TÁJÉKOZTATÓ
az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
az erősáramú berendezések felülvizsgálója és
a villámvédelmi felülvizsgáló
továbbképzés (hatósági jellegű képzés) részletes szakmai és vizsgakövetelményeiről
Az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben
működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 5. § (9) bekezdés a) pontja alapján a hatósági jellegű képzés felügyeletét
ellátó hatóság (a továbbiakban: hatóság) által meghatározott részletes szakmai és
vizsgakövetelmények a következők:
1) A képzés megnevezése és célja
A továbbképzés célja, hogy a hatósági jellegű képzést teljesítő személyek a felülvizsgálathoz
szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai anyagot sajátítsanak el. Megismerjék a Rendelet
1. számú mellékletét képező Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott
érintésvédelmi szabványossági / erősáramú berendezések / villámvédelmi felülvizsgálói
munkaterületre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, érvényes műszaki szabványok
követelményeit, változásait és képessé váljanak a megváltozott szakmai követelmények
alkalmazására.
2) A szakképesítés munkaterülete és a képzés során megszerezhető kompetenciák
A
nemzetgazdasági
miniszter
hatáskörébe
tartozó
szakképesítések
szakmai
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletnek megfelelően

és

a) az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló munkaterületén elvégzi az erősáramú
villamos berendezések hibavédelmi (érintésvédelmi) rendszerének szabvány szerinti
kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzését,
az ellenőrzés eredményének dokumentálását;
b) az erősáramú berendezések felülvizsgálója munkaterületén elvégzi az erősáramú villamos
berendezések szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának
szemrevételezéses és műszeres ellenőrzését, az ellenőrzés eredményének dokumentálását;
c) a villámvédelmi felülvizsgáló munkaterületén elvégzi az épületek, építmények külső és
belső villámvédelmi berendezéseinek szabvány, illetve dokumentáció szerinti kialakításának,
megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzését, az ellenőrzés
eredményének dokumentálását.
A továbbképzés során fejlesztendő, megszerezhető kompetenciák: a szakterületnek megfelelő OKJ
képzésben és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciák fejlesztése a szakmai
követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához
való igazodás képességének fejlesztése.
3) A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei
A továbbképzésre jelentkezők felvételi követelménye: a továbbképzés szakterülete szerint
érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló / erősáramú berendezések felülvizsgálója/ villámvédelmi
felülvizsgáló szakképesítés.
A továbbképzés tanóráin a részvétel kötelező, hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.
A továbbképzés teljesítésének feltételei az írásbeli és szóbeli vizsga eredményes teljesítése
a vizsgabizottság előtt.
4) A tervezett képzési idő
A teljes képzési idő: legalább 8 óra továbbképzési szakterületenként.
A képzés részletes szabályait a képzést szervezőnek tanulmányi szabályzatban kell rögzítenie.
A képzési időket a szakmai követelmények és azok változásának figyelembevételével úgy kell
meghatározni, hogy a szakmai ismereteket és a képzés időtartamát a képzés céljához igazodva,
arányos megoszlásban foglalja magában.
