
 

Üzemeltetési előírások 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

A kiserőmű nagyfeszültségű (> 1000 V AC és> 1500 V DC) berendezésrészeinek üzemel-
tetése az MSZ 1585 Villamos berendezések üzemeltetése szabvány szerint csak IV/f sze-
rinti képesítéssel végezhető.  

A szabvány szerinti tevékenységet ténylegesen végző személyek a következő 
csoportokba sorolhatók: 

IV. csoportba tartoznak azok a villamos energetikai (erősáramú) szakképzettségű szemé-
lyek, akiket szakképesítésük az általuk végzendő munkára és szerelési felügyeletre álta-
lánosan (nem egy meghatározott villamos berendezésre) alkalmasnak nyilvánít. Ezek: 

IV/a egy meghatározott jellegű munkára feljogosító hatósági vizsgát tett személy (pl. 
felvonószerelő), 

IV/b információátviteli (gyengeáramú) szakképzettségű olyan személyek, akiket a 
munkájukkal kapcsolatos energetikai (erősáramú) villamos berendezések villamos ve-
szélyeiről és az ezzel kapcsolatos magatartási szabályokról kioktatottak és tanfolyami 
vizsgát tettek, 

IV/c energetikai (erősáramú) végzettséget igazoló iskolai bizonyítvánnyal rendelkező, 
villamos szakképzettségű személyek (szakmunkás, technikus, mérnök, szaktanár), 

IV/d villamosmérnök, villamos technikus, valamint olyan, a IV/b vagy IV/c csoportba 
tartozó, más szakképzett személy, akit a kis zárlati áramú nagyfeszültségű villamos 
berendezésekről bizonyítottan kioktattak, 

IV/e olyan villamos szakképzettségű személy, aki villamos biztonságtechnikai felülvizs-
gálatok elvégzésére szakvizsga alapján jogosult [érintésvédelem szabványossági felül-
vizsgálója, energetikai (erősáramú) villamos berendezések időszakos felülvizsgálója], 

IV/f olyan villamos szakképzettségű személy, akinek az általa kezelt nagyfeszültségű 
villamos berendezés kezelésére képesítő, hatósági szakvizsgája van (pl. önálló háló-
zatkezelő, villamosmű-kezelő, villamos hálózat és alállomás üzemeltető). 

A szabvány által meghatározott csoportokba sorolt személyek a képzettségük-
nek és a kioktatásuknak megfelelően a következő villamos jellegű munkák el-
végzésére jogosultak: 

A IV. csoportba tartozó személy – az I., II. és III. csoportra is megengedett tevékenysé-
geken túlmenően alkalmas minden olyan villamos szakmunka önálló végzésére, amelyhez 
megfelelő szakismeretekkel rendelkezik. E munkákat feszültség alatt és feszültség közel-
ében is elvégezheti. Azt, hogy szakismeretei elegendőek-e az adott munka elvégzéséhez, 
saját magának kell eldöntenie a következő korlátozásokkal: 

a) a IV/a és IV/b csoportba tartozó személyek csak azon villamos berendezéseken vé-
gezhetnek munkát, amelyekre a képesítésük érvényes; 



 

b) a IV/c szerinti képesítés önmagában csak a legfeljebb 1000 V névleges feszültségű 
villamos berendezéseken végzett munkára tesz alkalmassá, 

c) a IV/d szerinti képesítés önmagában csak kis zárlati áramú, 1000 V-nál nagyobb 
névleges feszültségű villamos berendezéseken végzett munkára tesz alkalmassá, 

d) a IV/e csoportban szereplő szabványossági felülvizsgálók 1000 V-nál nagyobb név-
leges feszültségű villamos berendezések felülvizsgálatát csak nagyfeszültségű beren-
dezéseken szerzett szakmai gyakorlattal végezhetik, 

e) a IV/f szerinti képesítés csak azon 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű villa-
mos berendezéseken végzett munkára tesz alkalmassá, amelyekre a jogszabály szerin-
ti szakvizsga vonatkozik.  


