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Meghívó 
 

A Tartószerkezeti tagozat tervező és szakértő mérnökeinek,  
 

A továbbképzés nyilvántartási száma: 02/02/2019-009 

 

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

Időpontja: 2019.04. 03. szerda 

08:30-9:00 Regisztráció 

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

Az előadás tematikája 

I. Meglévő épületek, műemlékek szakértése, helyreállítása esettanulmányokkal 

- A meglévő épületállomány nagy része elöregedett, mind épületszerkezeti, mind funkcionális 

szempontból, épületszerkezeti, statikai károsodások következtek be, egyre több építési feladatot 

adva az építési folyamat mérnök résztvevőinek.  

- Az előadás célja bemutatni az új építésektől eltérő jogszabályi és statikai környezetet, megoldási 

módokat mutatva a leggyakoribb feladatok esetére, az előadó saját szakértései, helyreállítási tervei 

és tervezői művezetései alapján. 

 

Előadó: Dr. Metzing Ferenc okl. építőmérnök 

 

II. Acélszerkezetű építés. helyzetelemzés tartószerkezeti szemmel 

- A meglévő és tervezett építmények jelentős része teljes, vagy részleges szerkezeti rendszere 

acélszerkezetű, új építés, rekonstrukció, helyreállítás során ad sokrétű, változatos feladatot a 

résztvevőinek.  

- Az előadás célja bemutatni jogszabályi és statikai környezetet, megoldási módokat mutatva a 

leggyakoribb feladatok esetére, az előadó saját szakértései, helyreállítási tervei és tervezői 

művezetései alapján. 

 

Előadó: Dr. Metzing Ferenc okl. építőmérnök 

 

III. Vékonyfalú acél építési termékek, szerkezetek (gyártás, alkalmazás, statikai méretezés) 

Előadó: Kotormán István, okl. építőmérnök, Swedsteel-Metecno Kft. 

 

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, 2019.04.03  Tartószerkezeti 
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Felhívjuk a jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlóink figyelmét, hogy az éves kötelező szakmai 

továbbképzésén való részvétel elmulasztása a jogosultság felfüggesztésével jár. 

 

Online jelentkezés itt  

mailto:tovabbkepzes.bmmk@gmail.com
http://www.bamernok.hu/kepzesek/Tartoszerkezeti-szakmai-tovabbkepzes-Pecs/jelentkezes

