Tervezők, szakértők, felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök számára a
266/2013.(VII.11.) Kormányrendelet és
a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési Szabályzata szerinti,
energetikai szakterületen szakmai továbbképzés indul,
melynek elvégzésével a résztvevő eleget tehet a jogszabály szerinti
éves továbbképzési kötelezettségének.
A képzés címe: PED tanfolyam (Nyomástartó berendezések)

A továbbképzés időpontja:

2019. május 14. (kedd) 9.30 – 15.30

Helyszín:

IPAR NAPJAI Szakkiállítás, Hungexpo Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
(F pavilon, Rubin terem)

Jelentkezési határidő:

2019. május 9.

Fizetendő részvételi díj:

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

Fizetés módja:

átutalással (kiküldött díjbekérő alapján)

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 (1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.).
Kapcsolattartó: Szeszák Veronika
Bővebb felvilágosítás kérhető: telefonon (06-1) 455 88 60, vagy
e-mailen: szeszak.veronika@bpmk.hu
Részvétel: a jelentkezés sorrendjében történik.
Regisztráció: 9.00–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!

2019. május 14.
PED tanfolyam (Nyomástartó berendezések)

Előadó: Dénesné Wiegand Krisztina

Magyarország Európai Uniós csatlakozása óta hazánkban is életbe lépett a
nyomástartó berendezések forgalmazását szabályozó 97/23 EG direktíva
(Pressure Equipment Directive- PED), ill. a helyébe lépő és 2016. július 19 óta
hatályos, 2014/68/EU direktíva (PED-2014).
A Nyomástartó Berendezések Direktívát a magyar jogrendbe a 44/2016. (XI.28.)
NGM rendelet ülteti át. A 44/2016. (XI.28.) NGM rendelet hatályba lépésével
egyidejűleg, a területet korábban szabályozó 9/2001. (IV.5.) GM rendelet
hatályát vesztette.
A PED hatálya a 0,5 bar nyomást meghaladó legnagyobb megengedhető
nyomásnak (PS) kitett nyomástartó berendezések és rendszerek tervezésére,
gyártására és megfelelőség-értékelésére terjed ki, az EU belső piacán történő
első forgalomba hozatal esetén.
A PED hatálya alá tartozó minden nyomástartó berendezést/rendszert, a
gyártónak, a forgalomba hozatal előtt – a berendezés veszélyességi
kategóriájától függő, úgynevezett megfelelőség értékelési eljárásnak kell
alávetnie. A megfelelőség értékelési eljárásba II., III. és IV. veszélyességi
kategória esetén egy harmadik független Brüsszelben bejegyzett tanúsító
szervezetet, ú.n. Notified Body-t is be kell vonnia. Amennyiben az eljárás során a
nyomástartó berendezés, vagy nyomástartó rendszer megfelel a direktíva
követelményeinek, úgy elhelyezhető rajta a „CE” jel és szükség esetén a Notified
Body négyjegyű azonosító száma. A nyomástartó berendezésen elhelyezett „CE”
jel és a gyártói megfelelőségi nyilatkozat a forgalomba hozatal feltétele.

