
Kisfeszültségű szakszolgálati FAM 

 

1. Az alább felsorolt műveletek közül melyik tartozik a FAMBSZ hatálya alá?  

2. Mely tartószerkezetek minősülnek rögzített potenciálúnak ? 

3. Mi a kisfeszültségű beavatkozások során általánosan elterjedt munkamódszer?  

4. Milyen feladatok elvégzésére alkalmazható a FAM tevékenység?  

5. A FAM tevékenység során csökkenthető-e a legkisebb megközelítési távolság?  

6. Mit értünk egy készülék kiiktatásán?  

7. Mi a 72/2003. (X.29.) GKM rendelet? 

8. Ki végezheti a FAM eszközök időszakos felülvizsgálatát? 

9. Váltakozó áramú segédüzemi berendezéseken végzett munkák során, ha a munkába vett 

áramkör 25 A-es kismegszakítóval védett, mely személyi védőfelszerelés használata 

előírt?  

10. A munkavégzés során egy eszköz szigetelő nyelén egy kisebb repedést találunk. 

Javíthatjuk-e az eszközt a helyszínen? 

11. FAM tevékenység esetén szerszám ellenőrzést az alábbi esetekben kell végezni? 

12. Védősisak használata FAM beavatkozásnál nem kötelező az alábbi esetekben 

13. Mely tevékenység tartozik a berendezésfelelős feladatai közé az alábbiak közül?  

14. A munka megkezdése előtt ki határozza meg a beavatkozásra előkészített állapot (BEÁ) 

kialakításának módját?  

15. Egy KIFSZ-2 feljogosítási fokozattal rendelkező munkavezető irányításával milyen 

munkacsoport dolgozhat?  

16. Végezhet-e szakszolgálati FAM szerelő egyedül munkát vezénylőben?  

17. Mi a munkavezető feladata, ha készülékcsere során nemkívánatos védelmi működés jön 

létre?  

18. Mi a munkavezető feladata, a berendezés azonosítását követően a helyszínen?  

19. Mikor nem kell a KIF FAM mukavégzés közben a beavatkozó szerelőnek földpotenciálon 

lévőnek tekintenie magát? 

20. Ki alkalmas FAM tevékenységre 

21. Mi alapján dönti el, hogy az időjárási feltételek alkalmasak a FAM tevékenység 

végzésére? 

22. Szabad-e feszültség alatti munkát megkezdeni és végezni olyan időjárási viszonyok 

mellett, amelyek nagymértékben csökkentik az emberi teljesítőképességet? 

23. Szabad-e feszültség alatti munkát megkezdeni és végezni, ha folyamatos szemerkélő eső 

tapasztalható? 

24. A beavatkozó szerelő FAM beavatkozást végez egy elosztó szekrényben, késő délután. A 

munkavezető a szürkületben figyelemmel kíséri a munkát, de a részleteket már nem látja 

megfelelően. Mi a teendő?  

25. Egy tokozott elosztó felnyitását megelőzően alkalmával zizegő hang hallatszik, és a fedél 

felülete melegebb mint a környezete. Milyen esetben távolítható el a fedél FAM 

módszerrel? 

26. Szakszolgálati területen FAM módszerrel kell egy készüléket javítani, egy dugaszolható 

alkatrész cseréjével. Elvégezhető-e a munka? 

27. Csupasznak tekintjük a FAM-ban azt a vezetőt vagy szerkezeti részt amely (amelyen) 

28. Ha egy határozatlan potenciálú vezető mozgatásakor, fennáll annak a veszélye, hogy két 

eltérő potenciálú résszel kerül egyidejűleg érintkezésbe, a zárlat megelőzése érdekében  

29. Készülék csere esetén a csatlakoztatni kívánt vezető rövid. Mi a teendő? 

30. Mi a munkavezető feladata a FAM tevékenység megkezdése előtt?  
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31. Milyen célt szolgál a munkavégzés legkisebb védőtávolságának betartása a FAM munka 

során? 

32. Mikor kell betartani a legkisebb légközt a PEN vezető és egy aktív vezető között?  

33. Válassza ki az első FAM beavatkozásokat! 

34. Mi a munkavégzéskor tervezhető vagy véletlen mozdulatok térigénye, beavatkozás 

során? 

35. Mit tesz, ha a munka megkezdése előtt azt tapasztalja, hogy a FAM elektrotechnikai 

védőkesztyűn szemmel látható apró vágás, lyuk található? 

36. Mikor kell betartani a legkisebb légközt a PEN vezető és egy aktív vezető között?  

37. Érintéssel végzett szakszolgálati FAM beavatkozás során a beavatkozó szerelőnek 

áramütés megelőzése érdekében mit kell szem előtt tartania?  

38. Miről kell meggyőződni egy készülék ajtajának kinyitása előtt?  

39. Válassza ki az első FAM beavatkozásokat! 

40. Mi a munkavégzéskor tervezhető vagy véletlen mozdulatok térigénye, beavatkozás 

során? 

41. Mit tesz, ha a munka megkezdése előtt azt tapasztalja, hogy a FAM elektrotechnikai 

védőkesztyűn szemmel látható apró vágás, lyuk található? 

42. Mikor nem kötelező a védőszemüveg használata FAM beavatkozás alatt? 

43. Mikor kell használni a jóváhagyott szigetelő szőnyeget? 

44. Mit értünk egy készülék kiiktatásán?  

45. Egyenfeszültségű áramkörben 1 A-nál nagyobb terhelőáram milyen módon szakítható 

meg a vezetőkben?  

46. Szakszolgálati FAM tevékenység során hol nyitható egyszemélyes munkahely?  

47. Az érintéssel végzett FAM beavatkozás során a beavatkozó szerelőnek saját magát 

földpontenciálon lévőnek kell-e tekintenie?  

48. A kisfeszültségű beavatkozások során mi az általánosan elterjedt munkamódszer?  

49. Be kell-e tartani a legkisebb légközt a PEN vezető és egy aktív vezető között?  