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5) A képzés formájának meghatározása (csoportos jelenléti képzés, egyéni felkészüléssel)
A képzés kizárólag jelenléti ívvel igazoltan, jelenléti képzés keretében végezhető (csoportos jelenléti
képzés, egyéni felkészüléssel).
A képzést szervező gondoskodik a vizsga követelményeihez igazodó felkészítő anyag elkészítéséről.
6) A tananyag egységei, azok célja, tartalma, terjedelme és a tananyagegységekhez rendelt
elméleti és gyakorlati óraszámok
Ajánlott minimális óraszámok (a szakmai indokoltság esetén a jóváhagyásra benyújtandó képzési
programban rögzítendő óraszámok arányai megfelelően módosíthatók):
6/1) Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló továbbképzés esetén
a) 1 óra: a vonatkozó műszaki biztonsági, mérésügyi, tűzvédelmi és építésügyi jogszabályi
követelmények szakterületet érintő változásai;
b) 3 óra: az erősáramú villamos berendezésekkel kapcsolatos műszaki szabványok
követelményeinek változásai, beleértve
ba) a hibavédelmi (érintésvédelmi) mód megállapítását és ellenőrzését,
bb) a védővezető és az üzemi nullavezető szétválasztásának vizsgálatát,
bc) az EPH, védő összekötő vezető, a TN rendszer (nullázás), az IT rendszer
(földfüggetlen) és a TT rendszer (védőföldelés) kialakításának ellenőrzését,
bd) a hurokimpedancia, a földelési és földelésihurok-ellenállás, a földelési ellenállás,
a zárlati áram, a szigetelési ellenállás mérését,
be) a kioldószerv ellenőrzését és értékelését,
bf) az IT rendszer (szigetelt rendszer) érintésvédelmének ellenőrzését,
bg) a mérési eredmények dokumentálását és értékelését,
bh) a minősítő irat készítését;
c) 1 óra: a feszültség alatti és feszültségközeli munkavégzés előírásainak változásai;
d) 1 óra: új villamos anyagok, szerelvények, berendezések, célműszerek típusai és azok
használata;
e) 1 óra: új villamos mérési módszerek;
f) 1 óra: tapasztalatcsere, fórum a résztvevőkkel.
6/2) Erősáramú berendezések felülvizsgálója továbbképzés esetén
a) 1 óra: a vonatkozó műszaki biztonsági, mérésügyi, tűzvédelmi és építésügyi jogszabályi
követelmények szakterületet érintő változásai;
b) 3 óra: az erősáramú villamos berendezésekkel kapcsolatos műszaki szabványok
követelményeinek változásai, beleértve
ba) az energiaellátó berendezések és az elosztóhálózat ellenőrzését,
bb) az épületek és helyiségek villamos berendezéseinek felülvizsgálatát,
bc) a túláramvédelem értékelését,
bd) a teljesítménymérést és a vezetékhálózatok szigetelési ellenállásának mérését,
be) a mérési eredmények dokumentálását és értékelését,
bf) a minősítő irat készítését;
c) 1 óra: a feszültség alatti és feszültségközeli munkavégzés előírásainak változásai;
d) 1 óra: új villamos anyagok, szerelvények, berendezések, célműszerek típusai és azok
használata;
e) 1 óra: új villamos mérési módszerek;
f) 1 óra: tapasztalatcsere, fórum a résztvevőkkel.
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6/3) Villámvédelmi felülvizsgáló továbbképzés esetén
a) 1 óra: a vonatkozó műszaki biztonsági, mérésügyi, tűzvédelmi és építésügyi jogszabályi
követelmények szakterületet érintő változásai;
b) 2 óra: a nem az MSZ EN 62305 szabvány szerint kialakított villámvédelemmel
kapcsolatban (274V) a korábbi létesítésű villámvédelmi berendezésekre vonatkozó
szabványok (MSZ 274), valamint az OTSZ villámvédelemre vonatkozó előírásai és ezek
változásai, beleértve
ba) a meglévő dokumentációkat (tervrajzok, jegyzőkönyvek,
összegyűjtését, ellenőrzését és a tényleges állapottal összevetését,

