
 
 
 
Tisztelt Szakmagyakorló! 
 
A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara szakmai továbbképzést szervez elektrotechnika, 
energetika és közlekedés szakterületen, tervezők, szakértők, felelős műszaki vezetők és 
műszaki ellenőrök részére. 
 
A továbbképzés időpontja:  2019. április 10. 
     
A továbbképzés időtartama: 9:00 – 16:00 
A továbbképzés helyszíne: Agóra Kulturális Művelődési Központ, (a korábbi HEMO 8200 
Veszprém, Táborállás park 1.) 
Jelentkezési határidő: 2019. április 4. 
 
Továbbképzési díj: a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara tagjainak az idei évben 
ingyenes, nyilvántartottaknak (felelős műszaki vezetőknek, műszaki ellenőröknek), és a 
más megyéből érkezőknek: 7.500 Ft 
 
A részvételről a Kamara igazolást ad ki, mely a 266/2013 (VI.11.) Kormányrendelet és az MMK 
Továbbképzési Szabályzata alapján bizonyítja, hogy Ön eleget tett az idei évi továbbképzési 
kötelezettségének elektrotechnika, energetika, vagy közlekedés szakterületen. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a továbbképzés 2019. évre ad igazolást elektrotechnika, 
energetika, vagy közlekedés szakterületen. Akadályoztatása esetén az erre az évre előírt 
szakmai napot ezeken a szakterületeken más megyében kell teljesítenie. Amennyiben nem 
teljesíti az évenkénti kötelező szakmai továbbképzést, úgy helye van a jogosultsága 
felfüggesztésének is a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 37. § (2) bek. alapján. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy aki 2018-évben nem teljesítette az előírt szakmai napot, annak 
idén két szakmai napot kell teljesítenie! 
 
830-900 Regisztráció 
 
900-1030  E-mobilitás – peremfeltételek, szabványok, alapfogalmak, e-gépkocsi hajtási lánc, 
történelmi áttekintés. 
 
1030-1045  szünet 
 
1045-1215  E-mobilitás – töltési infrastruktúra, töltő típusok, csatlakozási felületek, energia tároló 
akkumulátorok. 
  
1215 -1245  ebédszünet (szendvicsebéd) 
 

1245 -1330  E-mobilitás – töltési infrastruktúra tervezése a KIF hálózatokon, gyakorlati példák 

ismertetése, beruházási üzemeltetési feladatok, felhő alapú szolgáltatás. 
 
1330-1345  szünet 



1345 -1515  E-mobilitás – töltési infrastruktúra fejlődése, az elektromos gépkocsik hatása a KIF 

és KÖV hálózatok kialakítására, szerviz-szolgáltatások, önvezető gépkocsik infrastruktúra 
igényei, település tervezés, nemzetközi kitekintés, várható fejlesztési irányzatok. 
 

1515 -1600  konzultáció, bemutató minták (töltők) és csatlakozó kábelek (T1 és T2) ismertetése, 

megbeszélése. 
 
Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot kitöltve e-mail-ben az info@vmmernokikamara.hu  
e-mail címre szíveskedjen küldeni. 
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