
Szakmai továbbképzés az Elektrotechnikai tagozat 
tervező és szakértő mérnökeinek, műszaki 
ellenőreinek és felelős műszaki vezetőinek. 
Szervező intézmény: Baranya Megyei Mérnöki Kamara 

Időpont: 2017-05-09 09:00 - 2017-05-09 15:00 

Szakmai előadás címe:  Energia elosztási berendezések és rendszerek tervezése 
                                         az IEC / MSZ EN 61439-1, -2 tükrében 
A továbbképzés nyilvántartási száma: 02-13/2017-10 
Az előadás helyszíne:  Kaposvár, Corner étterem (jelentkezők számának függvényében a helyszín változhat, de erről 
értesítést küldünk.) 
Időpontja: 2017.05. 09. kedd 
08:30-9:00      Regisztráció 

9:00-15:00      6x45 perc 

Az előadás összefoglalója 
Egy energiaelosztó berendezés létesítése során a beruházás minden szereplőjének, a tervezőknek, szakértőknek, felelős 
műszaki vezetőknek és műszaki ellenőröknek, de még a megbízó és üzemeltető műszaki szakembereinek is nem csak a 
szükséges szakmai ismeretekkel kell rendelkezniük, hanem tisztában kell lenniük a jogi és szakmai előírások alapján 
tevékenységüket meghatározó követelményrendszerrel. 

A gazdasági környezetben való tevékenységet nemzetközi szinten (gyakran áttételesen) az Európai Parlament és Tanács 
irányelvei, határozatai és rendeletei – Magyarországon a törvények és rendeletek adta keretek határozzák meg. 

A szabványok közzététele az 1955. évi XXVII. törvény alapján történik és alkalmazásuk a törvény 6. § alapján önkéntes (1948 
és 2002 között kötelező volt!).  Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat olyan (harmonizált honosított) nemzeti szabványra, 
amelynek alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az adott jogszabály vonatkozó követelményei is teljesülnek. Ilyen módon a 
jogszabályban hivatkozott szabvány betartása esetén semmilyen biztonságra vonatkozó igazolást nem kell lefolytatni, csak a 
szabvánnyal történő egyezés igazolását. 

A kisfeszültségű energiaelosztó, pontosabban a kisfeszültségű teljesítménykapcsoló és teljesítményvezérlő 
berendezések (PSC) kialakítását, jellemzőit, az azokkal szemben támasztott szerkezeti és működési körülményeket, továbbá 
a szükséges ellenőrzéseket jelenleg a CENELEC által elfogadott és a Magyar Szabványügyi Testület által 2012 évben kiadott, 
honosított és harmonizált MSZ EN 61439-1:2012 és MSZ EN 61439-2:2012 magyar nyelvű szabványok határozzák meg, 
különböző időpontokban felváltva az ugyanebben a tárgyban korábban kiadott MSZ EN 61439-1(és -2):2010 angol nyelvű és 
az egyes fejezeteiben 2016 évig még érvényes MSZ EN 60439 szabványsorozatot. 
Gyakorlati tapasztalatok alapján a tervezők  - mondván, hogy az elosztóberendezés szabványossági felelőssége kizárólag a 
berendezésgyártóé – nem igazán foglalkoznak az új elosztószabvánnyal és kevéssé ismerik, holott a teljesítménykapcsoló és 
teljesítményvezérlő berendezések lényeges paramétereit a fenti szabványnak történő megfeleltetés már az elvi tervezés 
fázisában alapvetően befolyásolja, hiszen ez jelentősen kihat az adott esetben jelentős többlet-helyigénnyel – és ezzel együtt a 
létesítmény alaprajzi kialakításával és többnyire jelentős költségvonzattal járó készülék és berendezés túlméretezésre, 
esetleges további jelentős vizsgálati költségekre. 

Előadó: Bottka László okl. villamosmérnök, 
A szakmai nap részvételi díja: 10.000,- Ft +ÁFA (12.700,-Ft) 
A továbbképzés díját az alábbiak szerint lehet átutalni. 

Jogosult neve és székhelye: Baranya Megyei Mérnöki Kamara Pécs Boszorkány u.2.  
Jogosult számlaszáma: 10402427-24215545-00000000 
Közlemény: Név, 2017.05.09. Elektrotechnika 
Felhívjuk a jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlóink figyelmét (tervező, szakértő, ME, FMV), hogy az éves 
kötelező szakmai továbbképzésén való részvétel elmulasztása a jogosultság felfüggesztésével jár. 
Online jelentkezés 

 

http://www.bamernok.hu/kepzesek/Szakmai-tovabbkepzes-az-Elektrotechnikai-tagozat-tervezo-es-szakerto-mernokeinek-muszaki-ellenoreinek-es-felelos-muszaki-vezetoinek./jelentkezes