besorolások)

bb) az épületek, építmények villámvédelmi csoportosításának és besorolásának
ellenőrzését, különös tekintettel a változásokra,
bc) a villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret, kialakítás) és
a szükséges fokozatának ellenőrzését és a tervezettel való összevetését,
bd) az egyéb műszaki követelmények teljesülésének ellenőrzését
villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, műszaki állapot),

(belső

be) villámimpulzus elleni védelem meglétét, valamint koordinációjának ellenőrzését,
bf) földelési ellenállás mérését,
bg) a mérési eredmények összegyűjtését, dokumentálását és értékelését, valamint
jegyzőkönyv és minősítő irat készítését;
c) 2 óra: az MSZ EN 62305 szabvány szerint kialakított villámvédelemmel (NV) kapcsolatban
a villámvédelmi berendezésekre vonatkozó szabványok (MSZ EN 62305 sorozat), valamint
az OTSZ villámvédelemre vonatkozó előírásai és ezek változásai, beleértve
ca) új létesítésnél a villámvédelmi berendezés eltakarásra kerülő részeinek vizsgálatát
és dokumentálását,
cb) a rendelkezésére bocsátott dokumentációk vizsgálatát és a felülvizsgálatban való
felhasználását (villámsűrűség, kockázati osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai,
az építmény helyszínrajza a csatlakozó fémes hálózatokkal, villámvédelem kiviteli és
megvalósulási tervdokumentációja, villámvédelmi jegyzőkönyvek, árnyékolási mérési
jegyzőkönyvek, villámvédelmi rendszer karbantartási napló),
cc) a meglévő dokumentációk összevetését a tényleges állapottal, különös tekintettel
a kiviteli tervben rögzített környezeti létesítési és használati paraméterek esetleges
(külső-belső) változására,
cd) az épületek, építmények megvalósult villámvédelmi
a villámvédelmi szintjének (LPL, LPS) megállapítását,

