
 

A TAM CERT Magyarország Kft. 
ismeretfejlesztő, tudáskiegészítő, hiánypótló tanfolyamokat szervez 

és kínál a következő témakörben: 
 

Autószerelő szakemberek továbbképzése a villamos 
járművekhez 

 
►Kinek ajánljuk? 

Azoknak az autószerviz-műhelyekben dolgozó szakembereknek, akik villamos 

szakképzettséggel nem rendelkeznek, vagy csak autóvillamossági (gyengeáramú) 

szakképzettséggel rendelkeznek és villamos vagy hibridjárműveken is végeznek 

szerelési, javítási vagy karbantartási munkákat.  

 
► Miért van e tanfolyamra szükség? 

Azért, mert a különböző hatályos jogszabályok, érvényes szabványok és 
munkavédelmi előírások megtiltják az erősáramú (energetikai) villamos 
szakképzettséggel nem rendelkező szakemberek tevékenységét erősáramú villamos 
járműrendszereken. 

 
► Mi a megoldás? 

A villamos berendezések üzemeltetéséről szóló MSZ 1585:2016 szabvány 4.2.101. 
szakasza szerint a szükséges kioktatási és erősáramú képzettségi fokozatok 
megszerzése, – ebben nyújt segítséget a TAMCERT Akadémia. 

 
► Mi az oktatás célja? 

▪ A különböző autószerviz-műhelyekben dolgozó autószerelő szakemberek e 
tanfolyam által megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a villamos járművekről, így   
lehetővé tenni azt, hogy a különféle erősáramúnak tekintett villamos járműveken 
jogszerűen végezzék e fontos munkát. 
 
▪ Megismertetni az autószerelő szakemberekkel az erősáramú rendszerek alapelveit, 
különösen az eddig szokatlan nagyteljesítményű egyenáramú áramkörök 
VESZÉLYEIT (zárlati jelenségek stb.). 
 
Megismertetni az autószerelő szakembereket az általános villamos 
biztonságtechnikával és az áramütéses balesetekkel kapcsolatban a mentésről és 
elsősegélynyújtásról. 
 
Részletesen megismertetni és kioktatni az autószerelő szakembereket a helyi üzemi 
körülményekről és azokról a berendezésekről, amelyekkel dolgoznak. Mit és hogyan 
szabad tenniük, mihez nyúlhatnak, mihez nem, egyedül végezhetik-e, rendkívüli eset 
bekövetkeztekor mi a teendő? 

 A tanfolyam végén a szabvány által előírt „jogosító” vizsga eredményes letétele. 



► További tudnivalók 
 

A tanfolyam elvégzése és eredményes „jogosító” vizsga letétele után az autószerelő 
szakemberek dolgozhatnak erősáramú villamos járműveken a következő feltételekkel: 
─ az eredményes „jogosító” vizsga alapján a bizonyítványban pontosan meg kell 
határozni, hogy ez a vizsga milyen képzettségi fokozatra szól (azaz az MSZ 1885 
szabvány 4.4.101. szakasza szerint melyik csoportnak felel meg) és ez milyen munkára 
jogosítja fel, 
─ önállóan kizárólag az MSZ 1885 szabvány szerinti csoportbeosztásában 
meghatározott munkát végezheti, 
─ a jármű erősáramú (egyenáramú) villamos rendszerének névleges feszültsége nem 
haladja meg az 1000 V-ot, 

 ─ ha az illető dolgozó felelősséggel vállalja a munkát („saját magának kell eldöntenie”), 
─ mindenkinek kizárólag csak azt a munkát szabad végeznie, amivel megbízták, 
kizárólag csak azon a munkaterületen szabad dolgoznia, amelyet számára a 
munkautasításban, illetve a villamos berendezések üzemeltetéséről szóló szabvány 
szerint kijelöltek, kizárólag csak azokat a szerszámokat, munka- és védőeszközöket 
szabad – és köteles is – használnia, amelyek a rábízott feladat ellátásához 
szükségesek, és amelyek használatára kioktatták. (MSZ 1585-2016 szabvány 4.2.104. 
szakasza) 

 

► Képzettségi fokozatok 
 A villamos járműveken végzett tevékenységeket 
villamos szakképzettség szempontjából fokozatokba 
sorolják. Az 1. és 2. fokozathoz szükséges képzéseket 
ajánlja és vállalja a TAMCERT.  
 
