
Gáz-és Olajipari szakmai továbbképzés (Kaposvár) 
Szervező intézmény: Baranya Megyei Mérnöki Kamara 

Időpont: 2017-05-04 09:00 - 2017-05-04 15:00 

Figyelem! A továbbképzési tematikát a Szilárdásvány-bányászati Tagozat is elfogadja. 
 
A továbbképzés címe: 
Gáz, olajipari és bányászati létesítmények tervezésére, üzemeltetésére, karbantartására, felhagyására és 
hatósági engedélyeztetésre vonatkozó új szakmai előírások ismertetése. 
A továbbképzés nyilvántartási száma: 02/11/2017-009 
Az előadás helyszíne: Kaposvár 
Időpontja: 2017. 05. 04. csütörtök 
08:30-9:00           Regisztráció 
9:00-15:00           6x45'előadás, konzultációs lehetőség, közben ebédszünet. 
A képzés programja 
1. Gáz- és olajipari létesítmények jogi szabályozási környezetének ismertetése, 
    jogrendszeren belül elfoglalt helye 

a. jogforrási hierarchia 
b. sajátos építményekre vonatkozó általános és különös szabályok 

2. Gáz- és olajipari létesítmények, illetve kiszolgáló létesítmények engedélyezését végző 
    hatóságok ismertetése, hatásköreikre, illetékességeikre vonatkozó szabályok ismertetése 

3. Gáz- és olajipari létesítmények tervezésére vonatkozó jogszabályok, jogszabályi előírások 
    áttekintése 

a. kitermelés bányászati létesítményei 
b. tárolás létesítményei 
c. szállítás létesítményei (szállító vezetékek és tartozékai, elosztó vezetékek és tartozékai) 

4. Gáz- és olajipari létesítmények üzemeltetésére, karbantartására, felhagyására és bontására 
    vonatkozó jogszabályok, jogszabályi előírások ismertetése 

a. kitermelés bányászati létesítményei 
b. tárolás létesítményei 
c. szállítás létesítményei (szállító vezetékek és tartozékai, elosztó vezetékek és tartozékai) 

6. Gáz- és olajipari létesítmények üzemeltetését szolgáló egyéb építmények tervezésére 
    vonatkozó jogszabályok áttekintése 

a. villamos energiai ellátás létesítményei 
b. bekötő és belső úthálózat létesítményei 
c. vízellátás, vízelvezetés létesítményei 
d. tűzjelzés, tűzvédelem létesítményei 
e. kiszolgáló épületek 

7. Gáz- és olajipari létesítmények és kiszolgáló létesítmények engedélyezési eljárásainak 
    ismertetése 

a. építési engedélyezési eljárások és a hozzájuk tartozó tervdokumentumok tartalmi 
    követelményei 

i. környezetvédelmi engedélyeztetési eljárások 
ii. bányahatósági építési és felállítási engedélyezési eljárások 
iii. vízjogi engedélyezési eljárások 
iv. beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések engedélyezési eljárásai 
v. villamos ellátás építési engedélyezési eljárásai 
vi. általános építéshatósági építési engedélyezési eljárás 

 
b. eltérési engedélyezési eljárások és a hozzájuk tartozó tervdokumentumok tartalmi 
    követelményei 
c. bejelentési eljárások és a kérelem mellékletei 
d. használatbavételi eljárások és a hozzájuk tartozó dokumentáció tartalmi  
   követelményei 
e. rendeltetés megváltoztatási engedélyezési eljárás és a hozzá tartozó 
   tervdokumentáció 



f. bontási engedélyezési eljárás és a kérelem mellékletét képező tervdokumentáció 
   tartalmi követelményei 

  

Előadó: Dr. Biczó Boglárka 
A továbbképzés minimális létszáma 15 fő. 
A szakmai nap részvételi díja: 10.000,- Ft + ÁFA (12700,-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,  2017.05.04 (Gáz-és Olajipar) 
Felhívjuk a jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlóink figyelmét, hogy az éves kötelező szakmai 
továbbképzésén való részvétel elmulasztása a jogosultság felfüggesztésével jár. 
Online jelentkezés 
« Vissza 
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