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Meghívó 
 

A Gáz és Olajipari, Épületgépészeti és Szilárdásvány-bányászati tagozat 

Műszaki ellenőreinek és Felelős műszaki vezetőinek 2017-es kötelező 

szakmai továbbképzésére  
 

A továbbképzés nyilvántartási száma: 02/11/2017-016 

Szakmai előadás címe: Gáz és Olajipari, Épületgépészeti és Szilárdásvány-bányászati tagozat 

Műszaki ellenőreinek és Felelős műszaki vezetőinek 2017-es kötelező szakmai továbbképzése 
 

Az előadás helyszíne: Pécs, PTE MIK Boszorkány út 2. (A-019-es terem) 

Időpontja: 2017.09. 21. csütörtök 

08:30-9:00 Regisztráció 

09:00-15:00 6x45'előadás, konzultációs lehetőség, közben büfé, szünet. 

Előadó : Blazsovszky László MMK – GOT alelnök 

Az előadás rövid szakmai tematikája: 

I. Előzmények 

 I. 1. Változás a felelős műszaki vezető és az építési műszaki ellenőri szakmagyakorlását érintő 

jogszabályokban 

I. 2. A felelős műszaki vezetés és építési műszaki ellenőrzés, mint az építésügyi és az építésüggyel 

összefüggő szakmagyakorlási tevékenységek és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 

a) A Rendelet hatálya  

b) A szakmagyakorlási tevékenység megkezdésének és folytatásának feltételei 

c) Az építési műszaki ellenőrzés 

- Jogosultságok 

- Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni 

d) A felelős műszaki vezetés 

- Jogosultságok 

- Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni 

II. Felelős műszaki vezető 

 II. 1. Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  

és a felelős műszaki vezetés 

a) A törvény hatálya, és hatálya a sajátos építményekre  

b) A kivitelező felelőssége 

c) Az építtető felelőssége 

 II. 2.  Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a felelős 

műszaki vezetés 

a) A felelős műszaki vezető 

b) Az e-építési napló vezetése 

c) Az építőipari kivitelezési tevékenység befejezése 

III. Építési műszaki ellenőr 

 III. 1. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és az építési 

műszaki ellenőrzés 
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a) Az építési folyamat egyéb résztvevői 

b) Az építési műszaki ellenőr feladata 

c) A sajátos építményfajták és az e-építési napló 

d) A felmérési napló és vezetésének szükségessége 

e) Elektronikus teljesítésigazolás és műszaki átadás-átvétel 

IV. Épületgépészek részére 

a) A gázkészülék irányelv - GAD (Gas Appliances Directive), 

b) az építési termék rendelet - CPR (Construction Products Regulation),  

c) a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény és  

d) a gázfogyasztó készülékek égéstermék elvezetés módja szerinti európai osztályozási rendszere 

(CEN/TR 1746)  

magyarországi alkalmazásainak ellentmondásai. 

V. Jellemző építési hibák 

 V. 1. A jellemző építési hibák és a műszaki-biztonsági szabályzatok előírásai - Példák 

A 80/2005. (X. 11.) GKM rendelettel közzétett, a gázelosztó vezetékek biztonsági 

követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata egyes előírásai 

Gyakorlati példák bemutatása fotók alapján. 

 V. 2. Hibaelemzés az építési hibákat kiváló okok alapján, számuk minimalizálása érdekében 

          meghozandó megelőző intézkedések 

          A hibaelemzés és a műszaki-biztonsági irányítási rendszer. 

 

A szakmai nap részvételi díja: 10.000,- Ft +ÁFA (12.700,-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,  Pécs, 2017.09.21.  Gáz-és Olajipari/Épületgépész/Bányász 

 
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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