fokozatának

és

ce) az épületek, építmények megvalósult villám elektromágneses impulzusa elleni
védelem (SPM) fokozatának megállapítását,
cf) a kockázatkezelési számítás bemenő paramétereinek,
változatlanságának és a számított kockázatoknak az ellenőrzését,

az

építmény

cg) az előbbiek alapján: a villámvédelmi rendszer (felfogó, levezető, földelő, méret,
potenciálkiegyenlítés) szükséges osztályának, valamint a meglévő villámvédelmi
rendszer (LPS) ellenőrzését,
ch) a meglévő villám elektromágneses impulzusa elleni védelem (SPM) ellenőrzését,
ci) a teljes villámvédelem (LPS és SPM) műszaki állapotának ellenőrzését
(állékonyság, szilárdság, felületvédelem, összecsatolások, korróziós állapot,
árnyékolások bekötése, árnyékoló héjak folytonossága, belső villámvédelem, vezetők
rögzítése, összekötése, védelmi készülékek üzemkészsége),
cj) méréses vizsgálatokat: földelésiellenállás-méréssel a földelések megfelelőségének
ellenőrzését, szükség esetén a talaj fajlagos ellenállásának mérését,
ck) a mérési eredmények összegyűjtését, dokumentálását és értékelését, valamint
jegyzőkönyv és minősítő irat készítését (a szükséges mellékletekkel);
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d) 1 óra: új villamos és villámvédelmi anyagok, szerelvények, berendezések, célműszerek
típusai és azok használata;
e) 1 óra: új villamos mérési módszerek;
f) 1 óra: tapasztalatcsere, fórum a résztvevőkkel.
7) A maximális csoportlétszám
A csoportlétszám felső határa: 30 fő.
8) A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek a leírása
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
- Írásbeli vizsgatevékenység: Az írásbeli vizsgatevékenység egy gyakorlati problémával
kapcsolatos ismeretek összefoglalása és értékelése. Az írásbeli feladatlap előzetesen nem
ismertethető meg a résztvevőkkel.
- Szóbeli vizsgatevékenység: Válaszadás a szakmai feladatok témaköréhez kapcsolódó
tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésre.
A vizsga eredményét megfelelt vagy eredménytelen minősítéssel kell ellátni. Eredménytelen minősítés
esetén javítóvizsgára egy alkalommal van mód.
A vizsga részletes szabályait a továbbképzés szervezője a hatóság által jelen dokumentumban
meghatározott részletes vizsgakövetelmények figyelembevételével vizsgaszabályzatban rögzíti, és
gondoskodik a vizsga lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató elkészítéséről,
a vizsgakérdések összeállításáról, valamint azok bejelentéséről a hatóságnak.
A hatósági jellegű képzés vizsgáján vizsgáztató az lehet, aki a szakterületnek megfelelő felsőfokú
végzettséggel (felsőfokú erősáramú végzettség) és a képzés célja szerinti erősáramú szakterületen
legalább 10 év gyakorlattal rendelkezik.
A vizsgát három fős vizsgabizottság bírálja el. A vizsgabizottságot elnök vezeti. Az elnököt a jegyzőt
és további egy vizsgabizottsági tag kijelölését a vizsgaszervező delegálja. A vizsga során
a vizsgabizottságot kérdező tanár és írásbelivizsga-felügyelő segíti, akiket a továbbképzés szervezője
bíz meg.
A vizsga elnöke a személyi és tárgyi feltételek meglétének ellenőrzését követően a vizsga
megkezdése előtt dönt a vizsga lebonyolítási rendjének az elfogadásáról.
A vizsgaszervező a vizsgáról jegyzőkönyvet köteles vezetni. A vizsga jegyzőkönyvét és
az eredmények összesítését a vizsgaszervező – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – legalább
5 évig köteles megőrizni és az ellenőrzés során a hatóság számára bemutatni, illetve rendelkezésre
bocsátani.
A képzés és a vizsga eredményes teljesítéséről a vizsgaszervező a hatóság által megadott minta
alapján készíti el a továbbképzési igazolást (amely a szakterület szerinti szakképesítést igazoló
bizonyítvánnyal együtt érvényes). A továbbképzési igazolás aláírója a vizsgaelnök és a képzési
intézmény vezetője. A kiállított igazolás érvényessége 5 év.
A vizsgaszervező a kiállított továbbképzési vizsgaigazolásokról nyilvántartást vezet, és biztosítja
a nyilvántartás naprakész voltát. A vizsgaszervező a nyilvántartást ellenőrzés alkalmával a hatóság
számára köteles bemutatni, illetve rendelkezésre bocsátani.
A továbbképzés szervezője köteles az általa lefolytatott képzés vizsgajegyzőkönyvét és a kiadott
igazolásokat eredetiben másolatban megküldeni a hatóság részére a kiállítás időpontját követő 15
napon belül.
9) A képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának
feltételei
Aki a szervezett továbbképzésen részt vett, és eredményes vizsgát tett, erről a továbbképzés
szervezőjétől igazolást kap. A képzés és a vizsga eredményes teljesítése.
10) A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek
A képzési helynek megfelelő személyi, tárgyi és szervezeti feltételekkel kell rendelkeznie mind
az általános, mind a szakterületi képzéshez. A képző szervezetnek rendelkeznie kell mindazokkal
a szemléltető, bemutató, gyakorló és mérőeszközökkel, amelyek a tantervben foglalt anyag
elsajátításához szükségesek. Ha saját tulajdonú eszközök nem állnak rendelkezésre, a képző
szervezetek azokat szerződéses, vagy partner kapcsolataik révén biztosíthatják.
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A hatósági jellegű képzésen oktató az lehet, aki rendelkezik
a) a szakterületnek megfelelő felsőfokú műszaki (erősáramú) végzettséggel;
b) legalább ötéves szakirányú (a szakterület szerinti erősáramú) szakmai gyakorlattal;
c) jó előadókészséggel,
képességével;

