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Meghívó 

Az Elektrotechnikai Tagozat kötelező szakmai továbbképzésére, melyet 

elfogad az Energetikai és a Közlekedési tagozat is. 

 

Szakmai előadás címe:  „e-Mobilitás” 

A továbbképzés nyilvántartási száma: 02-13/2018-02 

Az előadás helyszíne: Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  Corner étterem (jelentkezők számának 

függvényében a helyszín változhat, de erről értesítést küldünk.) 

Időpontja: 2018.03. 06. kedd 

08:30-9:00      Regisztráció 

9:00-15:00      6x45 perc 

Az előadás összefoglalója 

Az előadás segítséget nyújt az elektromos meghajtású gépkocsik energia ellátó létesítményeinek (e-

kutak= EV Chargning Station) tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében résztvevő 

szakmagyakorlók számára. 

Segítséget nyújt továbbá a szakszervíz háttér szakmai feltételeinek, speciális munkavédelmi feladatainak 

meghatározásában, valamint e szerviz pontok tervezéséhez. 

Az „e-Mobilitás” és a hozzá kapcsolódó technológiák folyamatos fejlődése, illetve a 2016 évtől hatályos, 

a 2016. február 9-i 10/2016 sz Korm rendelettel módosított országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) kötelezővé tette új és meglévő 

parkolóhelyek esetében elektromos gépjármű töltőállomások létesítését. Ezek gyakori megvalósítása, 

illetve a folyamatosan megjelenő európai szabványok alkalmazása számos megoldandó kérdést vet fel 

úgy az „e-kutak” (lassú-, illetve villámtöltő oszlopok) Közcélú hálózati csatlakozásának kérdésében, mint 

e létesítmények közcélú adatainak ill. flotta managment informatikai rendszereinek integrálásával 

kapcsolatban. 

Nehézséget okoz az új fogalmak bevezetése a hazai terminológiáknak illesztése, a főleg német és 

angolszász rendelkezések, szabványok terminológiájától való eltérés is. Az előadás a felmerülő 

kérdésekre igyekszik választ adni, áttekintést ad azokról a speciális követelményekről, amelyek a tárgyi 

területen jelentkeznek, és utalást tartalmaz az európai gyakorlatra is, valamint foglalkozik az 

együttműködő szakemberek (közcélú hálózatfejlesztő, közlekedéstechnológus, gépészkonstruktőr, 

informatikus, városépítés-ill. erősáramú villamos tervezők) munkájának összehangolásával, a szakági 

prioritások és megoldandó feladatok kapcsolódásaival is. 

Előadó: Darvas István okl. villamosmérnök, KNX szakmérnök, vezető tervező: 

  

A szakmai nap részvételi díja: 10.000,- Ft +ÁFA (12.700,-Ft) 

A továbbképzés díját az alábbiak szerint lehet átutalni. 

http://www.bamernok.hu/
mailto:tovabbkepzes.bmmk@gmail.com
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Jogosult neve és székhelye: Baranya Megyei Mérnöki Kamara Pécs Boszorkány u.2.  

Jogosult számlaszáma: 10402427-24215545-00000000 

Közlemény: Név, 2018.03.06. E-mobilitás 

Felhívjuk a jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlóink figyelmét, hogy az éves kötelező szakmai 

továbbképzésén való részvétel elmulasztása a jogosultság felfüggesztésével jár. 

Online jelentkezés itt 
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