1. Fokozat: NEM VILLAMOS MUNKA végzése az 
erőátviteli célú, nagyáramú akkumulátorokkal felszerelt 
járműveken. Azoknak a kollégák számára ajánljuk, 

akiknek semmi féle villamos szakképzettségük nincs. 
Nem villamos munka a mechanikai jellegű műveletek: pl. a járművek vezetési 
vizsgálata (pl. tesztvezetés), tisztítások a jármű-szerkezet javítása, karbantartása, 
csavar után húzás, stb, olajcsere, kerékcsere, szerviz csatlakozás megbontása, 
biztonsági intézkedésekkel, vagy más olyan általános tevékenységek, amelyekhez 
nem szükséges az erőátviteli akkumulátorok kikapcsolása. 
 
Akik ezt a munkát végzik, ismerniük kell a jármű sajátosságait és a villamos 
veszélyeket, ismerjék a felépítést és az alkatelemeket, de villamos munka ezeken az 
elemeken nincs megengedve! Lehetnek még más olyan műveletek, munkák, 
amelyeket nem végezhetnek (a helyi részletes oktatás alapján!). Amit végezhet: pl. a 
jármű és a kapcsolódó eszközök működtetése. 
 
Az erőátviteli célú, nagyáramú akkumulátorokkal felszerelt járműveken ez nem minősül 
villamos munkának – így nincs szükség erősáramú villamos alap- szakképzettségre, 
de szükséges az oktatásuk, azért, hogy tisztába legyenek az általuk használt, kezelt 
vagy kisebb mértékben javított villamos járművek alapvető ismereteivel, 
tulajdonságaival, biztonsági tudnivalóival. 
 
Ez az MSZ 1585 szabvány szerinti II. csoportnak felel meg! Lásd a szabvány 4.2.101. 
szakaszát: 
II. csoportba tartoznak azok a személyek, akik az általuk végzendő tevékenységre 
műszaki jellegű kioktatást kaptak, vagy akiknek e munkák végzésére jogosító nem 
villamos szakképzettségük van (pl. gépkocsivezetői jogosítvány) 

 A tanfolyam időtartama: 8 óra (vizsgával együtt) 



 
 

2. Fokozat: FESZÜLTSÉG NÉLKÜLI MUNKA végzése az erőátviteli célú, nagyáramú 
akkumulátorokkal felszerelt járműveken. Azoknak a kollégák számára ajánljuk, akiknek 
nincs villamos szakképzettségük, de az 1. fokozat tanfolyamát elvégezték és a 
vizsgáját sikeresen letették, továbbá többéves gyakorlatuk van villamos járművek 
kezelésével és más egyszerűbb munkákkal kapcsolatban. 
 
Számukra engedélyezett a villamos járműveken a feszültség nélküli munkavégzés a 
nagyáramú erőátviteli rendszer lekapcsolt, elszigetelt részein.  Elvégezhetik a 
feszültség minősített lekapcsolását, leválasztását, elszigetelését, a visszakapcsolás 
megakadályozását, a feszültség nélküli állapot ellenőrzését, az erőátviteli célú 
nagyáramú alkatrészek kiemelését és cseréjét és a járművek 12 V-os rendszereiben 
is végezhetnek munkát. 
 
Nincs szükség erős áramú villamos alap szakképzettségre, (az előnyt jelent, ha van!) 
de szükséges a fokozatnak megfelelő komolyabb kioktatásuk, azért, hogy tisztába 
legyenek az általuk használt, kezelt vagy kisebb mértékben javított villamos járművek 
alapvető ismereteivel, tulajdonságaival, biztonsági tudnivalóival. Ezenkívül 
szükségesek az alap villamos ismeretek elsajátítása,  a villamos veszélyek, az 
elsősegélynyújtás, az áramütés és a villamos ív elleni védelmi intézkedések és az 
alapvető munkavédelemi követelmények ismerete. 

