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Meghívó 
 

Az Építési tagozat által elfogadott 2018-as kötelező szakmai továbbképzésére, mely a 

Műszaki ellenőrök és Felelős műszaki vezetők kötelező szakmai továbbképzéseként is 

elfogadott 
 

Nyilvántarási száma: 02/01/2018-001 

 

Az előadás helyszíne:  Expo Center Pécs Megyeri út 72. Hamerli terem 

 

Időpontja: 2018.03.02. péntek 

Program: 

08:30-9:00 Regisztráció 

09:00-15:00 6*45 perces előadás (közben büfé szünet) 

Az előadás rövid szakmai tematikája: 

1,  Minőség kérdése az építőiparban, TSZSZ tapasztalatok (2*45’) 

Az előadás főbb témakörei: 

-          Mi a minőség fogalma, milyen összetevőkből áll.  

-          Milyen dokumentumok határozzák meg a minőségi követelményeket. 

-          A felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök feladatai a minőség biztosítása során. 

-          Milyen részletességgel kell ismerni a felelős műszaki vezetőknek, műszaki ellenőröknek 

        a jogszabályokat, szabványokat. 

-          A teljesítménynyilatkozatokról röviden. 

-          Műszaki egyenértékűség fogalma. 

-          A kivitelezési szerződésekben rögzített I. osztályú követelmény mit jelent. 

-          Mire szolgál a Mintavételi és Megfelelőség igazolási Terv (MMT).  

 

Előadó: Csermely Gábor TSZSZ vezető-helyettes 

 

2,  Szerkezetépítés időszerű kérdései  4x45’ 

Az előadás főbb témakörei: 

-          Rendszerzsaluzatok elvei, céljai, megoldási módok 

-          Dokadek30 födémzsaluzati rendszer – a munkaerőhiány egyik kezelési lehetősége 

-          Concremote – egy korszerű beton szilárdulás vizsgálati eljárás számítógépes támogatottsággal 

-          Kötött építés módok – technológiai megoldások korszerű kezelése 

-          Balesetvédelem aktuális kérdései 

 

Előadó: Kittka Péter okl. szerkezetépítő mérnök 

 

A szakmai nap részvételi díja: 10.000,- Ft +ÁFA (12.700,-Ft) 

http://www.bamernok.hu/
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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, 2018.03.02. Építési 

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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