jó

kapcsolatteremtő

képességgel,

a

tanulás

tanításának

d) információs és kommunikációs technológiák ismeretével, az oktatás során való
felhasználásának képességével.
Az felülvizsgálók számára tartandó továbbképzéseken közreműködő oktatónak a felülvizsgálói
szakterületeken a szakképesítések megszerzését követően vagy egyéb módon megszerzett, legalább
ötéves szakmai gyakorlatot kell igazolnia. Az OKJ szerinti alapképzések (erősáramú berendezések
felülvizsgálója, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, villámvédelmi felülvizsgáló) gyakorlati
időre vonatkozó bemeneti kompetenciájához (3 év) képest hosszabb gyakorlati idő megkövetelése az
oktatókkal szemben elvárható többletkövetelmény. Ugyanakkor a továbbképzés képzési programja
az elméleti képzés mellett tartalmazhat gyakorlati képzést is. A gyakorlatvezető esetében
az oktatókkal szemben támasztott követelmények, kompetenciák nem érvényesek, így
a továbbképzés szervezőjének döntése alapján lehetőség van olyan szakember bevonására
gyakorlatvezetőként, aki nem rendelkezik felsőfokú műszaki végzettséggel, azonban a gyakorlat
vezetéséhez szükséges szakismeretek birtokában van.
A továbbképzés szervezője köteles a továbbképzés kezdőnapját, tartamát és helyszínét a hatóság
részére továbbképzés vonatkozásában a kezdőnapot megelőzően legalább 8 nappal bejelenteni.
E bejelentés megtétele előfeltétele a továbbképzés megtartásának.
A továbbképzés szervezője az alábbi adatok elektronikus megküldésével értesíti a hatóságot
a) órarend, az egyes témakörök megnevezésével és időbeosztásával, valamint az előadók
nevével,
b) a képzés időpontja és helyszíne,
c) a hatóság jóváhagyó döntésének azonosítója,
d) a résztvevők névsora, vizsga jelentkezési lapja, az érintésvédelmi szabványossági /
erősáramú berendezések / villámvédelmi felülvizsgáló szakképesítést igazoló bizonyítvány
másolata, egyéb (pl. orvosi alkalmassági, gyakorlati idő, stb.) igazolások.
A képzés szervezője szükség szerint vizsgahelyszínt biztosít.
11) A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módja
Kötelező szakmai továbbképzést az a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti
felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezet végezhet, amely
a) rendelkezik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti
felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel a Rendelet (2) bekezdésben
meghatározott szakképesítés szerinti képzési területre,
b) rendelkezik a hatóság által jóváhagyott képzési programmal, és
c) rendelkezik a hatályos műszaki biztonsági követelmények figyelembevételével összeállított
tananyaggal.
A hatósági jellegű képzés szervezése iránti jóváhagyás iránti kérelmet – a Budapest Főváros
Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről,
valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet 13. § (3) bekezdés h) pontjában kijelölt – Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.
A kérelmet a hatóság által rendszeresített nyomtatványnak megfelelő adattartalommal kell benyújtani.
A hatóság az eljárását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) szabályai szerint folytatja le.
A kérelmet a hatóság által rendszeresített nyomtatványnak megfelelő adattartalommal és
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 2018. január 1-jétől alkalmazandó, 9. § (1) bekezdés aa)
alpontja alapján elektronikusan kell benyújtani. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló
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2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 46. § (2) bekezdése értelmében a hatóság a kérelmet
visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő.
A továbbképzés jóváhagyása iránti kérelmet a hatóság bírálja el. A továbbképzés csak a hatóság által
jóváhagyott képzési program alapján történhet. A hatósági jóváhagyás a megadásának napjától
számított három évig hatályos. Az országosan egységes követelményrendszer érvényesítése
érdekében a hatóság javasolhatja a már korábban jóváhagyott képzési program módosítását.
A kérelemre induló hatósági eljárás illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §
(1) bekezdése alapján 3000 Ft (általános tételű eljárási illeték). Az eljárási illeték megfizetésére
a) az eljárás kezdeményezésekor (előzetesen)
ab) banki átutalás útján, Budapest Főváros Kormányhivatala Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-01012107-00000000 számú számla javára, valamint az átutalási
megbízás közlemény rovatában az „Illeték” szó, az eljárás és az ügyfél megnevezésének
feltüntetésével, a kérelemhez az átutalás igazolásának szkennelt példányát csatolva, vagy
b) utólagosan – a jogszabályi és technikai feltételek megléte esetén – az elektronikus fizetési és
elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül, internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel van
lehetőség.
A hatóság rendszeresen ellenőrzi a jóváhagyás feltételeinek meglétét. Amennyiben a hatóság
az ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy a jóváhagyás egy vagy több feltétele nem teljesül,
érvénytelenítheti az adott képzés eredményeit, helyesbítő intézkedést rendelhet el.
Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja értelmében nincs helye fellebbezésnek. A döntés véglegessé
válása után, amennyiben az ügyfél a hatóság döntését sérelmesnek találja, akkor a székhelye szerint
illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál nyújthat be keresetet 30 napon belül.
A kitöltött e-nyomtatvány kérelmet és annak mellékleteit a hatóságunk részére Ügyfélkapun keresztül
az E-ügyintézési tv. előírása szerint kell benyújtani. A kérelem Ügyfélkapun keresztüli benyújtásának
módjáról a http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok címen részletes tájékoztatást talál.
Ugyanezen a címen találhatók az alkalmazandó e-nyomtavány űrlapok is.
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Továbbképzési igazolás MINTA
…………………..

………………………..

törzskönyvi szám

továbbképzési igazolás száma

TOVÁBBKÉPZÉSI IGAZOLÁS
Név:

………………….

Születési név:

………………… .

Születési hely, idő:

………………… .

Anyja neve:

……………………..

Törzslap száma:

…………………..

Nevezett a ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
által szervezett, a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet hatálya alá tatozó hatósági jellegű

…………………………………………………………… továbbképzésen
részt vett és a ……………………………………………………………………………………………………..
vizsgaszervező szakmai vizsgabizottsága előtt

eredményes vizsgát tett.
A továbbképzés szervezőjének a neve és a képzési program engedélyszáma:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Kelt ……………..,……………………
A munkakör betöltéséhez öt évente kötelező a továbbképzés.

…………………………

………………..………….

PH

szakmai vizsgabizottság elnöke

képző intézmény vezetője
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