
Tájékoztatjuk, hogy a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a BM OKF, és a 

TSZVSZ közös  szakmai napokat szervez (egyenlőre 3 alkalom), amennyiben gondolják 

kérem tájékoztassák tagjaikat:  

 

 

 

SZAKMAI (TŰZVÉDELMI) KÉPZÉS - TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK 

VÁLTOZÁSAI A GYAKORLATBAN I. RÉSZ 

 

Helyszín: OBO Fórum (Bugyi, Alsóráda 2.) 

Képzés ideje: 2020. február 11.   Jelentkezési határidő: 2020.02.06. 
 

A képzéssel az éves szakmai továbbképzés teljesíthető: 

Elektrotechnikai és Épületvillamossági Tagozat 
Tűzvédelmi Tagozat 

szakmai tagozatok tagjai és nyilvántartottjai számára 

 

MÉK akkreditáció folyamatban 

 

Képzés adatlapja: » » » RÉSZLETEK » » » 

Tervezett program: » » » RÉSZLETEK » » » 

 
Részvételi díj: 10.000 Ft + ÁFA / fő (utalandó 12.700 Ft) 

 

Téma: Villamos berendezések, villámvédelem, elektrosztatikus feltöltődés elleni 
védelem, Robbanás elleni védelem és Felülvizsgálat karbantartás Tűzvédelmi 
Műszaki Irányelvek változásai tűzvédelmi és villamos szakági tervezői 
szemszögből. 

 

 

 

SZAKMAI (TŰZVÉDELMI) KÉPZÉS - TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK 

VÁLTOZÁSAI A GYAKORLATBAN II. RÉSZ 

 

Helyszín: Lurdy Ház (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt 12-14.) - 5. terem 

Képzés ideje: 2020. február 17.   Jelentkezési határidő: 2020.02.12. 
 

A képzéssel az éves szakmai továbbképzés teljesíthető: 

Tűzvédelmi Tagozat 
szakmai tagozatok tagjai és nyilvántartottjai számára 

 

MÉK akkreditáció folyamatban 

 

Képzés adatlapja: » » » RÉSZLETEK » » » 

Tervezett program: » » » RÉSZLETEK » » » 

 
Részvételi díj: 10.000 Ft + ÁFA / fő (utalandó 12.700 Ft) 

7.500 Ft/fő + ÁFA (utalandó 9.525 Ft/ fő) amennyiben a TVMI változásai a 

gyakorlatban I. rész c. képzésen már részt vett 

 

 

https://bpmk-oktatas.hu/tlcm_index.php?token=wbc27vqe7z7kzumo
https://www.bpmk-oktatas.hu/_data/kepzesek/1071/program_1071.pdf
https://bpmk-oktatas.hu/tlcm_index.php?token=lksra9po4qbhpr3w
https://www.bpmk-oktatas.hu/_data/kepzesek/1072/program_1072.pdf


Téma: Épületek passzív tűzvédelme, Kockázati osztályba sorolás, Tűzterjedés 
elleni védelem, Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői, Tűzoltó egységek 
beavatkozási feltételeinek biztosítása, Kiürítés Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek 
változásainak ismertetés. 

 

 

SZAKMAI (TŰZVÉDELMI) KÉPZÉS - TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK 

VÁLTOZÁSAI A GYAKORLATBAN III. RÉSZ 

 

Helyszín: Lurdy Ház (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt 12-14.) - 5. terem 

Képzés ideje: 2020. február 24.   Jelentkezési határidő: 2020.02.19. 
 

A képzéssel az éves szakmai továbbképzés teljesíthető: 

Épületgépész Tagozat 
Tűzvédelmi Tagozat 

szakmai tagozatok tagjai és nyilvántartottjai számára 

 

MÉK akkreditáció folyamatban 

 

Képzés adatlapja: » » » RÉSZLETEK » » » 

Tervezett program: » » » RÉSZLETEK » » » 

 
Részvételi díj: 10.000 Ft + ÁFA / fő (utalandó 12.700 Ft) 

7.500 Ft/fő + ÁFA (utalandó 9.525 Ft/ fő) amennyiben a TVMI változásai a 

gyakorlatban I. VAGY II. rész c. képzésen már részt vett 

5.000 Ft/fő + ÁFA (utalandó 6.350 Ft/ fő) amennyiben a TVMI változásai a 

gyakorlatban I. ÉS II.  rész c. képzésen már részt vett 

 

Téma: Épületek aktív tűzvédelme, Hő-és füst elleni védelem, Beépített tűzjelző – 
és tűzoltó berendezés tervezése, telepítése, Számítógépes tűz- és füstterjedési, 
valamint menekülési szimuláció Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek változásainak 
ismertetés, valamint a Kiürítés és Karbantartás felülvizsgálat TvMI kapcsolódó 
módosult részeinek bemutatása. 

 

 

  

  

 Kérdés esetén kérem, keressen minket a személyre szabott részletekért. 

 

Levelünket azért kapta mert szerepel a BPMK nyilvántartásában. Amennyiben már 

teljesítette az idei évben a szakmai képzést, vagy az elhangzó téma nem tart számot 

érdeklődésére, természetesen nem kötelező a részvétel. 

 

   

 Kérjük, figyelje honlapunkat, mert a képzési lista folyamatosan bővül! 

www.bpmk-oktatas.hu 
 

 

 

 

https://bpmk-oktatas.hu/tlcm_index.php?token=pngq04pcfhclxzqi
https://www.bpmk-oktatas.hu/_data/kepzesek/1073/program_1073.pdf
http://www.bpmk-oktatas.hu/

