Tervezők, szakértők számára a 266/2013.(VII.11.) Kormányrendelet és
a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési Szabályzata szerinti,
elektrotechnikai és épületvillamossági szakterületen
szakmai továbbképzés indul,
melynek elvégzésével a résztvevő eleget tehet a jogszabály szerinti
éves továbbképzési kötelezettségének.
(További elfogadó tagozatok: Energetikai)
A képzés címe: Villamos Szakmai Nap - az új VBSZ

A továbbképzés időpontja:

2018. február 13. (kedd) 9.00 – 15.00

Helyszín:

Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont, 2-es terem
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Jelentkezési határidő:

2018. február 9.

Fizetendő részvételi díj:

10.000,-Ft + áfa / fő, összesen 12.700,-Ft

Fizetés módja:
Számlatulajdonos:
Számlaszám:

átutalás
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
OTP 11784009-21124334

Jelentkezni lehet: e-mailen a jelentkezési lap visszaküldésével a
szeszak.veronika@bpmk.hu e-mail címre, vagy személyesen a Budapesti és Pest
Megyei Mérnöki Kamara irodájában (1094 Budapest, Angyal u. 1-3. fszt. 14.).
Kapcsolattartó: Szeszák Veronika
Bővebb felvilágosítás kérhető: telefonon (06-1) 455 88 65/28-es mellék, vagy
e-mailen: szeszak.veronika@bpmk.hu
Részvétel: a jelentkezés sorrendjében történik.
Regisztráció: 8.30–tól a helyszínen (jelenléti ív aláírása)
Papír alapú igazolás már nem kerül kiosztásra, az előadáson résztvevő kamarai
tagok és / vagy nyilvántartottak részvételét az e-mérnök rendszerben rögzítjük.
Az előadások végeztével ismételt létszámellenőrzés lesz, a részvételt csak abban
az esetben rögzítjük, ha a jelenléti íven mindkét aláírás szerepel és a
továbbképzési díj is befizetésre került!

2018. február 13.
Villamos Szakmai Nap - az új VBSZ
A szakmai nap témája a 2018. január 1.-én hatályba lépő új Villamos Műszaki Biztonsági
Szabályzat (VBSZ). A szakmai napon résztvevők eleget tesznek a jogszabályi éves
továbbképzési kötelezettségnek.

A szakmai nap programja


9:00-9:10 – Köszöntő, Kun Gábor az MMK-ELT elnöke



9:10-10:30 - Dr. Novothny Ferenc előadása
A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet ismertetése az összekötő és felhasználói
berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben
működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről:
A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések, fogalmi meghatározások
tisztázása, a Műszaki Szakbizottság működése és feladatai, a műszaki
biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges továbbképzés
Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat ismertetése, az 10/2016 (IV.05) NGM
rendelet módosítása, KLÉSZ visszavonása
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Érintésvédelmi Munkabizottságának
ajánlásai

o

o
o


10:30-10:45 – szünet



10:45-11:30 - Dr. Varjú György előadása
1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítményekkel
kapcsolatos új MSZ EN szabványok új szempontjai és fogalmaiban lévő
eltérések

o



11:30-12:15 - Veress Árpád előadása
o
o

o

A robbanásbiztonságot érintő VBSZ módosítások
A robbanásbiztos kialakítás fenntartása és dokumentálása az üzemelés során
(a Robbanásbiztos kialakítást a teljes élettartam alatt fenn kell tartani és azt
megfelelően kell dokumentálni)
A robbanásveszélyes térben végzendő tevékenység személyi feltételei
(Robbanásveszélyes
térben
megfelelő
kompetenciával
rendelkező
szakemberek végezhetnek felelős munkát)



12:15-13:00 – Ebédszünet



13:00-13:45 - Rátai Attila előadása - A VBSZ a Hatóság értelmezésében
o
o
o



A VBSZ és az MMK tervtartalmi szabályzata által meghatározott, valamint a
jogszabályok által előírt dokumentáció
Érintésvédelem (áramütés elleni védelem) megvalósítása és dokumentálása
a VBSZ szerint
Változás a KLÉSZ-hez és a 10/2016 (IV.05) NGM-hez képest

13:45-14:30 – Kerekasztal beszélgetés az új VBSZ-ről
o

Moderátor: Kun Gábor, Résztvevők: Dr. Novothny Ferenc, Dr. Varjú György,
Veress Árpád, Rátai Attila, Horogh Gyula

Az előzetesen meghirdetett program és a megtartott előadások közötti
kismértékű eltérés lehetséges.

