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Küldetésünk biztonságosabb hellyé tenni a világot! 
 

Az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft. a Béres Gyógyszergyár Zrt. vállalata, mely 

széleskörű szolgáltatásainak köszönhetően segítséget tud nyújtani minden olyan 

iparágnak, ahol kiemelt és fontos szempont a biztonságos munkavégzés.  

Az ExVA olyan akkreditált tanúsítószervezet melynek tanúsítványai nem csak 

hazánkban de Európában és globálisan is elismertek. A termék vizsgálat és tanúsítás, 

jogilag szabályozott területen kimagasló színvonalon, az ügyfél igényeit szem előtt 

tartva zajlik. 

ATEX, IECEx, tűzvédelmi tanúsítás, javítóműhely auditálás, szakértés, 

felülvizsgálat, robbanásvédelmi dokumentáció, zónabesorolás, szakmai konzultáció, 

szakvélemény kiadás mind olyan szolgáltatás, melynek az ExVA a legjobb szakértője.  

Megfelelőségértékelést Magyarországon akkreditált státusszal és saját akkreditált 

vizsgálólaboratóriummal egyedül az ExVA képes biztosítani. A jól felszerelt 

laboratóriumának, kalibrált műszereinek és berendezéseinek, illetve nevesített 

szakszemélyzetének köszönhetően minden kiadott tanúsítást gyors, hatékony és precíz 

vizsgálattal tudja alátámasztani. Laboratóriumában több mint 150 féle vizsgálatot 

végeznek. 

Egyedi vizsgálóberendezéseket is gyárt, melyeket főleg a külföldi piacnak kínál - 
ebben világszinten unikális. 
Ezek a vizsgálóberendezések lehetővé teszik, hogy a felhasználó már a tervezési 
fázisban kiszűrje a felmerülő hibát, erre szolgál a gyújtószikravizsgáló berendezés, a 
precíziós digitális gázkeverők, a minimális résvastagság vizsgálóberendezés és más 
egyedi ExVA által tervezett vizsgálóberendezés. 

Képzett és többéves gyakorlattal rendelkező szakembereinek köszönhetően a 

legjobbat tudja nyújtani partnereinek, legyen szó erőmű, gáztározó, vegyi- vagy 

élelmiszeripar, olajfinomítók, töltők, papír- fémipar vagy más a robbanásbiztos 

berendezések alkalmazásában érintett iparágak egyikéről. 

Az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft. 2020. március 20. óta a Béres Gyógyszergyár Zrt. 
tulajdona. Korábban ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. 
néven volt ismert. A cég jogelődje a magyar állam Nehézipari Minisztériuma által 
alapított szervezet, mely 1960 óta végezte a sújtólég- és robbanásbiztos villamos 
berendezések vizsgálatát és tanúsítását. A Vizsgáló Állomás kezdetben része volt a 
Bányászati Kutató Intézetnek (BKI), majd a Központi Bányászati Fejlesztési Intézetnek 
(KBFI). 

Az évek során az ExVA bebizonyította, hogy tevékenysége nélkülözhetetlen, mint a 
hazai, mint a külföldi piacon egyaránt.  A cég 26 éves szakmai tapasztalattal 
rendelkezik, az évek folyamán közel 6.000 tanúsítványt adott ki, négy kontinensen 
ismert a neve és a nemzetközi jártassági vizsgálatokon minden alkalommal az első 5 
legjobb helyezett között szerepel.  
Partnerei bizalommal választják az ExVA Kft.-t, mert ahol mások a problémát látják az 
ExVA a megoldást. 
 


