
 
Tájékoztató 

A Villámvédelem új módszerei az MSZ EN 62305 szabvány szerinti  
VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLÓKNAK  

című továbbképzésről 

A képzés alapja:   

A „Villámvédelem 2009” c. tankönyv, az IEC által meghonosított, új villámvédelmi módszerek az 
OTSZ és  MSZ EN 62305 szabványsorozat. 
A továbbképzés célja 

- A villamos- és építőipar érintett szakembereinek  magas színvonalú, vezetett átképzése;   az érintett 
szakmai részterületek műszaki színvonalának javítása. 
A képzés által érintet terület jellemző leírása: 
Villámvédelmi felülvizsgálók számára nélkülözhetetlen ismeretanyag az MSZ EN 62305 szerinti 
felülvizsgálat elvégzéséhez. A tanfolyam elvégzése után az eredményes vizsgát tevő (jogosítással 
egyébként már rendelkező) felülvizsgálók tanúsítványt kapnak, amely megfelel a szabvány előírásainak 
és az OKF előírásának. 

A program tematikája 
A villámvédelem műszaki-jogi szabályozása, a villámvédelem alapjai, MSZ EN 62305-1 

– Kockázatszámítás, példák, az MSZ EN 62305-2 
– Az építményekben keletkező fizikai kár és az építményekben fellépő életveszély csökkentését 

eredményező védelmi intézkedések (külső villámvédelem), MSZ EN 62305-3 
– Az építményekben lévő erősáramú és elektronikus rendszerekben keletkező meghibásodások 

mértékének csökkentését eredményező védelmi intézkedések (belső villámvédelem), MSZ EN 
62305-4 

– A felülvizsgálat gyakorlata kivitelezés alatt és kivitelezés után 
– A felülvizsgálat dokumentálása  

Vizsga: októbertől kezdődően havonta egy alkalommal Budapesten. Írásbeli, kb. 4 óra. 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 

Iskolai előképzettség:  erősáramú végzettség, Villámvédelmi felülvizsgáló érvényes 
jogosultság, OKJ-s képzés ill. végzettség.  

Sikeres vizsga esetén az MSZT, a MEE és az MMK által kiállított oklevél, amely az  
MSZ EN 62305 szerinti villámvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó 
részének elsajátítását igazolja. s kiterjeszti a felülvizsgálói jogosultságot 
az e szabvány szerinti berendezésekre.. 

 
A képzés helye:  Magyar Elektrotechnikai Egyesület Budapest 
Időtartam:    3 nap + vizsga 
Kezdés:    március 
Részvételi díj, tankönyv és vizsgadíj:  92.000,-Ft/fő +  ÁFA 
Felvilágosítás: 
Név:    Helter Ferencné 
Telefon:   06-1-353-0117, 312-0662 
E-mail:   helter@mee.hu
Általános információk az igénybe vehető kedvezményekről és szolgáltatásokról: 
- Vállalkozások, cégek a képzési költséget az éves szakképzési hozzájárulási kötelezettségük terhére 
elszámolhatják!  Az ehhez szükséges dokumentumokat részükre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
elkészíti, illetve átadja. 
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