A kölcsönző vállalatok feladatai
28. § A kölcsönző vállalat csak érintésvédelmi szempontból megfelelő készüléket kölcsönözhet.
Ennek érdekében köteles gondoskodni az általa kölcsönzött, a rendelet hatálya alá tartozó villamos
készülékek, illetve fogyasztóberendezések rendszeres ellenőrzéséről, illetve szükséges javításáról a
29-30. §-okban foglaltaknak megfelelően.
29. § (1) A kölcsönzött villamos készüléket, fogyasztóberendezést
- bérbeadáskor és
- visszavételkor
a kölcsönző hely érintésvédelmi szempontból kioktatott dolgozója köteles megszemléléssel
érintésvédelmi szempontból is ellenőrizni.
(2) A két hónapnál rövidebb használati időre rendszeresen kölcsönzött villamos készüléken,
fogyasztóberendezésen - az egyéb ellenőrzésen túlmenően - kéthavonta a következő vizsgálatokat
is el kell végezni:
a) minden készülék érintésvédelmi szempontból való megszemlélését,
b) I. érintésvédelmi osztályú készüléknél a csatlakozás védőérintkezője és a készülék teste
közötti folyamatosság mérését,
c) II. érintésvédelmi osztályú készüléknél és biztonsági transzformátornál az MSZ 4851/5 szerinti
vizsgálatot,
d) III. érintésvédelmi osztályú készüléknél meggeres szigetelés mérést.
(3) A két hónapnál hosszabb időtartamú használatra kölcsönzött villamos készüléken,
fogyasztóberendezésen a (2) bekezdés szerinti vizsgálatokat csak az MSZ 172/1-ben előírt
gyakorisággal kell elvégezni. Az ott előírt időtartamba nem kell beszámítani a készüléknek,
fogyasztóberendezésnek a kölcsönző vállalat raktárban használat nélkül eltöltött idejét, ha a tárolás
megfelelő körülmények között, szakszerű módon történt.
(4) A kölcsönző vállalat által a helyszínen telepített (kihelyezett) készülékeknél,
fogyasztóberendezéseknél az MSZ 172/1 előírásainak megfelelően az „érintésvédelem szerelői
ellenőrzését”, illetve az „érintésvédelem szabványossági felülvizsgálatát”
- a felszerelést követően, az üzembe helyezés előtt,
- hiba (rendellenesség) észlelése esetén, továbbá
- rendszeresen (23. §) a telepítés időpontjától számított időszakonként
kell elvégezni.
30. § (1) Ha a kölcsönző vállalat a 29. § szerinti ellenőrzések során azt tapasztalja, vagy a
bérlőtől arról értesül, hogy az általa kölcsönzött készülék áramütés-veszélyes, akkor köteles a
készüléket a használatból kivonni és újabb kölcsönzés előtt azt legalább villanyszerelő
szakképzettségű személlyel érintésvédelmi szempontból megvizsgáltatni, és a szükséges javítást
elvégezni, vagy elvégeztetni.
(2) Ha a kölcsönző vállalat a kölcsönzött készüléken olyan természetű javítást vagy átalakítást
végez vagy végeztet, amely kihatással lehet annak érintésvédelmi állapotára, a javítás, illetve
átalakítás után köteles azt legalább villanyszerelő szakképzettségű személyel érintésvédelmi
szempontból megvizsgáltatni, és szükség esetén a javítást megismételtetni, vagy a készüléket
selejtezni.
31. § (1) A kölcsönző vállalat köteles a 29-30. §-okban említett vizsgálatok elvégzését írásban
dokumentálni. Ennek a dokumentációnak tartalmaznia kell
a) a készülék azonosítására szolgáló jelet, számot
b) a vizsgálat keltét,
c) a készülék „megfelelő” vagy „nem megfelelő” minősítését,
d) a vizsgálatot végző személy (más szerv által végzett vizsgálat esetén a szerv) nevét
e) mérés esetén a mérések számszerű eredményeit.
(2) A kölcsönző vállalat köteles az (1) bekezdés szerinti dokumentációt legalább a készülék
következő rendszeres vizsgálatáig megőrizni és úgy tárolni, hogy az a kölcsönző vállalat
munkaideje alatt megtalálható és ellenőrizhető legyen.
32. § A kölcsönző vállalat a villamos készülékhez olyan használati utasítást köteles adni, amely
a készülék használatának villamos biztonsági előírásait - ideértve az érintésvédelem csatlakoztatási
feltételeit is - részletesen tartalmazza.1
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