teljesítését is szigorúan
ellenőrzik a szakhatóságok – Személy és vagyonvédelem, zavartalan és veszélymentes (!) üzemvitel,

használat megteremtése!

Minden üzemeltető alapvető érdeke, hogy az Európai Unióban se fizessen feleslegesen megemelt
munkabiztonsági bírságot. Végeztesse el időben a kötelező időszakos Érintés(hiba-)védelmi,
Villámvédelmi és Villamos tűzvédelmi-szabványossági ellenőrzéseket is. Ezzel-kis pénzráfordítással

/ami az adóalapból kts-ként levonható/ megelőzheti a z egészségkárosodásokat , a súlyos, vagy
halálos áramütéseket, tűzeseteket, üzemzavarokat, és adott esetben több millió forint is maradhat az
üzemeltetők, tulajdonosok zsebében !
Készüljünk fel együtt az EU-s munkabiztonsági,
biztonságtechnikai szankciók kivédésére !
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Vállalkozók ajánlatát csak akkor fogadja el,
-ha meggyőződött arról,hogy a természetes,vagy jogi személy tevékenységi körében /TEÁOR szám
szerint/ szerepel a kötelező, időszakos villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégzésére
vonatkozó jogosultság, továbbá:
-ha a vállalkozó rendelkezik érvényes/OKJ-szerinti/ vizsgálati jogosultságot adó , jó minősítésű
vizsgabizonyítvánnyal.
Az elszaporodott visszaélések,a csábítóan olcsó „munkaerők” kiszűrése érdekében javasoljuk előzetes
információ/k/ beszerzését és a szükséges bizonyítvány fénymásolatának bekérését, mert ezek a
személyek általában nem nyujtanak biztonsági garanciát, sőt : élet,-vagyon,-tűz- és üzembiztonság
szempontjából kifejezetten komoly veszélyhelyzeteket idézhetnek elő ! Tapasztalatok igazolják, hogyadott esetben-büntetőjogi felelősségrevonásuk is meghiusul, mivel az esetek nagyobb részében már
nem érhetők utól…!
Amennyiben a felülvizsgálat a vonatkozó követelmények szerint megtörténik,a felelős felülvizsgáló
köteles okiratjellegű MINŐSÍTŐ IRATOT szolgáltatni !-adott esetben egy koplett DOKUMENTÁCIÓ
részeként.
Egybehangzóan a szakhatósági felügyeletek ellenőrzési tapasztalataival hasonló a helyzet a
MUNKAHELYI KOCKÁZATELEMZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS területén is. A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY szerint ez
munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősűl. Adott esetben tehát a
munkabiztonsági szakképesítés meglétét is ellenőrízni kell ! -védjük meg magunkat a zavarosban
halászó ügyeskedőktől…!
Ne feledjük : adott esetben a munkavédelmi birság-létesítménynagyságtól függően-akár tízmillió

forint is lehet !A munkáltatói felelősségrevonás, a birság –de elsősorban a balesetek és tűzesetekelkerülése érdekében a szükséges megelőző intézkedéseket a vezetők felelősségi körében
folyamatosan és teljeskörűen meg kell tenni, és - amint az egyik vonatkozó BM-rendelet is fogalmaz :
a vizsgálatok, javítások, karbantartások során megállapított hibák, hiányosságok felszámolását hitelt
érdemlő módon igazolni kell !

Magunkról, röviden :Megbízás esetén vállaljuk a személy,-vagyon,-és tűzvédelemhez, valamint az
üzembiztonság megteremtéséhez fűződő követelmények teljesítését:
Ahol ez még várat magára, a munkahelyi kockázatértékelés elvégzését és – előírt
(évenként törvényileg kötelező) - időszakos karbantartását,
Az imént leírt villamos biztonságtechnikai — műszeres ellenőrzésekkel is járó —
felülvizsgálatok elvégzését, a feltárt hibák, hiányosságok határidőre történő felszámolását a lehetséges költségkímélő megoldások alkalmazásával,
A Munka-és Tűzvédelmi Szabályzatok elkészítését és oktatások megtartását,
Eseti-és folyamatos szaktanácsadást.
Tevékenységünkkel az Ön és a vezetése alatt álló munkavállalók, szállodáknál a vendégkör,
üzletfeleik és értékes vagyontárgyaik biztonságát kívánjuk elősegíteni.
Megkeresés esetén - helyszini szemle alapján – igény esetén már a helyszínen árajánlatot adunk;
megbízás esetén a felülvizsgálatokat az üzemvitel zavarása/áramszünet/ nélkül végezzük el.
Tisztelettel:

Szentendre, 2010 január
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okl.munkavédelmi szakmérnök
munkabiztonsági szakértő
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