 
 Ez az MSZ 1585 szabvány szerinti III. csoportnak felel meg! Lásd a szabvány 4.2.101. 
szakaszát: 
 

III. csoportba tartoznak azok a villamos szakképzettséggel nem rendelkező személyek, 
akiket az általuk végzendő munkák villamos veszélyeire és az ezzel kapcsolatos 
magatartásra bizonyítottan kioktattak. A munkáltatói szabályzat a III. csoportba tartozó 
személyeket is feljogosíthat a nem villamos jellegű munkájukhoz szorosan csatlakozó, 
rendszeresen előforduló, szigorúan körülhatárolt villamos munkák pontosan megadott 
technológiai utasítások szerinti elvégzésére. (pl. az informácóátviteli villamos 
berendezések energetikai erősáramú csatlakozó részein, csöves biztosító cseréje, 
csak szerszámmal végezhető beállítások stb.) 

 
 A tanfolyam időtartama: 2-3 nap (vizsgával együtt) 
 

***    ***   *** 
 

TÁJÉKOZTATÓ a 3. Fokozatról: FESZÜLTSÉG ALATTI ÉS KÖZELI MUNKA 
végzése az erőátviteli nagyáramú rendszerben. Mindenféle munkavégzés feszültség 
alatt és/vagy közelében: hibakeresés, hibaelhárítás, hibajavítás, alkatrészek cseréje 



feszültség alatt  
 Ebbe a fokozatba sorolt személyeknek a villamos járművekkel kapcsolatos 
összes villamos munkát, valamint ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat és méréseket is 
ismerni kell, illetve el kell tudni végezni feszültség alatt, vagy feszültség közelében is, 
álló vagy haladó járműveken is. E személyeknek minden esetben erősáramú alap 
szakképzettséggel kell rendelkezniük alapfokon (pl. villanyszerelő) középfokon (pl. 
erősáramú villamos technikus) vagy felsőfokon (pl. erősáramú villamos mérnök.) Ezt a 
szakképzettséget állami oktatásban (iskolában) vagy OKJ-s oktatásban lehet 
megszerezni – ehhez a TAMCERT Kft. segítséget ad.   
 Természetesen ismerniük kell a villamos járművek témaköréhez tartozó minden 
ismeretet a járműszerkezettől és a villamossági alapoktól kezdve a speciális 
ismeretekig különösen az egyenáram, és a villamos ív tulajdonságait, a járművek 
villamos felépítését, hajtás rendszerét, kapcsolóit, vezérlését, a veszélyforrásokat; 
valamint a rendkívüli helyzetekben, balesetek bekövetkeztekor szükséges teendőket, 
elsősegélynyújtást, újraélesztést, illetve a tűzoltást.  
 
 Ez az MSZ 1585 szabvány szerinti IV. csoportnak felel meg! Lásd a szabvány 
4.2.101. szakaszát:   
 IV. csoportba tartoznak azok a villamos energetikai (erősáramú) szakképzett- 
ségű személyek, akiket szakképesítésük az általuk végzendő munkára és szerelési 
felügyeletre általánosan (nem egy meghatározott villamos berendezésre) alkalmasnak 
nyilvánít.  
 IV/c energetikai (erősáramú) végzettséget igazoló iskolai bizonyítvánnyal 
rendelkező, villamos szakképzettségű személyek (szakmunkás, technikus, mérnök, 
szaktanár). 

 
A 3. fokozatba sorolt személyek közül kell kijelölni, illetve megbízni a felelős vezetőt.

    
 Minden villamos munkához felelős, erősáramú 
szakképzettségű személyt kell kijelölni írásbeli 
megbízással, akinek vezetői felelőssége és 
felhatalmazása van tételesen minden villamos 
munkára. A megbízás feltétele erősáramú 
(energetikai) alap szakképzettség és villamos jármű 
gyártásban, laboratóriumban  vagy szervizben 
eltöltött legalább 3-5 év gyakorlati munka Ez a vezető 
felelős a villamos munkák megszervezéséért, és a 
villamos munkák veszélykockázatának 

kiértékeléséért.  Felelős a munkaeljárások és a szükséges szerszámok, 
védőeszközök meghatározásában és alkalmazásáért, valamint a villamos munkákkal 
kapcsolatos kioktatásért. 
 
