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Meghívó 
 

Az Építési, Tartószerkezeti, Épületgépészeti és Elektrotechnikai tagozat 

által elismert 2017-es kötelező szakmai továbbképzésére, mely a Műszaki 

ellenőrök és Felelős műszaki vezetők kötelező szakmai továbbképzéseként 
 is elfogadott 

 

A továbbképzés címe: Épületfelújítás-műemlékrehabilitáció mérnökszalági feladatok 

Nyilvántarási száma: 02/01/2017-0026 

Az előadás helyszíne: Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  Corner étterem (jelentkezők számának 

függvényében a helyszín változhat, de erről értesítést küldünk.) 

Időpontja: 2017.11.29. szerda 

08:30-9:00           Regisztráció 

09:00-15:00         4*70 perc 

A továbbképzés célja: 

 

Az épületek felújítása, különösen a műemlékileg is védett épületek rehabilitációja esetében az 

előkészítés, tervezés, valamint a kivitelezés során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a 

megbízó, az építész és a szakági tervezők, lebonyolítók, kivitelezők, műszaki ellenőrök, szakértők 

együttműködésére, a több szakágat is érintő legjobb megoldások keresésére, alkalmazására, a 

korszerű, energiatakarékos, optimális, környezettudatos döntések meghozatalára.  

 

A továbbképzés a 4 szakterület előadásain keresztül felhívja a figyelmet ezekre az alapvető ismeretekre, 

konkrét példák tapasztalatainak ismertetésével segíti a szakembereket a változó jogszabályi 

környezetben való tájékozódásban, a sokrétű követelményeknek leginkább megfelelő anyagok, 

technológiák, szerkezetek, kiválasztásában, a hibák elkerülésében. Az előadásokat a komplex 

megközelítés révén több tagozat szakmagyakorlóinak is ajánljuk, akik a felújítási beruházások 

előkészítésében, tervezésében, megvalósításában közösen vesznek részt. 

 

Program: 

08:30-9:00 Regisztráció 

09:00-15:00 4*70 perc 

Az előadás övid szakmai tematikája: 

1. Építési folyamatok, tervezés, kivitelezés, projektirányítás meglévő épületek esetében. (70 

perc) 

Előadó: Mersits Ildikó okl. építészmérnök, MBA, ny. egyetemi docens 

2. Meglévő épületek, műemlékek tartószerkezeteinek felújítása, megerősítése (70 perc) 

Előadó: dr. Metzing Ferenc okl. építőmérnök, okl. acélszerkezeti szakmérnök 
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3. Történeti és műemlékileg védett épületek épületgépészete (70 perc) 

Előadó: Baumann Mihály adjunktus, tanszékvezető, PTE MIK 

 

4. Elektromos rendszerek meglévő ill. műemlékileg védett épületek esetében (70 perc) 

Előadó: Darvas István okl. villamosmérnök, KNX szakmérnök, vezető tervező:  

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, 2017.11.29. Épületfelújítás 

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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