
 
 
Tisztelt Szakmagyakorló! 
 
A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara szakmai továbbképzést szervez építés szakterületen, 
szakértők, felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök részére. 
 
A továbbképzés időpontjai:  2018. október 9. 
     
A továbbképzés időtartama: 9:00 – 15:00 
A továbbképzés helyszíne: Hotel Magister földszinti előadóterem (8200 Veszprém, József 
A. u. 34/2.) 
Jelentkezési határidő: 2018. október 5. 
 
Továbbképzési díj: a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara tagjainak az idei évi pályázat 
terhére ingyenes, nyilvántartottaknak (felelős műszaki vezetőknek, műszaki 
ellenőröknek), és a más megyéből érkezőknek: 7.500 Ft 
 
A részvételről a Kamara igazolást ad ki, mely a 266/2013 (VI.11.) Kormányrendelet és az MMK 
Továbbképzési Szabályzata alapján bizonyítja, hogy Ön eleget tett az idei évi továbbképzési 
kötelezettségének építés szakterületen. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a továbbképzés 2018. évre ad igazolást építés szakterületen. 
Akadályoztatása esetén az erre az évre előírt szakmai napot ezen a szakterületen más 
megyében kell teljesítenie. Amennyiben nem teljesíti az évenkénti kötelező szakmai 
továbbképzést, úgy helye van a jogosultsága felfüggesztésének is a 266/2013. (VII.11.) Korm. 
rendelet 37. § (2) bek. alapján. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy aki 2017-évben nem teljesítette az előírt szakmai napot, annak 
idén két szakmai napot kell teljesítenie! 
 
 
800-830 Regisztráció 
 
830-900 A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv bemutatása, a TSZSZ-eljárás ismertetése 
Előadó: Dr. Kulisity István, ügyvéd 
 
900-945 Ipari csarnokok lapostető szigetelésének követelményei és változatai 
Előadó: Haraszti László okleveles építészmérnök, okleveles épületrekonstrukciós és 
igazságügyi szakértő szakmérnök, műszaki tanácsadó 
 
945-1015   Wattok, centik, határidők 
Előadó: Kruchina Sándor, okleveles vegyészmérnök, vezető szaktanácsadó   
 
1015 -1100 Üzemi- használati víz elleni szigetelések tervezési kérdései 
Előadó: Horváth Sándor egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezettani Tanszék 
 
1100 -1130  Lapostetők hőszigetelése szakszerűen, zártcellás polisztirolhabbal 
Előadó: Gerendi Gábor okleveles építészmérnök, tanácsadó 



 
1130 -1200  ebédszünet (szendvicsebéd) 
 
1200 -1230  Új, indukciós rögzítési megoldás (PVC és FPO) műanyaglemezes 
szigetelésekhez 
Előadó: Boros Mihály okleveles építőmérnök, műszaki vezető, tetőszigetelési szakterületi 
vezető 
 
1230 -1320 Trapézlemezes tetőfödém térelhatároló szerkezetek tűzvédelmi kérdései 
Előadó: Dr. Takács Lajos egyetemi docens, BME Épületszerkezettani Tanszék 
 
1320-1350  Hasznosított rétegrendű tetőszigetelések szakszerű vízelvezetése 
Előadó: Farkas Imre okleveles gépészmérnök, okleveles épületfenntartási és felújítási 
szakmérnök 
 
1350 -1400 szünet 
 
1400 -1430 Szigetelések teraszon, erkélyen, fürdőszobában és medencékben 
Előadó: Kürtös Zoltán okleveles építészmérnök, építésügyi műszaki szakértő, 
épületszigetelő szakmérnök 
 
1430 -15.00  Erkélyek, loggiák és teraszok szigetelési hibái, szakszerű kialakítás 
Előadó: Dr. Kakasy László egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezettani Tanszék 
 
 

Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot kitöltve e-mail-ben az info@vmmernokikamara.hu  
e-mail címre szíveskedjen küldeni. 
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