Ajánlott, hogy a felelős, szakképzett vezetőnek minden villamos járművel, vizsgáló 
felszereléssel vagy berendezéssel, benne az erőátviteli célú nagyáramú rendszerrel 
kapcsolatban legyen megbízása: a tervezés és a jellemzők (műszaki adatok) 
ismeretére, a tervezői dokumentáció változtatására, pl. a tesztjármű átalakítására. 
Kezdeményezi és jóváhagyja munkarendet, valamint felelős a dokumentációk 
rendszeres ellenőrzéséért. 

 
 Ez az MSZ 1585 szabvány szerinti V. csoportnak felel meg! Lásd a szabvány 4.2.101. 
szakaszát:  

V. csoportba tartozik az a villamos energetikai (erősáramú) szakképzettségű 
villamosmérnök, villamos technikus és villamos szakmunkás, akit munkáltatója – 
megfelelő gyakorlata és tapasztalata alapján – villamos munkák irányításával vagy 
vezetésével bíz meg. Az V. csoportba tartozó felelős vezető irányítása alatt III. 



csoportba tartozó személyek is elvégezhetnek előre meghatározott részmunkákat.                   
(Az előírt leválasztás, illetve kikapcsolás ezekben az esetekben is kötelező, és ennek 
elvégzése és/vagy ellenőrzése a felelős irányító feladata!) 

 
 
► A villamos energetikai (erősáramú) szakképzettségről 

Ki tekinthető erősáramú végzettségű szakembernek? Mi fogadható el erősáramú 
szakmai végzettségnek?   
 Az elismert erősáramú szakmai alap képzettségeket a nemzetgazdasági 
miniszter hatáskörébe tartozó szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012.(VIII. 
27.) NGM rendelet 2. mellékletében a 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés 7. Egyebek című fejezetében sorolja fel. 

 
► Rendszeres oktatási kötelezettség 
 Mindhárom fokozatba sorolt személyeknek kioktatottaknak is kell lenni, első 
alkalommal a belépéskor, majd ezt követően rendszeresen; részben ismeret felújításként, 
részben az újdonságok, új fejlesztések megismerésére. Ez legalább havonta ismétlődő 1-2 
óra oktatást jelent. Lásd: az MSZ 1585 szabvány 4.2.103. szakaszát:  
 

4.2.103. A személyzetet a következők szerint oktatásban kell részesíteni. (A feszültség 
alatti munkavégzéssel kapcsolatos oktatásra a 6.3.2. szakasz vonatkozik!) 
 
4.2.103.1. A villamos szakmunka irányítására, vezetésére, önálló villamos szakmunka 
végzésére jogosított személyeket az adott munkakörbe való belépésükkor a 
munkájukhoz szükséges biztonsági követelményekről, valamint e szabvány 
munkájukhoz kapcsolódó részeiről ki kell oktatni, részükre e szabványt folyamatosan 
elérhetővé kell tenni, és írásban kell igazoltatni, hogy elolvasták és megértették. 
A villamos járművek munkaterületén esetleg jelenlévő képzetlen személyeket is 
szükséges kioktatni esetenként – az adott alkalommal – a munkaterület környezeti 
veszélyeire és az elvárt magatartásra (óvatosságra, gondosságra). 

***   ***   *** 
MEGJEGYZÉS: 
 Konkrét igény esetén az adott helyre kell testre szabni a képzést, mely egyeztetéssel, 
helyszíni bejárással oldható meg! Minden egyes esetben figyelembe kell venni az esetleg 
felmerült helyi problémákat és igényeket is! 
 

Egyedi árajánlatért keresse a TAM CERT AKADÉMIÁT! 
 

 

Kapcsolat: 
Kuris Zsuzsa 
Akadémia és marketing vezető 
mobil: +36 30 7363920 
a-mail: kuris.zsuzsanna@tamcert.hu 
 
 

A TAM CERT a nemzetközi TÜV AUSTRIA Csoport magyarországi partnere: 
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